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I 

 

POVZETEK 

V drugem in petem razredu osnovne šole se pri spoznavanju okolja oziroma družbi v učnem 

načrtu predvideva obravnava učnih ciljev, s katerimi učenci spoznajo, da smo si ljudje različni 

in da razumejo različnost. V svojem magistrskem delu sem v teoretičnem delu opredelila 

pojme povezane z različnostjo, umestila temo različnosti v skupnosti kot del učnega načrta in 

preverila, kakšne so smernice za poučevanje v Sloveniji in Evropski uniji v povezavi s to 

temo. Zapisala sem, kaj vpliva na razvoj stališč pri učencih in definirala stereotipe ter 

predsodke. Predstavila sem ustvarjalni gib kot učni pristop in navedla možnosti njegove 

uporabe pri predmetih družbe in spoznavanja okolja. V okviru empiričnega dela sem izvedla 

pedagoški eksperiment (kvazi eksperimentalno kavzalno raziskavo). Uporabila sem 

kvantitativno raziskavo, s katero sem ugotavljala: 1. kako učenci drugega in petega razreda 

razumejo različnost med ljudmi; 2. ali učenci, poučevani z učnim pristopom ustvarjalnega 

giba (eksperimentalna skupina), v večji meri sprejemajo različne ljudi kot tisti učenci, ki giba 

niso imeli vključenega v pouk (kontrolna skupina). Vzorec kvantitativne raziskave sta 

predstavljala dva oddelka drugega razreda in dva oddelka petega razreda. V enem oddelku 

drugega in enem oddelku petega razreda sem pouk izvajala z ustvarjalnim gibom, v ostalih 

dveh oddelkih sem pouk vodila brez ustvarjalnega giba. Pred eksperimentom in po njem sem 

preverjala stališča učencev o različnosti med ljudmi s pomočjo vprašalnika in na podlagi le-

tega izvedla analizo odgovorov. Rezultati raziskave so, kot je bilo pričakovano, pokazali, da 

učenci petega razreda bolj poglobljeno razumejo različnost in opazijo tudi razlike, ki so 

»nevidne« (npr. kulturne razlike, notranje razlike posameznika, sposobnosti …), medtem ko 

učenci drugega razreda pogosteje opazijo le »vidne« razlike (npr. velikost, spol, barva las, 

polti ipd.). Poleg tega sem z raziskavo ugotovila, da ustvarjalni gib statistično značilno vpliva 

na spremembo stališč učencev o različnosti med ljudmi. Učenci, poučevani z ustvarjalnim 

gibom, so po eksperimentu izražali pozitivnejša in manj stereotipna stališča do različnosti 

med ljudmi v skupnosti, kot učenci, ki niso bili poučevani z ustvarjalnim gibom. 

Z raziskavo sem želela spodbuditi učitelje razrednega pouka, da bi čim bolj učinkovito 

poučevali vsebino o različnost v skupnosti ter da bi za poučevanje uporabili tudi gibalne 

pristope.  
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II 

 

ABSTRACT 

 
 

The curriculum of Social and Environmental Studies predicts learning goals for the second 

and fifth grade of primary school, where students learn that people are different and get 

acquainted with the concept of diversity.  

In the theoretical part of master’s thesis, I have defined concepts connected to diversity, 

researched the theme of diversity as part of the curriculum and looked for teaching guidelines 

on diversity in Slovenia and also in European Union. I wrote about what can influence the 

development of students' perspectives, defined stereotypes, and prejudices. I described the 

creative movement as a learning approach. I wrote about its use when teaching the subject of 

Social and Environmental studies. 

I made a pedagogic experiment (quasi-experimental causal research). In the empirical part, I 

made quantitative research in which I researched: 

1. How students of second and fifth grade understand the diversity of people. 

2. If students, taught with creative movement approach (experimental group), are more 

accepting of different people than students, who were not taught with creative movement 

approach (control group). 

The study included two groups of students in second grade and two groups of students in fifth 

grade. I took one group from each grade and used the creative movement. I taught the other 

two groups without the creative movement. Before and after the experiment I researched 

students' perspectives with a questionnaire on the diversity of people. 

After the experiment, I analyzed the answers to the questionnaire. As expected, I have come 

to the conclusion that fifth-grade students understand diversity better than students in second 

grade. 

Fifth-grade students already understand the differences that are invisible (e.g. cultural and 

personal differences, abilities). Second-grade students mostly recognize the physical 

differences (e.g. gender, height ...). I discovered that teaching with creative movement 

significantly influences perspectives on the diversity of people. Students, who were taught 

with creative movement, presented more positive and less stereotypical perspectives on the 

diversity of people in the community. 

With this research, I wanted to encourage primary school teachers to teach the chapter on 

diversity in the community as effectively as possible and inspire them to use a kinesthetic 

approach. 

 

KEY WORDS 

diversity in community, diversity, creative movement, stereotypes, students of primary school 
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I. UVOD 

Ljudje se med seboj razlikujemo po številnih stvareh. Imamo različne kvalitete, vrednote, 

značilnosti in prepričanja, med seboj se razlikujemo po rasah, po sposobnostih in religiji. Med 

nami obstajajo etnične, kulturne in socialnoekonomske razlike (Palomares, 2001). Zaradi 

globalizacije se pogosteje srečujemo z ljudmi, ki se versko, narodno, jezikovno in kulturno 

razlikujejo od nas. S tem se srečujejo tudi učenci v šolah. V šolah je dandanes vse več 

učencev priseljenih iz drugih držav, učenci so lahko različno versko opredeljeni, prav tako so 

v razredu učenci s posebnimi potrebami, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

nadarjeni učenci in drugi, ki se na nek način razlikujejo od večine.  

Ko učenci v šolah prihajajo v stik z učenci druge kulture, ima to lahko dve posledici. Ena je 

ta, da se učenci različnih kultur med seboj spoznavajo, spoštujejo in s tem bogatijo. Druga 

možna posledica pa je, da se pripadniki dveh različnih kultur lahko počutijo ogrožene. V 

slednjem primeru se učenci ne zanimajo za spoznavanje druge kulture, njihov odnos do druge 

kulture pa usmerjajo predsodki in stereotipi (Kožar, 2010).  

Zato je učence potrebno učiti strpnosti do drugačnih in sprejemanja le-teh v skupnosti. 

Sprejemanje se kaže s toleranco, dopuščanjem različnosti in učenjem od drugačnih 

(Palomares, 2001). 

K sprejemanju različnosti in spodbujanju strpnosti med ljudmi spodbuja tudi Svet Evrope 

(Akcijski načrt, 2005, Competences for Democratic Culture, 2016), ki prav vzgojno-

izobraževalnim institucijam nalaga največ pristojnosti, da vzgajajo za strpnost med različnimi 

ljudmi.  

V raziskavi magistrskega dela sem želela raziskati, ali lahko z učnim pristopom ustvarjalnega 

giba učence spodbudimo, da bodo izražali pozitivnejša stališča do različnosti in manj 

stereotipen odnos do drugačnih. Ustvarjalni gib je celostni učni pristop, ki povezuje otrokovo 

telesno oziroma gibalno dejavnost z intelektualnimi, emocionalnimi in socialnimi vidiki. Z 

njim lahko poučujemo različne učno-vzgojne vsebine (Kroflič, 1999). Med drugim lahko z 

ustvarjalnim gibom pripomoremo k sprejemanju različnosti. Z gibanjem dobijo učenci 

priložnost, da vidijo eden drugega in si izkažejo spoštovanje do različnosti vsakega 

posameznika v strpnem ozračju. Poleg tega lahko z ustvarjalnim gibom spoznavamo druge 

kulture preko gibalne interpretacije poezije, literature, običajev ali plesov, ki izvirajo iz drugih 

kultur. S takšnim načinom dela se učenci učijo o drugi kulturi in dobijo vpogled v njihovo 

estetiko in vrednote (Griss, 1998). 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem opredelila različnost in sorodne pojme. Zapisala 

sem, zakaj je pomembno spodbujati strpnost in sprejemanje različnosti, kakšne so smernice 

Evropske unije v povezavi s to temo in kakšna so priporočila za poučevanje o različnosti. 

Definirala sem tudi medkulturno učenje, ki ga spodbujajo številni avtorji (Kožar, 2010, Bešter 

in Medvešček, 2016) in institucije (Unesco, 2006, 2008) za učenje o različnosti. V učnih 

načrtih za spoznavanje okolja in družbe sem raziskala, kateri cilji strmijo k učenju o 

različnosti v skupnosti in navedla možnosti medpredmetnega povezovanje te teme z drugimi 
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predmeti, kot so šport, glasba, likovna umetnost, slovenščina in izbirni predmet umetnost. 

Povzela sem definicijo stališč in zapisala, kako se oblikujejo. Podrobno sem predstavila 

stereotipe (tudi spolne stereotipe), predsodke ter pojma vezane na različnost (strpnost in 

diskriminacija). Predstavila sem ustvarjalni gib, ga definirala, zapisala njegove učinke, vrste 

gibalnih dejavnosti in obrazložila metodo petih ritmov, ki sem jo uporabila pri raziskavi. 

Navedla sem možnosti uporabe ustvarjalnega giba v okviru predmeta družbe oziroma 

spoznavanja okolja. 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki sem jo izvedla v dveh oddelkih drugega 

razreda in dveh oddelkih petega razreda. Pri tem sem en oddelek drugega in en oddelek 

petega razreda poučevala z ustvarjalnim gibom, ostala dva oddelka pa preko običajnih metod 

poučevanja. V vsakem razredu sem poučevala pet šolskih ur. Pred izvedbo eksperimenta in po 

njem so učenci izpolnili vprašalnik. Rezultati raziskave so razdeljeni na dva dela. V prvem 

delu sem analizirala učne ure, izvedene na podlagi učnih priprav, ki so priložene 

magistrskemu delu. V drugem delu so predstavljeni izsledki statistične obdelave podatkov z 

vprašalnikov. Predstavljene so ugotovitve o tem, kako učenci drugega in petega razreda 

razumejo različnost med ljudmi in ali učenci, poučevani z učnim pristopom ustvarjalnega 

giba, v večji meri sprejemajo različnost med ljudmi kot tisti učenci, ki giba niso imeli 

vključenega v pouk. 

K raziskovanju tega področja me je vodilo to, da sem opazila, da v praksi učitelji tej temi ne 

namenjajo posebnega poudarka, niti nimajo idej, kako na zanimiv način vključiti spoznavanje 

različnosti v razred. V ta namen sem v magistrskem delu zbrala dejavnosti z ustvarjalnim 

gibom in brez njega, preko katerih sem učence poučevala o različnosti v skupnosti.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZLIČNOSTI 

1.1 RAZLIČNOST IN DRUGAČNOST 

»Drugačnost pomeni različnost, raznolikost.« (Palomares, 2001, str. 8). Razlíčen pomeni, da 

se nekaj ali nekdo po lastnostih, značilnostih razlikuje med seboj ali med dvema ali več 

osebami (Različen, b.d.).  

Različni avtorji različno definirajo različnost. S. Palomares (2001) pravi, da imamo ljudje 

različne kvalitete, vrednote, značilnosti in prepričanja, hkrati pa pojem različnosti ni omejen 

le na rasne razlike. Ljudje se razlikujemo tudi po etničnih, kulturnih, socialnoekonomskih 

razlikah, po sposobnostih in religiji. Sprejemanje različnosti se kaže s toleranco, dopuščanjem 

različnosti in učenjem od drugačnih. 

M. Lukšič Hacin, M. Milharčič Hladnik in Sardoč (2011) trdijo: »Ljudje smo enaki le v tem, 

da smo (tako ali drugače) različni. Razlika se veže na vidne znake, telesne ali 

kulturne/družbene, recimo jezik.« (str. 33). Podobnega mnenja so tudi Vrščaj, J. Strgar, D. 

Kralj in Udir (2004), ki menijo: »Ne gre torej za vprašanje, kdo je bolj različen in kako, 

temveč za spoznanje, da smo vsi različni. Vsak človek predstavlja mešanico kulture, lastnih 

individualnih značilnosti in izkušenj. Smo pa tudi vsi enaki, ker nas kot človeška bitja druži 

veliko skupnega, predvsem pa imamo vsi enake potrebe: fiziološke, po varnosti, ljubezni in 

pripadnosti, po svobodi, ustvarjanju in osebni rasti.« (str. 97). 

De Toni, M. Milharčič Hladnik, Sardoč, in M. A. Vižintin (2012) navajajo: »Različnost je del 

našega življenja na številnih področjih. Jezikovna, etnična, verska, spolna in kulturna 

različnost so samo nekatere izmed pojavnih oblik različnosti, s katerimi se srečujemo tako v 

šoli kot ob druženju z vrstniki, v medijih ter širši družbi.« (str. 3). 

Vrščaj, J. Strgar, D. Kralj in Udir (2004) navajajo, da je vsak posameznik celota duševnih, 

telesnih in vedenjskih značilnosti. Ker je značilnosti veliko, obstaja tudi več klasifikacij. 

Navajajo klasifikacijo osebnostnih značilnosti:  

– temperament: določa trajanje, jakost in način posameznikovega odzivanja v različnih 

situacijah; 

– značaj: določa etično–moralne in motivacijske značilnosti posameznika; 

– sposobnosti: sodoločajo posameznikove dosežke; 

– telesne lastnosti. 

Zelo redko avtorji omenjajo razlike v spolni usmerjenosti. Pri raziskovanju pojmovanja 

različnosti me je zanimalo tudi, kako različni učbeniki in delovni zvezki definirajo različnost.  
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Tabela 1: Izpis definicij različnosti iz nekaterih učbenikov in delovnih zvezkov 

Razred 

Naslov 

učbenika/delovnega 

zvezka (leto izdaje) 

Založba Opredelitev različnosti 

2 Okolje in jaz 2 

(2001) 

Modrijan Ljudje se med seboj razlikujemo po spolu, 

govorimo različne jezike, verujemo ali ne 

verujemo, smo revni ali bogati, se različno 

oblačimo, jemo različno hrano, smo zdravi ali 

bolni ali pa imamo zaradi našega telesnega ali 

duševnega stanja posebne potrebe. Pogosto se 

ljudje na različnih krajih prilagajamo svojemu 

okolju. S tem je mišljena prilagoditev polti, oblačil 

(visoko na severu so ljudje svetlejše polti in so 

oblečeni v toplejša oblačila, na toplem jugu pa so 

ljudje temnejše polti in s tem zaščiteni pred 

močnimi sončnimi žarki) in hrane (npr. ljudje ob 

morju jedo več morske hrane – ribe, lignji) (Antić, 

Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2001). 

2 Dotik okolja 2. 

Učbenik (2004) 

Mladinska 

knjiga 

»Ljudje smo si v mnogočem podobni, a hkrati tudi 

različni. Že ob rojstvu se razlikujemo po spolu. 

Nimamo vsi enake barve kože. Na svetu živi 

veliko narodov in vsak ima svoje navade. 

Govorimo različne jezike. Razlikujemo se po 

verskem prepričanju. Ljudje živimo skupaj z 

drugimi ljudmi. Zaradi razlik med nami je življenje 

zanimivo, saj se med seboj dopolnjujemo. 

Sprejemanje drugačnosti in strpnosti sta način 

življenja z drugimi ljudmi.« (Hergan, Battelli, 

Tušar in Kovač, 2004, str. 8, 9). 

5 Z družbo v družbo 

5, učbenik za 

spoznavanje družbe 

v 5. razredu OŠ 

(2001) 

Rokus Ljudje se razlikujemo po spolu, velikosti, barvi 

kože, navadah, starosti … Drugačni so tudi 

invalidi (Bogataj, Hazler, Budnar, Ivanšek, 

Lipovšek, Zabukovec, 2001). 

5 Družba 5, 

samostojni delovni 

zvezek (2016) 

Mladinska 

knjiga 

»Ljudje smo si med seboj različni po zunanjosti, 

sposobnostih, željah, narodni pripadnosti, veri, 

jeziku, kulturi, gmotnemu položaju …« 

(Raztresen, Baloh, Stankovič, 2016, str. 17) 

5 Družba. Jaz, ti, mi 

vsi. Učbenik za 5. 

razred (2003) 

Mladinska 

knjiga 

Ljudje se razlikujejo po spolu, starosti, izobrazbi, 

veri, interesih, kulturi, narodnosti, zaposlitvi in 

jeziku. (Tomšič, Večerič in Zornik, 2003) 
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5 Družba in jaz 2. 

Družba za 5. razred 

osnovne šole, 

učbenik (2012) 

Modrijan Ta učbenik različnost omenja preko definicije 

predsodkov: »Ljudje imamo pogosto predsodke do 

drugih ljudi, ki se od nas razlikujejo: do ljudi 

drugih narodnosti, veroizpovedi, navad, videza, 

prepričanj, starosti, spola … Samo s 

premagovanjem predsodkov je lahko skupno 

življenje prijetno. Vsi imamo pravico do 

ohranjanja lastne kulture in prepričanj ter dolžnost, 

da smo strpni do drugih.« (Umek in Janša Zorn, 

2012, str. 9) 

Definicije se v učbenikih in delovnih zvezkih za 2. in 5. razred precej razlikujejo. V nekaterih 

gradivih za 2. razred so lahko tudi podrobnejše kot v gradivih za 5. razred. Večinoma se 

ključne značilnosti ponavljajo (telesne razlike, kulturne razlike, družbene razlike, 

interpersonalne razlike ipd.). V številnih gradivih za 5. razred sem opazila, da so definicije 

različnosti med ljudmi pogosto izhodišče za temo predsodkov in stereotipov, ki je potem 

podrobneje razložena, kar je v skladu z učnim načrtom. Opredelitve različnosti se med seboj 

pogosto zelo razlikujejo, ker je razlik tako veliko in je nanje možno gledati iz različnih zornih 

kotov. Pri naštevanju razlik zato pogosto naletimo na tri pike (…). 

Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) za 2. razred predpostavlja učni cilj, da učenci: 

»spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost« (str. 15–16). 

Cilj v Učnem načrtu za družbo (2011) za 5. razred navaja, da učenci: »spoznajo, da so ljudje v 

skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni usmerjenosti, etnični pripadnosti, 

družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne razlike idr.) in prepoznajo stereotipe v 

povezavi z njimi« (str. 8). 

Na podlagi zgoraj zapisanih definicij in predvidenih učnih ciljev v učnem načrtu, sestavljam 

svojo definicijo, ki je skupna učencem 2. in 5. razreda in na katero se bom tekom tega 

magistrskega dela osredotočala ter jo uporabila predvsem pri empiričnem delu.  

Ljudje se med seboj razlikujemo po spolu, telesnih lastnostih, starosti, interesih, kulturnih 

razlikah (jezik, navade, religija), narodni pripadnosti, družbenih razlikah (moč, ugled, vpliv v 

družbi …), sposobnostih, mnenjih … 

1.2 RAZLIČNOST V SKUPNOSTI 

Skupnost sestavljamo ljudje, ki se med seboj razlikujemo. »Ljudje, ki sestavljajo neko družbo, 

se med seboj razlikujejo glede mnogih značilnosti: fizičnih lastnosti, osebnostnih značilnosti, 

obnašanja, starosti, spola itd. Vendar nimajo vse značilnosti enakega družbenega pomena. 

Različne družbe različno vrednotijo razlike – tako posamezne fizične lastnosti kot tudi 

osebnostne značilnosti ali načine obnašanja. Individualizem in tekmovalnost, ki ju poudarja in 

ceni moderna družba, gotovo nista bili v vseh družbah cenjeni lastnosti. Tudi starost je v 

različnih družbah različno vrednotena.« (Popit, 2009, str. 76).  

V nadaljevanju predstavljam kompleksnejše razlike, ki se pojavljajo med ljudmi v skupnosti. 
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1.3 KULTURNE RAZLIKE 

Kulturne razlike izhajajo iz značilnosti posamezne kulture. Da bi lahko razumeli, kako kultura 

vpliva na posameznika in ga oblikuje, je potrebno razumeti definicijo kulture.  

Kulturo sestavljajo skupna prepričanja, navade in vrednote, ki povezujejo določeno skupino 

ljudi. »Izraža se v skupnem jeziku, mišljenju, načinu vedenja, prenaša skozi simbole, heroje, 

obrede, vrednote.« (Kožar, 2010, str. 16). Kultura je naučena preko interakcij in posnemanja 

ter se na tak način prenaša iz generacije na generacijo. Učimo se jo vse življenje, od rojstva do 

smrti. Veliko vidikov lastne kulture ozavestimo šele takrat, ko se srečamo z drugačnostjo 

(prav tam). 

Nekateri elementi kulture so pri skupinah ljudi vidni, drugi pa nevidni. To prikazuje tudi 

Freudov model ledene gore (Slika 1). Vidne značilnosti kulture, kot so npr. umetnost, 

gledališče, folklora in način oblačenja, lahko hitro opazimo in razumemo, medtem ko je večji 

del kulture, kamor sodijo zasidrane nagonske težnje, spolne in agresivne želje, ideje, misli, 

čustva ipd., neviden oziroma zasidran v podzavesti posameznika. Prav to je ključni razlog, da 

je včasih težko razumeti pripadnike druge kulture (Kožar, 2010). 

 

 

Slika 1: Model ledene gore (Amorim, 2001 v Kožar, 2010) 

 

1.4 DRUŽBENE RAZLIKE 

Družbene razlike izhajajo iz neenake porazdelitve materialnih dobrin, življenjskih priložnosti, 

moči, privilegijev, ugleda, vpliva v družbi in zaradi družbenega vrednotenja nekaterih razlik. 

Posledično to vpliva na neenako porazdelitev zgoraj naštetih razlik med ljudmi (Popit, 2009). 
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Vsaka družba pripisuje določenim lastnostim večji pomen. Ljudje z lastnostmi, ki jih ceni 

določena družba, imajo v tej družbi višji status. »Družbeni status je položaj ali mesto 

posameznika oziroma posameznice na hierarhični družbeni lestvici. Določajo ga (vsaj) 

ekonomsko stanje, družbena moč in družbeni ugled.« (prav tam, str. 76). 

Posameznikov ekonomski položaj, ki prav tako družbeno razlikuje ljudi, je odvisen od  

premoženja in dohodka. Predvsem premoženje, kot so zemlja, stavbe ali druga lastnina, je v 

določenih družbah opredeljeno kot dragoceno (prav tam). 

Ena od družbenih razlik je tudi družbena moč, ki predstavlja stopnjo, do katere lahko 

posamezniki vplivajo na ravnanje drugih ljudi, četudi proti njihovi volji. Pokaže se kot 

zmožnost, ali je posameznik sposoben uresničiti svoje sanje, uveljavljati lastne interese, ne 

glede na nasprotovanja, in ali lahko vpliva na dogajanje v družbi (prav tam). 

Ljudje se med drugim razlikujemo tudi po družbenem ugledu. To je: »količina spoštovanja in 

časti, ki so ju posamezniki in posameznice deležni v družbi.« Nazivi kot so doktor, profesor 

ipd., s katerimi naslavljamo ljudi, sami po sebi izražajo višji ugled (prav tam, str. 77). 

1.5 SPOSOBNOSTI 

Ljudje se med seboj razlikujemo tudi po sposobnostih, ki spadajo med kompleksnejše razlike. 

Sposobnosti so prirojeni potenciali, ki kažejo na verjetnost, da bo nekdo pri delu uspešen, se 

je zmožen nečesa naučiti, doseči (Sposobnosti, b.d.). »Sposobnosti so torej lastnosti, ki 

določajo, kakšni bodo naši dosežki pri reševanju različnih nalog in problemov.« (Musek in 

Pečjak, 2001, str. 209).  

Na dosežke ne vplivajo le sposobnosti, temveč tudi drugi dejavniki, kot so na primer znanje, 

motivacija, razne osebnostne poteze (marljivost, vztrajnost …) ipd. (Musek in Pečjak, 2001). 

Sposobnosti se delijo na več podskupin, ki so pri različnih ljudeh različno razvite. V grobem 

se delijo na telesne in duševne sposobnosti (Sposobnosti, b.d.). V skupino telesnih 

sposobnosti spadajo statične (npr. statična moč) in gibalne sposobnosti (gibljivost, 

eksplozivna in repetitivna moč, ravnotežje, hitrost, koordinacija, vzdržljivost, preciznost) 

(Vidmar, 2016).  

V skupino duševnih sposobnosti pa spadajo čutno-zaznavne (npr. hitrost reagiranja) in umske 

sposobnosti. Umske sposobnosti se prav tako delijo na več podskupin. Ena od teh je 

inteligentnost, ki predstavlja mentalno sposobnost, kako se posameznik znajde v novih 

situacijah, pri reševanju neznanih problemov. Ustvarjalnost je sposobnost reševanja 

problemov na nov, ustvarjalen in izviren način. V skupino specifičnih sposobnosti pa spadajo 

npr. razvita jezikovna sposobnost (besedni zaklad, tekoč govor …), numerična sposobnost, 

prostorska sposobnost ipd. (Sposobnosti, b.d.).   
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Slika 2: Delitev sposobnosti (prirejeno po: Sposobnosti (b.d.)) 

Musek in Pečjak (2001) izpostavljata predvsem umske sposobnosti, kamor spada 

inteligentnost. Inteligentnost je opredeljena kot: »zmožnost učinkovitega mišljenja, učenja in 

reševanja problemov.« (str. 209). Pokaže se kot iznajdljivost v novih situacijah ter uspešnejše 

koriščenje znanja v danih situacijah (prav tam). 

Ameriški psiholog Gardner je pojem inteligentnost razširil in razvil teorijo osmih tipov 

inteligentnosti (Musek in Pečjak, 2001, str. 211): 

– »jezikovna inteligentnost (branje in pisanje), 

– logično-matematična inteligentnost (štetje, računanje, reševanje logičnih problemov), 

– prostorska inteligentnost (orientacija v prostoru), 

– glasbena inteligentnost (smisel za ritem, melodijo, petje, posluh), 

– telesno-kinestetska inteligentnost (gibalne sposobnosti in preciznost gibov, npr. pri 

plesu, šivanju ipd.) 

– interpersonalna inteligentnost (razumevanje drugih, uspešnost v medosebnih odnosih), 

– intrapersonalna inteligentnost (razumevanje in poznavanje samega sebe), 

– naravna inteligentnost (razumevanje in obvladovanje narave in dogajanja v naravi)«. 

2 POMEN SPODBUJANJA STRPNOSTI IN SPREJEMANJA 

RAZLIČNOSTI 

Kulturna raznolikost v družbi ni nov pojav. Že od nekdaj je bila Evropa priča medcelinskim 

migracijam, ki so bile posledica kolonializma, večkulturnih kraljestev, spreminjanja mej med 

državami, vojn ipd. V zadnjih desetletjih pa je kulturno prepletanje v samem vrhu. V Evropo 

Sposobnosti 
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Statične Gibalne 

Duševne 
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zaznavne 
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Inteligentnost Ustvarjalnost 
Specifične 
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prihajajo številni migranti z željo bo boljšem življenju, veliko je prosilcev za azil iz različnih 

koncev sveta. Revolucija v telekomunikaciji in medijih, predvsem z razvojem interneta, je 

olajšala spoznavanje drugih kultur. Poleg tega je razvoj transporta in turizma pripeljal več 

ljudi v Evropo kot kadarkoli (White Paper on Intercultural Dialogue, 2008).  

K. Kožar (2010) dodaja, da so spodbujanje študijskih izmenjav, dostopnejša potovanja, 

hitrejši pretok informacij, obveščenost o dogodkih na drugih koncih sveta in pretok delovne 

sile prav tako ključni za to, da se svet povezuje, meje pa izginjajo.  

Posledično prihaja do pogostejših kulturnih stikov, ki imajo lahko dve možni posledici. Prva 

je ta, da se različne kulture med seboj spoznavajo, spoštujejo in s tem bogatijo. Druga možna 

posledica pa je, da se pripadniki dveh različnih kultur lahko počutijo ogrožene. V slednjem 

primeru se ljudje ne zanimajo za spoznavanje druge kulture, njihov odnos do druge kulture pa 

usmerjajo predsodki in stereotipi (Kožar, 2010). 

Zahteve etičnih manjšin, pripadnikov različnih religij, družbenih skupin in priseljencev po 

enakosti spoštovanja na eni strani in vzpona ksenofobnega nacionalizma ter verske nestrpnosti 

na drugi strani po mnenju Sardoč (2011) kažejo v smeri, da bo eden ključnih izzivov javnega 

šolstva v prihodnosti pluralne družbe prav spoprijemanje z različnostjo. 

V takšnem svetu so pluralizem, torej priznavanje in sprejemanje različnosti, in strpnost bolj 

pomembni kot kadarkoli. Za dosego tega je potrebno pripraviti strukturiran in proaktiven 

pristop, podprt s strani številnih akterjev, k upravljanju kulturne raznolikosti. Svet Evrope 

(2008) kot možno rešitev za sobivanje v mirnem in svobodnem svetu predlaga medkulturni 

dialog. Za medkulturni dialog je značilna odprta in spoštljiva izmenjava pogledov med 

posamezniki in skupinami z različnimi etičnimi, kulturnimi, verskimi in jezikovnimi ozadji. 

Takšen dialog bi temeljil na razumevanju in spoštovanju ter ga bi bilo potrebno vzpostaviti na 

več nivojih – med družbami, med družbo in Evropo, med Evropo in širšim svetom (White 

Paper on Intercultural Dialogue, 2008). 

Spodbujanja sprejemanja različnosti v okviru javnega šolstva je zelo pomembno, saj bi 

učencem prineslo številne prednosti (Sardoč, 2011):  

– učencem, ki se razlikujejo od večine, bi prineslo občutek enakosti, 

– spoznavanje različnosti bi doprineslo k večji medsebojni solidarnosti učencev, ki 

pripadajo različni etničnim, verskim, kulturnim skupinam v družbi,  

– večjo vključenost drugačnih učencev, 

– večjo stabilnost in povezanost družbe, 

– več znanja in vednosti o določeni obliki različnosti, če bi bili v razredu tudi drugačni 

učenci. 

Uvajanje večjega poudarka k spoštovanju različnosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah bi 

prineslo vsaj tri bistvene učinke (Sardoč, 2011):  

– strateške (izboljšanje odnosov med večino in manjšinami, boljša zastopanost 

izključenih iz družbenega dogajanja),  
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– spoznavno-epistemološke (spoznavanje različnosti, seznanjanje s stereotipi in 

predsodki o določeni različnosti ter preseganje le-teh, krepitev kulturne vrednosti 

posameznika) in  

– socialne (spodbujanje strpnosti ter medsebojnega spoštovanja). 

De Toni idr. (2012) dodajajo, da s sprejemanjem in vključevanjem različnosti krepimo tudi 

svoj kulturni kapital, kar nam omogoča, da lahko učinkoviteje izbiramo med tem, kar nam je 

v danem trenutku na voljo. Poleg tega ima sprejemanje različnosti pomembnejšo vlogo pri 

samospoštovanju tistih učencev, ki predstavljajo lastno različnost (npr. kulturno, versko, 

svetovnonazorsko posebnost). Zaradi zgoraj naštetih razsežnosti sprejemanja različnosti je 

pomembno, da v sodobne vzgojno-izobraževalne procese vključimo vzgojo za raznolikost 

(prav tam). 

2.1 SMERNICE ZA POUČEVANJE O RAZLIČNOSTI 

Številni avtorji (Krek in Metljak, 2011, Kožar, 2010 in Sardoč, 2011) vzgojno-izobraževalnim 

ustanovam svetujejo, kako naj v svoj kontekst vključijo različnost in kakšna je njihova vloga 

pri tem procesu. 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju je med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja zapisan 

cilj, da je potrebno pri učencih med drugim razvijati zmožnosti za življenje v demokratični 

družbi. S tem je, poleg drugih ciljev, mišljeno tudi: »spoštovanje otrokovih in človekovih 

pravic ter temeljnih svoboščin, /…/ razvijanje zavesti o narodni identiteti in vključenosti v 

mednarodni prostor, razumevanje in sprejemanje različnosti, spoštovanje drugačnosti in 

sodelovanje z drugimi, vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in 

spoštovanje soljudi, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov in razvijanje enakih možnosti 

obeh spolov, razvijanje odgovornega, avtonomnega in kritičnega posameznika.« (Krek in 

Metljak, 2011, str. 17). S tem dokumentom se vzgojno izobraževalnim institucijam nalaga, da 

pri učencih razvijajo spoštovanje do sebe in drugih. 

Osnovna šola naj bi razvijala pri učencih sposobnosti za razumevanje različnosti. Vzgojno-

izobraževalni cilji za razvoj omenjene sposobnosti pri učencih so: (Krek in Metljak, 2011, str. 

118): 

– »spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vzgajanje za udejanjanje 

dolžnosti posameznika, ki izhajajo iz teh pravic, 

– vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

– poznavanje, razvijanje in ohranjanje lastne kulture, razvijanje narodne identitete in 

spoznavanje kultur drugih narodov, 

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije«. 

Poleg tega se vzgojno-izobraževalnim institucijam nalaga, da zagotavljajo pluralizem in 

inkluzijo različnih otrok ter nudijo ustrezno pomoč učencem, ki prihajajo iz različnih 

socialnih in kulturno manj spodbudnih okolij ter učencem priseljencem, da nudijo ustrezno 
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strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, hkrati pa, da se trudijo zmanjševati razlike 

med spoloma, ki se pojavljajo v polju izobraževanja (Krek in Metljak, 2011). 

Sardoč (2011) navaja 6 različnih vlog vzgoje in izobraževanja pri vključevanju in 

spoprijemanju z različnostjo v šolah: 

– Socialno-integracijska vloga: Ker so v javnih šolah učenci iz različnih okolij, iz 

različnih družin, z različnim socialno-ekonomskim ozadjem, iz različnih družbenih ali 

etičnih okolij, je ključno vodilo skupnega šolanja razviti odprto in spoštljivo okolje, ki 

bo sprejemalo različne pojavne oblike različnosti. 

– Zagotavljanje pravičnosti: Vloga šole je tudi vključevanje vidikov tistih 

posameznikov/družbenih skupin, ki so bili v preteklosti diskriminirani. 

– Krepitev vrlin: Vključevanje učencev z različnimi pojavnimi oblikami različnosti 

spodbuja krepitev državljanskih vrlin, kot so npr. solidarnost, spoštovanje, strpnost. 

Pogoj za to je spodbudno učno okolje. 

– Pragmatična vloga: Spoznavanje kulturnih razlik vodi v to, da posameznik krepi svoje 

kulturne vrednote. To povečuje možnost izbire posameznika, ki je izpostavljen 

različnosti.  

– Razvijanje samospoštovanja: Samospoštovanje krepijo predvsem tisti, ki predstavljajo 

svojo lastno različnost (versko, kulturno, etnično …). 

– Epistemološka vloga: Ta vloga je usmerjena predvsem v to, da se z vključevanjem 

različnosti v šolski kurikulum spoznava pojavne oblike različnosti, odpravlja 

predsodke in stereotipe o določeni obliki različnosti, pripravlja učence, da bodo 

dovzetnejši za različne oblike različnosti in krepi kulturno vrednost posameznega 

učenca. 

»Sprejemanje drugačnosti in razlik vodi do sodelovanja med ljudmi, pomaga premagovati 

meje nepoznanega in neznanega, odpira naše osebne in skupinske prostore ter krepi naše 

identitete.« (Kožar, 2010, str. 21) 

Pomembnost vzgajanja k strpnosti in spoštovanju različnosti izpostavlja tudi Evropske unija 

in številne organizacije, ki poleg teženj proti diskriminaciji in spodbujanju sprejemanja 

različnosti ponujajo tudi smernice, na kakšen način čim bolje vključiti različne ljudi v 

skupnost. 

2.2 SMERNICE EVROPSKE UNIJE 

UNESCO je leta 1995 izdal Deklaracijo o načelih strpnosti, v kateri poudarja velik pomen 

strpnosti v družbi. Med drugim pa vlogo spodbujanja strpnosti nalaga tudi vzgojno-

izobraževalnim institucijam, saj izobraževanje vidijo kot najbolj učinkovit način za boj proti 

nestrpnosti. »Izobraževanje za strpnost bi se moralo obravnavati kot nujna obveznost; zato je 

treba spodbujati sistematične in racionalne poučevalne metode o strpnosti, ki bodo 

obravnavale kulturne, socialne, ekonomske, politične in verske nestrpnosti – poglavitne 

korenine nasilja in izključevanja.« (Deklaracija o načelih strpnosti, 1995). Poleg te deklaracije 
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je Unesco v preteklih letih izpeljal številne projekte in izdelal zbornike (UNESCO Guidelines 

on Intercultural Education, 2006; Learning to Live Together: An Intercultural and Interfaith 

Programme for Ethics Education, 2008; UNESCO's Work on Education for Peace and Non-

Violence: Building Peace through Education, 2008; Investing in Cultural Diversity and 

Intercultural Dialogue, 2009; Teaching Respect for All: Implementation Guide, 2014), ki 

promovirajo temeljne vrednote, kot so mir in nenasilje, človekove pravice, socialna 

pravičnost, strpnost, spoštovanje različnosti, medkulturni dialog in medsebojno razumevanje, 

spodbujajo sprejemanje kulturne raznolikosti, podajajo primere aktivnosti za vključevanje 

ljudi različnih narodnosti, kultur, religij, spolne usmerjenosti, prepričanj itd. v družbo (Unesco 

Digital Library, b.d.).  

Svet Evrope se prav tako zavzema za spodbujanje strpnosti med ljudmi. »Spoštovanje in 

podpiranje kulturne raznolikosti na podlagi vrednot Sveta Evrope sta bistvena pogoja za 

razvoj solidarne družbe.« (Akcijski načrt, 2005). Med ključnimi kompetencami za 

vseživljenjsko učenje, ki jih Svet Evrope poudarja, najdemo naslednje: večjezičnost; 

osebnostna, družbena in učna kompetenca; državljanska kompetenca  ter kulturna zavest in 

izražanje (Poročilo sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018).  

Značilnosti kompetenc za vseživljenjsko učenje (Poročilo sveta o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje, 2018): 

– Kompetenca večjezičnosti predstavlja sposobnost uporabe različnih jezikov in 

posledično učinkovito sporazumevanje z različnimi kulturami, spoštovanje kulturne 

raznovrstnosti.  

– Za osebnostno, družbeno in učno kompetenco je značilno konstruktivno upravljanje z 

lastnim življenjem in sodelovanje v različnih okoljih (socialno življenje, poklicno 

življenje ipd.) z različnimi ljudmi, konstruktivno reševanje sporov, strpnost, 

premagovanje predsodkov, razumevanje različnih pogledov, solidarnost in zanimanje 

za lokalne, nacionalne in evropske odločitve. Temelji na pozitivnem odnosu do sebe in 

do učenja za vse življenje, temelji na sodelovanju, spoštovanju raznolikosti.  

– Državljanska kompetenca predstavlja sposobnost aktivnega udejstvovanja v 

družbenem in državljanskem življenju. Temelji na poznavanju osnovnih znanj v 

povezavi s posameznikom in družbo, razumevanju skupnih evropskih vrednot, 

zgodovine, zavedanju raznolikosti v Evropi in svetu. Ta kompetenca se kaže v dobrem 

sodelovanju z drugimi, kritičnem mišljenju, aktivnim sodelovanjem pri odločanju na 

lokalnih, državnih, evropskih ali mednarodnih ravneh ipd.  

– Za kompetenco kulturna zavest in izražanje je značilno izražanje kreativnih zamisli, 

izkušenj in čustev preko različnih medijev, razumevanje evropske kulturne in 

jezikovne raznovrstnosti. Razumevanje svoje kulture in sebe je predpogoj za 

spoštovanje različnosti kulturnega izražanja.  

Vsem zgoraj omenjenim kompetencam vseživljenjskega učenja je skupno to, da če jo 

posameznik ima, zna spoštovati različnost v skupnosti. (Poročilo sveta o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018). K razvoju teh kompetenc naj bi spodbujala tudi 

šola. 
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Pomen spoštovanja različnosti med ljudmi Svet Evrope vidi tudi pri razvoju kompetenc za 

življenje v demokratični kulturi. Po njihovem mnenju morajo ljudje pridobiti določene 

kompetence, če želijo postati aktivni državljani in živeti v miru skupaj z drugimi kulturami 

kot s sebi enakimi. Ključno vlogo za razvoj kompetenc v demokratični družbi Svet Evrope 

nalaga izobraževalnim sistemom svojih držav članic (Competences for Democratic culture, 

2016).  

V kompetence za demokratično družbo spadajo (Competences for Democratic culture, 2016): 

– vrednote (npr. spoštljivost do kulturne raznolikosti, spoštovanje človekovih pravic, 

demokracije, pravičnosti, enakosti …),  

– odnos (npr. odprtost do drugačnih prepričanj, svetovnih nazorov, spoštovanje, 

odgovornost, delovanje v skupno dobro …),  

– spretnosti (npr. analitično in kritično razmišljanje, spretnost poslušanja in opazovanja, 

empatija, prilagodljivost, komunikacijske spretnosti in spretnost govorjenja tujih 

jezikov, sodelovanje z drugimi, konstruktivno reševanje konfliktov …),  

– znanje in kritično razumevanje (znanje in kritično razumevanje: samega sebe, jezika in 

komunikacije, sveta).  

Te kompetence naj bi bile v prihodnjih letih vodilo izobraževalnih sistemov in zapisane v 

učnih načrtih. Njihov namen je spodbujanje demokratičnega državljanstva in spoštovanje 

človekovih pravic, hkrati pa zmanjševanje nestrpnosti in predsodkov ter zmanjševanje 

podpore ekstremističnemu nasilju (prav tam). 

Organizacija združenih narodov je leta 2015 sprejela Agendo 2030 za trajnostni razvoj (ang. 

The 2030 Agenda for Sustainable Development), ki predstavlja 17 ključnih ciljev trajnostnega 

razvoja. Agenda se zavzema za zmanjševanje neenakosti, diskriminacije in nasilja, za odpravo 

revščine, za zagotovitev napredka in spodbujanje zaščite okolja, h katerim naj bi strmele vse 

države članice. Med cilji, ki jih želijo doseči do leta 2030, so zapisani tudi: spodbujanje 

enakosti spolov, enakih pravic žensk in moških na vseh položajih, zmanjševanje vseh oblik 

nasilja nad ženskami in otroki, konec vseh oblik spolne diskriminacije, zmanjšati neenakosti v 

državah in med njimi, večjo pozornost nameniti socialni, ekonomski in politični inkluziji 

vseh, ne glede na starost, spol, sposobnosti, raso, etnično pripadnost, religijo ali drugo, 

spoštovanje vseh ras, etnične in kulturne raznolikosti … Svet si predstavljajo kot pravičen, 

strpen, odprt in socialno vključujoč, v katerem bodo tudi potrebe najbolj ranljivih skupin 

prepoznane (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015). 

Za dosego teh ciljev bo potrebno vnesti spremembe na različne nivoje življenja, tudi v 

vzgojno-izobraževalne sisteme, ki bodo strmeli k doseganju zgoraj zapisanih ciljev. 

2.3 PRIPOROČILA IN IDEJE ZA POUČEVANJE O RAZLIČNOSTI 

Samo učenje z nizanjem informacij o različnosti po mnenju Morris in N. G. Mims (1999) ni 

dovolj, če želimo med učenci spodbujati strpnost in ustvariti razred, ki bo občutljiv za različne 

kulture (ang. culturally sensitive). Najprej se je potrebno seznaniti z individualnimi in 

kulturnimi razlikami, nato pa se lahko razred usmeri v iskanje skupnih lastnosti, ki ga 



14 

 

povezujejo. Ključno pri vzpostavitvi kulturno občutljivega razreda pa je to, da učitelj vsakega 

učenca obravnava kot posebnega, unikatnega, da prepoznava vrednost vsakega posameznika. 

Učitelj naj bi učence spodbujal, da si ustvarijo visoko samozavest, se učijo o svoji kulturi in 

so jim predstavljene tudi druge kulture, da doživijo pozitivne izkušnje pri iskanju podobnosti 

in razlik med kulturami. Učiteljeva naloga med drugim je, da učence spodbuja k izražanju 

spoštovanja do drugih kultur in promovira življenje v skupnosti, polni različnih ljudi, preko 

razrednih aktivnosti in projektov (Morris in Mims, 1999). 

S tem, ko želijo učitelji v razredu vzpostaviti kulturno občutljivo okolje, se odprejo tudi vrata 

za številne priložnosti, tako za učence kot za učitelje. To so: učenje o svoji lastni kulturi, 

učenje o drugih kulturah, razvijanje spoštovanja do drugih kultur, učenje, kako sodelovati z 

drugimi kulturami (Morris in Mims, 1999). 

V nadaljevanju navajam nekaj predlogov za spodbujanje sprejemanja različnosti: 

– Tako kot Morris in N. G. Mims (1999), tudi S. Palomares (2001) poudarja, da naj 

učitelj uporablja pripomočke in knjige, ki prikazujejo ljudi, ki se razlikujejo po spolu, 

starosti, rasi, fizičnih in učnih sposobnostih, pripadnosti različnim kulturnim in 

družbenim skupinam. 

– Skupinsko delo in sodelovalno učenje je zelo primerno za spodbujanje  strpnosti. 

Raziskave so pokazale, da so učenci pogosteje prijateljevali z učenci druge rase, če so 

pred tem delali po skupinah. Različni avtorji (Morris in Mims, 1999; Palomares, 2001) 

poudarjajo, da je potrebno pri skupinskem delu poskrbeti za heterogeno spolno in 

kulturno razporeditev učencev po skupinah. Prednost takega načina dela je, da se 

učenci v majhnih skupinah soočijo z razlikami, ki so med njimi, se učijo drug od 

drugega in drug o drugem ter navezujejo stike z učenci, s katerimi jih sicer ne bi. S 

takšnim načinom dela učenci razvijajo tudi pozitivna stališča drug do drugega 

(Palomares, 2001).  

– Razredna knjižna polica naj vključuje tudi knjige ali revije o ljudeh različnih kultur 

(Morris in Mims, 1999).  

– Poslušanje glasbe, značilne za različne kulture (Morris in Mims, 1999). 

– Za mlajše učence lahko priskrbimo tradicionalne obleke določene kulture in v njih 

odigrajo igro vlog. Prav tako so dobrodošli vsakdanji predmeti, ki jih določene kulture 

uporabljajo (Morris in Mims, 1999). 

– Informacije o različnih kulturah naj se vključuje pri različnih predmetih, ne le 

družboslovnih ali pri obravnavi ozko določene teme (Morris in Mims, 1999). 

– Med pogovorom naj učitelj usmerja učence k iskanju podobnosti med ljudmi, razlike 

med ljudmi pa naj v pozitivni luči predstavi sam. To bo pri učencih poglobilo 

razumevanje različnih kultur in spoštovanje do njih (Morris in Mims, 1999). 

– Učitelj naj učencem bere ali pripoveduje zgodbe ljudi različnih kultur (Morris in 

Mims, 1999) ali »drugačnih« ljudi. 
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– Učitelj lahko povabi v razred na pogovor predstavnike različnih kulturnih skupin. 

Dobro je, če ti tudi nekaj preberejo ali zapojejo v svojem maternem jeziku (Morris in 

Mims, 1999). Lahko so to ljudje, ki prihajajo iz različnih okolij in se razlikujejo po 

poklicih. Z zagotavljanjem priložnosti za medsebojne stike z drugačnimi ljudmi bodo 

učenci lažje razvili spoštovanje do teh ljudi (Palomares, 2001). 

– V aktivnosti lahko vključimo starše otrok, ki prihajajo iz druge kulture, ki bi učencem 

skuhali kakšno njihovo tipično jed ali naredili nek izdelek, značilen za njih, ali pa bi 

učence učili poimenovati predmete v njihovem maternem jeziku (Morris in Mims, 

1999). 

– Šola lahko uvede pravila, ki podpirajo spoštovanje različnosti in sankcionirajo 

vsakršno diskriminacijo ali nadlegovanje učencev, ki so drugačni. Na takšni šoli se bo 

vzpostavila dobra šolska klima, ki bo spoštovala različnost, učenci pa se ne bodo bali 

pokazati svoje drugačnosti (Palomares, 2001).  

– Krog dialogov je lahko postopek za učenje strpnosti do različnosti. To je pogovorni 

krog v manjši skupini ljudi. Temelji na izmenjavi mnenj, izkušenj odprtosti in 

sprejemanju (Palomares, 2001).  

– Vključevanje v glasbene, pevske, dramske in različne športne prostočasne dejavnosti 

prav tako spodbuja razvoj strpnosti med učenci (Palomares, 2001). 

– Pri spreminjanju stališč, ki so osnovana na predsodkih, je potrebna posebna 

previdnost. Kadar učenci izražajo stališča, ki temeljijo na predsodkih, je naloga 

učitelja, da ta stališča nadomesti z novimi in učenčevih stališč ne potlači. Študije so 

namreč pokazale, da se stališča, ki so bila potlačena, pogosto v prihodnosti vračajo 

nazaj, vendar so takrat še silovitejša in toliko bolj odporna proti spremembam 

(Palomares, 2001).  

– Učitelj naj resnično pozna učence, s katerimi dela, njihove lastnosti in jih spoštuje. 

Učenci, ki se v svoji koži dobro počutijo, imajo namreč manj teženj po ustvarjanju 

pred-sodb o drugačnih (Palomares, 2001). 

– Učitelj naj pomaga učencem, da bodo pozorni na občutke drugih ljudi. Učenci, ki 

razvijejo empatijo in skrbnost, redkeje sodijo druge na podlagi stereotipov in 

predsodkov (Palomares, 2001). 

– V razredu naj se vzpostavi trdno pravilo, da prav nihče od učencev ne sme biti 

izključen zaradi kulturnih, spolnih ali verskih razlik, zaradi narečja, spolne orientacije, 

izgleda ali drugih stvari, po katerih se posameznik razlikuje od večine. Učitelj naj 

preveri, da učenci zares razumejo, zakaj je diskriminacija neupravičena. V primeru 

diskriminatornega obnašanja naj se primer izpostavi in o njem pogovori (Palomares, 

2001). 

– Učence naj se spodbuja, da se postavijo za pravičnost in rušenje predsodkov, kadar se 

bodo srečali z različnimi socialnimi problemi (Palomares, 2001). 
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– Šola lahko oblikuje različne delavnice in projekte, v katere vključijo tudi učence 

drugih kultur (Vižintin, 2018):  

o npr. izdaja šolskega časopisa, v katerih tudi učenci priseljenci objavijo svoj 

prispevek v njihovem maternem jeziku; lahko časopis vsebuje tudi slovar 

najpogostejših besed v jeziku priseljencev, zraven pa so pripisani slovenski 

prevodi; 

o učitelji, starši in učenci se pred prihodom priseljencev/beguncev pripravijo na 

prihod tako, da se učijo o kulturi novega sošolca, o državi, iz katere prihaja, 

prebirajo literaturo s problemsko vsebino (npr. o življenju beguncev); 

o izobesitev zastav vseh držav, iz katerih izvirajo njihovi učenci; 

o sodelovanje s prostovoljci, ki priseljence poučujejo slovenščino; 

o sodelovanje z društvi, ki skrbijo za promocijo medkulturnosti, in priprava 

skupnega izobraževalnega projekta ali delavnice. 

S. Palomares (2001) poudarja, da četudi šola ne more zaustaviti nestrpnosti do drugačnosti, je 

vseeno ključni člen pri zmanjševanju diskriminacije in napetosti med učenci iz različnih 

kulturnih okolij ali z različnimi sposobnostmi.  

2.4  MEDKULTURNO IZOBRAŽEVANJE 

Številni avtorji (Kožar, 2010, Bešter in Medvešček, 2016) in ustanove (Unesco, 2006, 2008) 

poseben pomen za spodbujanje razumevanja različnosti pripisujejo medkulturnemu 

izobraževanju, zato to obliko učenja v nadaljevanju posebej izpostavljam. 

Medkulturno učenje je poslovenjen strokovni izraz za interkulturno učenje (intercultural 

education) – sposojenka v slovenščini (Sever, 2018). V nadaljevanju bom uporabljala le izraz 

medkulturno učenje, ne glede na to, kako različni avtorji poimenujejo ta izraz.  

Medkulturna vzgoja naj bi temeljila na različnih formalnih in neformalnih programih s ciljem 

promocije vzajemnega razumevanja in spoštovanja med člani različnih kulturnih vsebin 

(Klemenčič, Štremfel, Rožman, 2011). 

UNESCO izobraževanim sistemom predlaga medkulturno izobraževanje z namenom, da bi 

okrepili demokracijo in spodbujali strpno življenje v multikulturni družbi. Cilj medkulturnega 

izobraževanja ni le sprejemanje različnosti ljudi in strpnost do njih, temveč tudi aktivno 

življenje z drugačnimi na podlagi razumevajočega in spoštljivega odnosa med ljudmi iz 

različnih kulturnih skupin (UNESCO Guidelines on Intercultural Education, 2006). 

Da bi lahko v šolo vpeljali medkulturni pristop, je potrebno zagotoviti dvoje: da celoten šolski 

sistem temelji na medkulturnosti in takšen pristop spodbuja; da so zaposleni na šolah 

opremljeni s kompetencami za delo v večkulturnem okolju (Bešter in Medvešek, 2016). 

Medkulturno učenje je individualen proces učenja, spreminjanja odnosa in načina obnašanja 

do drugih kultur. Gre za proces ustvarjanja mirnega sobivanja v večkulturni družbi (Gillert, 

2001, v Kožar, 2010). K. Kožar (2010) kot glavni cilj medkulturnega učenja vidi spodbujanje 

enakovrednih odnosov med družbami. K. Skubic Ermenc (2010) v R. Bešter in M. Medvešek 
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(2016) medkulturnost vidi kot medkulturni učni pristop, ki zajema načrtovanje, izvedbo in 

evalvacijo v procesu vzgoje in izobraževanja. Avtorica poudarja, da naj učni proces stremi k 

spreminjanju obstoječih hierarhičnih odnosov med kulturami (dominantna kultura – 

manjšine), k spodbujanju enakih možnosti v izobraževanju in spodbujanju k oblikovanju 

solidarnega odnosa med dominantno kulturo in manjšinsko kulturo (prav tam).  

Vodilo medkulturnega učenja je, da mora posameznik razumeti in sprejemati razlike druge 

kulture, to pa se zgodi preko stikov in soočanja z drugo kulturo ter preko zaznavanja razlik. S 

tem posameznik ozavešča značilnosti svoje kulture in kako ta vpliva na njegovo vedenje, 

čustvovanje ter razmišljanje. Hkrati pa posameznik razvija zavedanje, da obstajajo tudi druge 

kulture z drugačnimi značilnostmi. Poslušanje, komunikacija med ljudmi iz različnih okolij 

ter iskanje načinov sobivanja in sodelovanja z drugimi kulturami so cilj medkulturnega 

učenja. V proces takšnega učenja morajo biti vključene poleg intelektualne funkcije tudi 

moralna, čutna in čustvena funkcija. Vodilo medkulturnega učenja naj bi bilo izkustveno 

učenje o sebi, drugih in svetu (Kožar, 2010). Poleg znanja in veščin naj bi z medkulturnim 

učenjem pri posameznikih želeli doseči tudi stanje duha, ki bi izražalo več strpnosti in 

odprtosti za različnost ter da so na druge kulture sposobni pogledati iz njihove plati in ne le iz 

lastne etnocentrične strani (Bešter in  Medvešek, 2016).  S takšnim pristopom učenja 

posameznik osebnostno raste in se razvija. Z njim spodbujamo tudi razvoj vrednot – 

spoštovanje, odgovornost, empatijo in spravnost (Kožar, 2010). 

Za potrebe medkulturnega učenja so potrebni učitelji z medkulturnimi kompetencami, torej s 

sposobnostmi učinkovitega in primernega obnašanja v medkulturnih situacija. Medkulturne 

kompetence so skupek stališč o drugačnih (spoštovanje, odprtost, radovednost); znanja in 

specifičnih veščin (poznavanje drugih kultur, kulturno samozavedanje; veščine opazovanja, 

poslušanja, evalviranja, povezovanja); medkulturne refleksije (prilagodljivost novim 

medkulturnim situacijam, sposobnost empatije) ter konstruktivne interakcije (učinkovito in 

primerno vedenje ter komunikacija). (Deardoff 2006, 2009 in Boecker, 2008, v Bešter in 

Medvešek, 2016). Pogosto so te kompetence odvisne le od individualnih prizadevanj učitelja, 

s tem ko je več v stikih z drugimi kulturami, se udeležuje različnih treningov, je odprt in vlaga 

trud v to področje. (Bešter in Medvešek, 2016). 

3 RAZLIČNOST V SKUPNOSTI KOT DEL UČNEGA NAČRTA NA 

RAZREDNI STOPNJI 

Tema različnosti med ljudmi se na razredni stopnji poučuje v okviru predmeta spoznavanje 

okolja v prvem triletju in v okviru družbe v 4. in 5. razredu. Ker je tema pomembna za 

posameznikov razvoj v večkulturni družbi, jo je priporočljivo obravnavati tudi pri drugih 

predmetih, še posebej kot medpredmetno povezovanje. 

3.1  RAZLIČNOST V SKUPNOSTI V OKVIRU PREDMETA DRUŽBA OZIROMA 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

V standardih znanja za predmet spoznavanje okolja je zapisano, da je minimalni standard, da 

učenec spoštljivo ravna do sebe in drugih, kot standard znanja pa je predvideno, da učenec 
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upošteva različnost med ljudmi in enakost med spoloma (Učni načrt za spoznavanje okolja, 

2011). Za učence 4. in 5. razreda se predvideva, da pri predmetu družba dosegajo med drugim 

naslednje minimalne standarde, vezane na različnost: da prepoznajo nekatere razlike med 

ljudmi, načine usklajevanja različnih interesov in da znajo utemeljiti, zakaj sta strpnost in 

odgovornost pomembni. Med didaktičnimi priporočili za pouk družbe je izpostavljeno prav to, 

da se učence uči socialnih spretnosti, razumevanja, spoštovanja drugačnosti idr. (Učni načrt za 

družbo, 2011).  

Učenje o različnosti poteka vsa leta šolanja in se ga v šolski prostor vnaša preko različnih 

učnih vsebin, šolskih situacij, skozi pristop do učencev ipd. Posebej za 2. in 5. razred pa je 

med učnimi cilji predvideno, da učenci spoznajo, da smo si ljudje različni, da razumejo samo 

različnost in v 5. razredu prepoznajo stereotipe v povezavi s tem (Učni načrt za družbo, 2011; 

Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

Učni cilj v Učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) za 2. razred navaja, da učenci:  

»spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost« (str. 15–16). 

Učni cilj v Učnem načrtu za družbo (2011) za 5. razred navaja, da učenci: »spoznajo, da so 

ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni usmerjenosti, etnični 

pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne razlike idr.) in prepoznajo 

stereotipe v povezavi z njimi« (str. 8). 

Ker je tema različnosti ljudi v skupnosti skozi zapise učnih ciljev izpostavljena v učnih 

načrtih za 2. in 5. razred, sem ta dva razreda izbrala za raziskovalni vzorec, v katerem sem 

primerjala razumevanje različnosti.  

V praksi sem po šolah opazila, da učitelji obravnavajo temo različnosti v večini le 1 šolsko 

uro in naštevajo razlike, ki obstajajo med ljudmi. Da bi lahko učencem ponudili bogatejšo 

izkušnjo različnosti med ljudmi in bi to vplivalo na dejansko spremembo v stališčih do 

drugačnih, je dobro temo različnosti medpredmetno povezovati. V nadaljevanju predstavljam 

nekaj idej medpredmetnega povezovanja. 

3.2  MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PRI UČENJU O RAZLIČNOSTI  

»Medpredmetno povezovanje je celosten didaktični pristop – pomeni horizontalno in 

vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti. V skladu s humanistično-

konstruktivističnimi pogledi spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje učnih izkušenj. 

Poteka v celoviti dejavnosti učenca, vključujoč njegove spoznavne, čustvene in telesne 

funkcije.« (Sicherl-Kafol, 2008, str. 7). 

Poznamo več možnosti medpredmetnega povezovanja (Sicherl-Kafol, 2008): 

– Medpredmetno povezovanje na vsebinski ravni: Predstavlja obravnavo podobnih 

učnih vsebin in problemov pri različnih predmetih in z različnimi učnimi oblikami 

dela (npr. projektno učno delo, timsko poučevanje …). Pri tem na neko temo 

pogledamo iz različnih zornih kotov, preko različnih učnih predmetov.  

– Medpredmetno povezovanje na konceptualni ravni: Zanj je značilno, da se obravnava 

sorodne koncepte in pojme pri različnih predmetih s ciljem, da bi učenci pojme 
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razumeli in znali to znanje uporabiti tudi v vsakdanjem življenju (npr. učenje o 

pojmih: oblika, ritem, čas, ponavljanje bi se lahko obravnavalo pri predmetih šport, 

likovna umetnost in glasbena umetnost).  

– Medpredmetno povezovanje na procesni ravni: Pri tem gre za to, da učni proces 

vključuje čustveno-socialni, telesno-gibalni in spoznavni razvoj. Sem bi lahko uvrstili 

učenje sprejemanja, opazovanja, sodelovanja, izražanja, vrednotenja, spoštovanja, 

zavedanje telesa, gibalno izraznost, učenje neverbalne komunikacije, primerjanje, 

analiziranje, vrednotenje, problemsko in ustvarjalno mišljenje ipd.  

Medpredmetno povezovanje je mogoče vertikalno in horizontalno. Vertikalno pomeni 

povezovanje vsebin med razredi, horizontalno pa povezovanje vsebin različnih predmetov 

znotraj istega razreda (Širec. idr., 2011). 

Sicherl-Kafol, B. (2008) med drugim predlaga možnost medpredmetnega učenja na procesni 

ravni, da bi takšen način uporabili pri oblikovanju vrednot – izražanje pozitivnega odnosa do 

drugačnosti, različnih kultur v sklopu predmetov: slovenščina, spoznavanje okolja, glasbena 

umetnost, likovna umetnost, geografija, zgodovina, državljanska vzgoja in etika ipd.  

Na podlagi sorodnih ciljev v učnih načrtih lahko pripravimo dobro medpredmetno 

povezovanje, preko katerega bi lahko učenci spoznavali različnost v razredu in tako oblikovali 

bolj strpen odnos do različnosti med ljudmi. 

3.2.1 SPOZNAVANJE OKOLJA/DRUŽBA IN ŠPORT 

Pri predmetu šport je eden od splošnih ciljev: »oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev 

(spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave 

tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – ferpleja).« (Učni načrt za športno vzgojo, 

2011, str. 7). Pri športu je že samo delo po skupinah lahko tudi vzgoja za strpen odnos do 

različnih učencev v skupini, ki imajo različne gibalne sposobnosti. 

V prvem triletju je pri športu med operativnimi cilji predvideno, da se učenci gibajo v 

različnem ritmu ob glasbeni spremljavi; izražajo svoje občutke in razpoloženja (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011). Pri tem cilju je mogoče povezati sprejemanje različnosti in gibanje z 

metodo petih ritmov (glej poglavje 6.3.1). Vsak učenec ritem dojema na drugačen način in se 

posledično drugače gibalno izraža. Z odprto razredno klimo in pogovorom o dejavnosti ter 

občutjih med dejavnostjo, spodbujamo tudi pozitiven odnos do  različnosti izražanja.  

Tudi za učence druge triade je predviden učni cilj, da oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce 

kot so medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti in drugo (Učni 

načrt za športno vzgojo, 2011). To lahko učitelji spodbujajo preko obravnave različnih 

športnih disciplin, ker ni cilj športa le učenje disciplin, ampak tudi vzgoja športnega vedenja, 

strpnosti ipd. Poleg tega je mogoče s plesom slovenskih ljudskih plesov in plesov iz različnih 

koncev sveta poglobiti znanje o kulturah sveta in učencem omogočiti, da do različnih kultur 

oblikujejo strpen in spoštljiv odnos. 
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3.2.2 SPOZNAVANJE OKOLJA/DRUŽBA IN GLASBENA UMETNOST 

Pri predmetu glasbena umetnost je eden od splošnih ciljev: »razvijanje občutljivosti in 

strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to glasbo tudi izvajajo«. (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011, str. 5). Spoznavanje okolja/družbe bi lahko z glasbeno umetnostjo 

povezali pri spoznavanju različnih kultur sveta in oblikovanju strpnega odnosa do njih. Pri 

glasbeni umetnosti se lahko posluša glasbo sveta, se gibalno, likovno ali besedno ob tem 

izraža ter pleše plese različnih kultur. Poleg tega lahko učenci pri glasbeni umetnosti 

spoznavajo različnost v razredu glede glasbenega okusa, njihovih sposobnosti glasbenega-

inštrumentalnega izražanja in gibalnega izražanja ob glasbi. Ob glasbenih dejavnostih učenci 

izražajo različna glasbena doživetja in občutke, kar spodbuja učence, da sprejemajo različna 

mnenja. Ključno je, da se ne glede na sposobnosti, interese in različna mnenja učencev 

spodbuja sprejemanje različnosti in strpen odnos do drugačnih.  

3.2.3 SPOZNAVANJE OKOLJA/DRUŽBA IN LIKOVNA UMETNOST 

Med cilji učnega načrta za likovno umetnost ne zasledimo konkretnih ciljev, da učence z 

likovnim poukom spodbujamo k sprejemanju različnih likovnih izražanj, sprejemanje 

različnih likovnih sposobnosti učencev v razredu ipd. Med priporočili za pouk likovne 

umetnosti pa je zapisano, da mora biti učitelj posebej pozoren na doživljanje emocij učencev 

ob likovnih dejavnostih in na njegov socialni razvoj (odnos do sošolcev in čustva, ki jih ob 

tem izraža) (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011). Iz tega lahko sklepamo, da se tudi pri 

likovni umetnosti učenci socialno razvijajo in je lahko različno izražanje preko likovnih 

izdelkov tudi ena od stvari, ki učencem da vpogled v to, da imamo ljudje različne sposobnosti, 

da se vsak izraža na svoj način in da moramo sošolce in njihova dela spoštovati. Poleg tega 

lahko učitelj medpredmetno povezuje spoznavanje različnih kultur, ki se jih obravnava pri 

spoznavanju okolja oziroma družbe in likovno umetnost tako, da pri likovnem pouku 

poustvarjajo umetnost druge kulture ali poustvarjajo umetnost iz drugih časov (npr. slikanje 

na kamen). 

Pri likovni umetnosti se lahko učenci vživljajo tudi v vlogo ljudi z različnimi sposobnostmi, 

npr. v osebo, ki se je rodila brez rok in bi slikali s stopali ali usti. Seveda od predpogoju, da 

bodo motivi in tehnike dela v skladu z učnim načrtom za likovno umetnost. 

3.2.4 SPOZNAVANJE OKOLJA/DRUŽBA IN SLOVENŠČINA 

Učni načrt slovenščine med splošnimi cilji navaja, da učenci pri pouku slovenščine razvijajo 

sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku, med drugim, da: »razmišljujoče in kritično 

sprejemajo umetnostna/književna besedila slovenskih in drugih avtorjev. /…/ Branje jim daje 

priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje obzorja ter spoznavanje svoje 

kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru in širše. S spoznavanjem druge 

kulture in skupnih kulturnih vrednot gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako 

razvijajo svojo socialno, kulturno in medkulturno zmožnost.« (Učni načrt za slovenščino, 

2011, str. 6).  
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Med operativnimi učnimi cilji za književni pouk zasledimo cilje, da se učenci vživljajo v 

književno osebo, ki je lahko drugačna od njih, prevzemajo njeno vlogo, iščejo razlike med 

književno osebo in njimi (Učni načrt za slovenščino, 2011). Književni pouk lahko izkoristimo 

za prebiranje problemske literature, ki naj bo primerno izbrana glede na razvoj učencev. 

Učenci se lahko vživljajo v književne junake, ki se od njih razlikujejo po sposobnostih (npr. 

junaki s posebnimi potrebami, gibalno ovirani, gluhi, slepi …), prihajajo iz druge kulture in se 

srečujejo z diskriminacijo ter junaki, ki so zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin izključeni iz 

družbe. To je za učence priložnost, da se vživljajo v ljudi, ki se od njih razlikujejo in ki imajo 

drugačne življenjske razmere, vživljajo se lahko v njihove občutke izločenosti. Problemska 

književnost lahko ponudi pomembno izhodišče za pogovor o različnosti ljudi v družbi in o 

tem, kako pomembno je, da smo do njih strpni. Zaradi navedenih razlogov je dobro povezati 

teme spoznavanja okolja/družbe tudi s književnostjo. 

3.2.5 SPOZNAVANJE OKOLJA/DRUŽBA IN IZBIRNI PREDMET UMETNOST 

V 4., 5. ali 6. razredu lahko učenci kot neobvezni izbirni predmet izberejo umetnost. Med 

ključnimi splošnimi cilji tega predmeta so: oblikovanje pozitivnega odnosa učencev do kulture 

in umetnosti; vzbujanje radovednosti pri učencih; sproščanje z umetnostjo; razvijanje 

zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetskih izkušenj, predstav in domišljije skozi igro, sliko, 

muzikal; učenčevo ustvarjanje in poustvarjanje; razvoj učenčeve osebnostne in narodnostne 

identitete ipd. (Učni načrt za umetnost, 2013). 

V okviru tematskih sklopov gledališke dejavnosti in plesa učenci razvijajo sposobnost za 

individualno in skupinsko gibno ustvarjanje, predvsem pri plesu spoznavajo svoje telo kot 

instrument za plesni izraz in s tem gradijo pozitivno samopodobo (spoštovanje svojega telesa 

in samozaupanje), ki v kombinaciji s skupinsko interakcijo lahko vodi k splošnemu 

spoštovanju do drugega in drugačnega (Učni načrt za umetnost, 2013).  

V okviru izbirnega predmeta lahko učenci ustvarjajo plesno kompozicijo, gledališko igro na 

temo različnosti ljudi v skupnosti, spoštovanja drugačnosti in s tem tako pri sebi kot pri 

gledalcih krepijo zavedanje pomena spoštljivega odnosa do različnih ljudi v skupnosti. 

 

Zgoraj so našteti primeri, kako lahko temo različnosti v skupnosti in spodbujanje strpnosti ter 

sprejemanja različnosti vključimo tudi pri drugih predmetih, ne le v pouk družbe in 

spoznavanja okolja. Pozitivni vidik medpredmetnega povezovanja je, da takšen način pouka 

sam pouk močno obogati, učenci pa vsebino razumejo širše in iz nje lažje izluščijo bistvo. 

Medpredmetno povezovanje naj bi učencem omogočalo večjo samoiniciativnost in aktivnost, 

učenci naj bi bili zaradi takšnega načina dela bolj ustvarjalni in odgovorni. Takšen način dela 

od učitelja zahteva več časa za priprave in vključitev različnih metod in oblik dela, tudi 

povezovanje z drugimi učitelji v okviru projektnega tima (Širec. idr., 2011).  

Medpredmetno povezovanje je eden od načinov, kako temo različnosti ljudi v skupnosti 

vključiti v več ur učnih načrtov in ga ne obravnavati le pri pouku spoznavanja okolja oziroma 

družbe. 
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4 OBLIKOVANJE STALIŠČ 

»Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, 

oseb, dogodkov in pojavov.« (Marentič Požarnik, 2016, str. 108). 

Različni avtorji podajajo različne definicije stališč, vendar pa je vsem definicijam skupno 

naslednje (Ule, 2004, str. 117): 

– »Dispozicijski karakter stališč: stališča so trajna duševna pripravljenost za določen 

način reagiranja. 

– Pridobljenost stališč: stališča pridobivamo v teku življenja, v procesih socializacije. 

– Delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in 

vplivajo na doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja. 

– Sestavljenost oziroma kompleksnost stališča: stališča so integracija treh osnovnih 

duševnih funkcij: kognitivne, čustvene in aktivnostne.«  

 Stališča sestavljajo 3 sestavine (Nastran Ule, 2000; Ule, 2004 in Marentič Požarnik, 2016): 

– spoznavna sestavina (kognitivna), 

– čustvena sestavina (konativna), 

– vedenjska sestavina (aktivnostna). 

Informacije, znanja, izkušnje ali vrednostne sodbe o nekem objektu, dogodku, osebi ali 

situaciji, o katerih oblikujemo mnenje, predstavljajo kognitivno sestavino stališč. Čustvena 

sestavina stališč pomeni, da do določenega objekta, osebe ali situacije občutimo pozitivna ali 

negativna občutja, kot so npr. jeza, obžalovanje, zaničevanje, simpatija ipd. Aktivnostna 

oziroma vedenjska komponenta je težnja posameznika, da deluje v skladu s svojimi stališči 

(npr. podpre stvari, do katerih ima pozitivna stališča in želi preprečiti stvari, do katerih ima 

negativna stališča). Ključna pri tem je pripravljenosti posameznika za delovanje in ne 

dejavnost sama. Vse te komponente stališč se med seboj tesno povezujejo. Pri stališčih je 

včasih lahko bolj izražena ena komponenta in drugič druga, odvisno od stališč in razmer 

(Nastran Ule, 2000; Ule, 2004). 

Stališč in ravnanja ne smemo enačiti. Na ravnanje posameznika ne vplivajo le stališča, temveč 

tudi posameznikov konformizem, strah, čustva, moralni razvoj ipd. Lastnost stališč je, da so 

odporna proti spreminjanju. Oblikujejo se v daljšem časovnem obdobju ob prisotnosti 

različnih dejavnikov (zgledi, informacije, družina, mediji …) (Marentič Požarnik, 2016). 

Stališča se oblikujejo skozi socializacijo posameznika (Nastran Ule, 2000).  

Kljub temu, da so stališča odporna na spreminjanje, se lahko vseeno nekoliko spreminjajo, in 

sicer (Nastran Ule, 2000, str. 121):  

– »v intenziteti (od bolj k manj ekstremnim ali obratno), 

– v smeri (od pozitivnih v negativna in obratno).«  

Spreminjanje stališč je odvisno od karakteristik, ki sestavljajo stališča – to so ekstremnost, 

kompleksnost in usklajenost stališč. Bolj ekstremna stališča je težje spreminjati, prav tako tudi 
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bolj kompleksna stališča, ki so vezana na več drugih stališč. Stališča, ki človeka oblikujejo in 

potrjujejo predstavo o njem samem, je prav tako težje spremeniti (Nastran Ule, 2000). 

M. Ule (2004) navaja, da na spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo naslednji dejavniki:  

– »skupinska pripadnost; predvsem primarne in referenčne skupine (družina, prijateljice, 

tisti, ki jih ceni), 

– informacije in znanje; predvsem izobraževalne institucije, mediji, 

– osebnostne značilnosti; predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe in želje« (str. 123). 

B. Marentič Požarnik (2016) dodaja, da na oblikovanje stališč najbolj prispevajo čustveno 

obarvane izkušnje. 

4.1 STEREOTIPI 

Stereotipi so stališča ali razmišljanja, ki si jih posameznik ustvari o skupini ljudi ali 

skupnostih. Temeljijo na omejenih in nepreverjenih dejstvih. Stereotipi poudarjajo posplošene 

značilnosti, ki niso nujno preverjene (Aktivni.vsi, b.d.; Brander, Cardenas, Abad, Gomes in 

Taylor, 2006; Furlan, 2008; Ule, 2004). Ule, M. (2004) dodaja, da so stereotipi: »sodbe o 

vseh, ki ne veljajo za nikogar.« (str. 159). 

Ljudje s stereotipi poenostavljamo svet okrog nas (Brander idr., 2006). Oblikujemo jih zaradi 

potrebe po posploševanju kompleksnih pojavov (Aktivni.vsi, b.d.).  

Stereotipe tvorimo o ljudeh, ki pripadajo različnim skupinam. To so različne etične, politične, 

religiozne, generacijske, spolne skupine ipd. Posplošena stališča nastajajo sproti in z njimi 

opisujemo socialne in družbene razlike ljudi glede na pripadnost določeni skupini, ne pa glede 

individualnih značilnosti posameznika (Aktivni.vsi, b.d.; Ule, 2004). Pripadnike neke skupine 

dojemamo kot podobne, a različne od pripadnikov druge skupine. Stereotipi so tipizirane 

sodbe, ki ne veljajo nujno za vse predstavnike neke skupine in zato ne predstavljajo resničnih 

dejstev, vplivajo pa na naša stališča o drugih skupinah in osebah (Aktivni.vsi, b.d.). Stereotipe 

pogosto uporabljamo za skupino, ki ji ne pripadamo, da bi s tem izpostavili našo večvrednost 

in manjvrednost druge skupine (Aktivni.vsi, b.d.; Brander idr., 2006; Furlan, 2008; Ule, 

2004). Stereotipne podobe se oblikujejo v družini, šoli, veliko stereotipov pa nam posredujejo 

tudi mediji in smo jih kasneje posplošili na vse ljudi določene skupine (Brander idr., 2006).  

Primeri stereotipov: Roza barva je za deklice, modra pa za dečke; Japonci najraje jedo riž, 

Italijani pa pico; Gorenjci so skopi (Aktivni.vsi, b.d.).  

»Stereotipi so predstopnja predsodkov in spodbujajo njihov nastanek.« (Aktivni.vsi, b.d.) 

V magistrskem delu in raziskavi sem se podrobneje osredotočila na spolne stereotipe. To so 

posplošena prepričanja, ki jih imamo o ljudeh na podlagi njihovega spola (npr. ženske so 

nežne, moški so pogumni; borilni športi niso za ženske …). Predstavljajo dojemanje žensk in 

moških, njihove vloge v družbi in razlik med spoloma. Podlaga za nastanek spolnih 

stereotipov je posplošeno sklepanje o vedenju, sposobnostih, interesih in drugih značilnostih 

drugih oseb le na podlagi spola. Takšne sodbe so neresnične in nepravične, saj nimajo vse 
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ženske stereotipnih značilnosti, ki jih pripisujejo ženskam, in enako velja za moške 

(Aktivni.vsi, b.d.). 

Spolni stereotipi se pojavljajo tako v družinah kot v šolah, na delovnem mestu, v politiki, 

kulturi, medijih ipd. Pogosto se želi vzroke za družbene razlike iskati v človeški naravi. A 

vendar moramo vzrok za spolne stereotipe iskati v vzgoji. Že od rojstva se deklicam pripisuje 

roza barvo, dečkom pa modro. Tako se otroke glede na spol usmerja k ustreznim barvam, 

igračam in spodbuja k dejavnostim, ustreznim za določen spol (deklice se spodbuja k baletu, 

plesnim dejavnostim; dečke pa k nogometu, borilnim veščinam ipd.). S tem se jih od otroštva 

navaja na pričakovane odrasle družbene vloge. Tudi starši s svojim zgledom, ki je pogosto 

podzavestno spolno stereotipen, učijo otroke. Preko socializacije otrok ponotranja vrednote, 

norme in pričakovanja družbe, vezane na njegov spol. V Aktivni.vsi (b.d.) navajajo: 

»Pretirano poudarjanje različnih družbenih vlog spolov praviloma vodi v še močnejše 

stereotipno mišljenje, kar lahko spodbudi diskriminacijo in večjo družbeno neenakost žensk in 

moških.« (str. 7). N. Furlan (2008) pa dodaja: »Negativni spolni stereotipi in predsodki precej 

razdiralno vplivajo na medosebne odnose.« (str. 65). 

N. Furlan (2008) je v svoji raziskavi ugotavljala prisotnost spolnih stereotipov in predsodkov 

v Sloveniji. Njena raziskava je temeljila na predpostavki, da več kot je spolnih stereotipov 

prisotnih v družbi, večja je družbena neenakovrednost v vsakdanjem življenju. Rezultati 

raziskave potrjujejo prisotnost spolnih stereotipov in predsodkov v slovenski družbi (moško 

nadrejenost in neodvisnost, žensko podrejenost in odvisnost). Ugotovila pa je tudi, da se kaže 

težnja po spreminjanju tradicionalno predpisanih spolnih vlog in tendenca po enakovrednosti 

ter enakopravnosti spolov. Anketiranci so na primer presegali stereotipe v prepričanjih, kot 

so: mesto ženske je ob štedilniku, skrb za otroka je izključno ženska dolžnost, moški so 

intelektualno superiornejši kot ženske itd. 

Pomembno je, da kot narod kažemo težnje po enakopravnosti spolov, saj bo s tem vsak 

posameznik imel več svobode. Spolni stereotipi lahko namreč vplivajo na naše mišljenje, 

čustvovanje in pričakovanja o obnašanju. Nekdo na primer zaradi spolnih stereotipov ne bi 

mogel v življenju postati, kar si želi, ker tega okolica ne bi odobravala. Pričakovanja družbe 

vplivajo na številne odločitve posameznika. Med drugim tudi o izbiri poklicne poti, o izbiri 

hobijev, partnerjev ipd. Vplivajo na čustvovanje (spolni stereotipi: dečki ne jočejo, deklice se 

ne smejo jeziti …) in s tem v posamezniku povzročajo stres, ker ne more izražati svojih 

čustev kot bi lahko, saj določena čustva okolica dojema kot neprimerne za posamezni spol. 

Poleg tega spolni stereotipi vplivajo na delitev vlog v družini (npr. moški mora imeti uspešno 

kariero, ženske morajo poskrbeti za otroke …). Posledica pritiskov družbe k ustrezanju 

družbenim vlogam je trpljenje tako žensk kot moških (Aktivni.vsi, b.d.). Pomembno je, da se 

kot družba zavedamo spolnih stereotipov in jih postopoma poskušamo presegati.  

4.2 PREDSODKI 

»Predsodek je sodba, ki jo izrekamo o posamezniku ali narodu, ne da bi ga resnično poznali.« 

(Brander idr., 2006, str. 32). M. Ule (2004) navaja, da se predsodki kažejo predvsem: »v 

nespoštljivem, nestrpnem, ponižujočim ali prezirljivem odnosu do drugih in drugačnih«, kot 

so na primer pripadniki različnih kultur, ras, osebe z drugačno spolno ali versko usmeritvijo 
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ipd. (str. 165). Rot (1972) v M. Nastran Ule (2000) pa predsodke definira kot: »vrsto stališč, 

ki niso upravičena, argumentirana in preverjena, a jih spremljajo intenzivne emocije in so 

odporna na spremembe« (str. 163). 

Tako stereotipi kot predsodki se neupravičena in neargumentirana stališča o ljudeh. Skupno 

jim je tudi to, da so lahko pozitivni ali negativni ter da so pogosto globoko zakoreninjeni 

(Aktivni.vsi, b.d.; Brander idr., 2006). Predsodki se od stereotipov razlikujejo po tem, da so 

močno čustveno obarvani. Predsodki nastanejo zaradi nagnjenosti ljudi k oblikovanju hitrih 

zaključkov o ljudeh, idejah in situacijah (Aktivni.vsi, b.d.).  

Pogosti so predsodki do žensk na visokih položajih, predsodki do drugačnih, učencev s 

posebnimi potrebami ipd. (Marentič Požarnik, 2016).  Predsodke najdemo v znanosti, filmih, 

medijih, popularni kulturi, literaturi, v izobraževalnih ustanovah, na delovnem mestu, družini 

ipd. (Ule, 2004). Izražajo se skozi vsakdanjo komunikacijo, med drugim tudi v javnih 

govorih, šalah in načinu življenja (Aktivni.vsi, b.d.). 

Predsodki nastanejo zaradi (Ule, 2004): 

– ekonomsko-političnih vplivov na družbene strukture in kulturno normativnih vzrokov,  

– pogojev v družini in skupinah, v katerih posameznik živi, ob tem ko se socializira.  

Posameznik že v zgodnjem otroštvu od svojih staršev prevzema posplošene sodbe o 

socialnem svetu okrog sebe, s tem pa tudi čustvovanja in vrednotenja, kar je osnova za 

nastanek predsodkov (Ule, 2004). Zaradi vsakodnevnega srečevanja s predsodki so ti tako 

zakoreninjeni v ljudeh, da se jih pogosto ne zavedamo in jih je težko spremeniti ali 

izkoreniniti (Aktivni.vsi, b.d.; Brander idr., 2006).  

Klemenčič E., Štremfel U. in Rožman M. (2011) so raziskovale, kako lahko znanje o 

multikulturnih tematikah vpliva na zmanjšanje predsodkov. Ugotovile so, da so učenci v 

Sloveniji, ki so se seznanjali s političnimi in družbenimi vprašanji, izkazovali več znanja o 

multikulturnih temah. Posledično so takšni učenci imeli manj predsodkov o zadevanih temah. 

Poleg tega so ugotovile, da je pomemben dejavnik, ki vpliva na predsodke, tudi družinsko 

okolje. Učenci, ki živijo v spodbudnejšem okolju (višja pričakovana izobrazba učencev, višja 

stopnja izobrazbe staršev, večje zanimanje v družini za aktualna politična vprašanja, večja 

zaloga knjig doma), imajo več znanja o multikulturnosti. Več znanja kot imajo o 

multikulturnosti, manj predsodkov o tej tematiki imajo. Avtorice navajajo, da je potrebno, če 

želimo zmanjšati predsodke o drugih kulturah, več znanja nameniti konstruiranju znanja o 

multikulturnosti. Poleg tega pa na predsodke vplivajo tudi neformalno in izkustveno 

medkulturno učenje, ki bi ga morale po njihovem mnenju vzgojno-izobraževalne institucije 

vključiti v bolj celovit koncept multikulturnega učenja. 

Primeri predsodkov: begunci so teroristi, priseljenci nam kradejo službe, blondinke so 

neumne … (Aktivni.vsi, b.d). 
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5 POJMA STRPNOST IN DISKRIMINACIJA 

Strpnost ali z drugo besedo toleranca pomeni vrlino, socialno veščino, da posameznik ne le 

dopušča drugačnost, ampak jo tudi spoštuje. Strpen človek sprejema drugačnost, je odprt za 

nove informacije. Odprt človek tudi lažje sprejema novosti, ki ne ustrezajo njegovim 

prepričanjem in na ta način spreminja stereotipe. Posameznik lahko postane bolj strpen tako, 

da zavestno širi meje varnega območja, v katerem deluje. Osebe, ki so strpne, odprte, 

usmerjene v osebno rast, lažje spreminjajo tudi svoje mišljenje (Palomares, 2001). 

»Diskriminacija je vedenjska komponenta netolerance.« (Palomares, 2001, str. 8). 

Netoleranca ali nestrpnost je pomanjkanje spoštovanja do prepričanj in ravnanj, ki se 

razlikujejo od tvojih lastnih. Pomeni zavrnitev ljudi, ki so videti drugače (npr. predstavniki 

drugih etničnih skupin, ljudje z drugačno spolno usmerjenostjo …) (Council of Europe, 

2017). 

Netoleranca do drugačnosti se kaže kot rasizem, homofobija, verski fanatizem, seksizem ali 

diskriminacija sovrstnikov. Krivično obnašanje do drugačnih je posledica stereotipnih mnenj 

in čustev, ki izvirajo iz predsodkov. Izraža se kot ignoriranje, izključitev drugih, izolacija, 

izkoriščanje, razvrednotenje, trpinčenje ali podreditev (Palomares, 2001). Poleg naštetega se 

lahko izraža tudi v obliki sovražnega govora ali umora (Council of Europe, 2017). 

Svet Evrope opisuje diskriminacijo kot najpogostejšo obliko kršitve in zlorabe človekovih 

pravic. Do diskriminacije pride, ko so določeni ljudje obravnavani drugače samo zaradi tega, 

ker pripadajo ali ker izgledajo, kot da pripadajo drugačni skupini ljudi. Ljudje so lahko 

diskriminirani zaradi spola, let, narodnosti, kulture, jezika, političnih prepričanj, religije, rase, 

spolne usmerjenosti ipd. (Council of Europe, 2017). 

6 USTVARJALNI GIB 

6.1 OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA 

Ustvarjalni gib je celostni učni pristop, ki povezuje otrokovo telesno oziroma gibalno 

dejavnost z intelektualnimi, emocionalnimi in socialnimi vidiki. »Je način dela, pri katerem 

otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo, ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine.« (Kroflič, 

1999, str. 127). Pri ustvarjalnem gibu, kot učnem pristopu za učenje in poučevanje, sta 

pomembna dva vidika: gibanje in umetnost. To sta dve neločljivi celoti, ker tak učni pristop 

temelji na gibanju, hkrati pa preko giba posameznik tudi osebnostno raste in se ustvarjalno 

izraža (Geršak, 2016). 

Ustvarjalni gib lahko učitelj uporablja kot plesno ustvarjanje ob umetniških spodbudah (npr. 

glasba, literatura, likovna umetnost) ali pa kot gibno ustvarjanje ob besednih, vsebinskih in 

predmetnih spodbudah – iz vsakdanjega življenja, pri predmetih kot so fizika, kemija, tehnika. 

Vloga giba pri pouku je: sprostitev, izrazno sredstvo, metoda dela ali spodbuda. Ustvarjalni 

gib se lahko v pouk vključuje preko različnih učnih oblik dela – od individualnega dela, dela v 

skupinah ali frontalnega dela (Kroflič, 1999).  
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Ljudje si zapomnimo 10 % tistega, kar preberemo, 20 % kar slišimo, 30 % kar vidimo, 50 % 

kar vidimo in slišimo, 70 % kar vključimo v pogovor z drugimi, 80 % kar osebno izkusimo, 

95 % kar učimo druge (Bellanca and Fogarty, 1991, v Griss, 1998). Z gibalnim učenjem, ki je 

izkustveno, si obravnavano vsebino lažje zapomnimo in poglobimo razumevanje sveta, v 

katerem živimo (Griss, 1998). 

Ustvarjalni gib prispeva k zlitju posameznikovega telesnega, čustvenega, umskega in 

socialnega razvoja. Z ustvarjalnim gibom učencem omogočamo (Kroflič in Gobec, 1995, str. 

42): 

– samostojno gibalno ustvarjalnost, lasten način izražanja, razvoj ustvarjalnega 

mišljenja,  

– razvoj gibalnih sposobnosti, koordinacije, orientacije v lastnem telesu in v prostoru, 

– razvoj posluha z gibanjem 

– razvoj umskih sposobnosti 

– sodelovanje v skupini, uveljavljanja posameznika v skupini, 

– učenje preko gibalnega izražanja in ustvarjanja, 

– telesno in čustveno sproščanje. 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) dodajata: »Z gibalno aktivnostjo in ustvarjanjem otrok 

vzpostavlja čustveno ravnovesje, gradi samozavest in se uspešno vključuje v skupino. Na ta 

način preprečujemo pojave motenih oblik vedenja.« (str. 42). 

6.1.1 UTELEŠENA KOGNICIJA 

Utelešena kognicija pravimo povezavi med umom in telesom/gibanjem. Teorija o utelešeni 

kogniciji temelji na predpostavki, da je vloga telesa ključna za kognitivne procese (Geršak, 

2016). Ljudje se ne učimo le »z glavo«, ampak tudi preko telesa v gibanju. Tudi takrat 

razmišljamo, četudi nezavedno. Značilnost učencev, ki so najbolj utelešeni je, da so sposobni 

izražati, kaj čutijo in zaznajo v svojem telesu, imajo dobro razvito koordinacijo, so sposobni 

biti prisotni po celotnem prostoru, imajo občutek za ritem in se dobro počutijo ob stikih z 

drugimi. Poznamo več različnih dimenzij, kako smo telesno vključeni v različne gibalne 

dejavnosti (Svendler Nielsen in Burridge, 2015). 
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Slika 3: Dimenzije utelešenja (prirejeno po Svendler Nielsen, 2009, str. 192, v Svendler Nielsen in 

Burridge, 2015, str. 119) 

Utelešenje vsakega posameznika vsebuje vse dimenzije, prikazane na sliki zgoraj, vendar so 

nekateri prek preteklih izkušenj bolje razvili le določene dimenzije. Pri poučevanju se lahko 

nekatere gibalne dejavnosti usmerjajo v razvoj le določenih dimenzij (npr. poudarek je na 

odnosni dimenziji), a vendar kljub temu telo nikoli ne more izključiti tudi drugih dimenzij 

(npr. fizične). Z učenjem preko gibanja učenci razvijajo določene zmožnosti, znanje, 

sposobnost samoupravljanja, izražanja in doživljanja sebe, drugih ali vsebine (Svendler 

Nielsen in Burridge, 2015).  

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

sebe in okolja. Ker krepi predstavljivost, integrira zavedanje, zaznavanje, spominjanje, čustva, 

misli in akcijo. Gibanje in predstava sta vezana na prostorske in časovne koordinate. 

Ustvarjalno gibanje povezuje predstavo in gib in zato omogoča najvišjo stopnjo integracije.« 

(Frostig, 1970, v Kroflič, 1999). 

6.2 UČINKI USTVARJALNEGA GIBA 

Vključevanje ustvarjalnega giba učencem prinaša številne pozitivne prednosti. V nadaljevanju 

navajam učinke, ki jih opisujejo različni avtorji.  

Poleg učenja dejstev in reševanja umskih nalog učenci z ustvarjalnim gibom pridobivajo 

znanje na številnih nivojih. Med drugim pridobivajo socialne kompetence, npr. kako 
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komunicirati z drugimi, kako najti svoje mesto v svetu, ki ga obdaja, učenci se učijo slediti 

projektom in jih pripeljati do konca. Poleg tega imajo priložnost razvijati odnos do sebe. 

Pogosto takšen način dela zviša njihovo samospoštovanje in strmi k temu, da razvijajo 

vztrajnost, koncentracijo, ustvarjalno reševanje problemov, red, disciplino, domišljijo, 

neodvisnost, zmožnost sodelovanja ipd. (Griss, 1998). 

Učenci z ustvarjalnim gibom razvijajo številne psihične funkcije in sposobnosti (Kroflič in 

Gobec, 1995, str. 31): 

– »motorične sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, preciznost; 

– samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, 

telesna shema, zavedanje telesa; 

– zavedanje prostora in časa, ker je gibanje dogajanje v prostoru in času; 

– govor: razumevanje govora drugih (receptivni govor), besedno izražanje (ekspresivni 

govor); 

– zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju: občutljivost (senzibilnost) za dogajanje v 

okolju (tudi socialnem); 

– višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

– ustvarjalnost, ustvarjalna stališča; 

– čustvena in socialna prilagojenost«. 

B. Kroflič (1999) na podlagi večdesetletnih izkušenj ugotavlja, da je tehnika ustvarjanja z 

gibom enako spodbudna za vse starostne skupine, od predšolskih otrok do univerzitetnih 

učiteljev. Pri vseh starostnih skupinah je opazila enak učinek ustvarjanja z gibom: »kot 

celovita psihofizična aktivnost povezuje telesnost, duševnost in duhovnost, omogoča 

psihofizično sprostitev, pozitivne medosebne odnose ter s tem sprostitev ustvarjalnih 

sposobnosti, v ustrezno vodenem skupinsko dinamičnem procesu« (str. 208). 

M. Frostig (1989) v V. Geršak (2013) navaja, da naj bi bilo gibanje vir zadovoljstva in 

sprostitve, če ga povežemo z učenjem, to pripomore k hitrejšemu in učinkovitejšemu učenju.  

Učenje z gibanjem pomembno vpliva na učenje tudi posredno, saj z razvitimi gibalnimi 

spretnostmi vplivamo na počutje, spomin, zaznavanje, zbranost, asociativne procese, 

sposobnost reševanja problemov ter prilagajanje času in prostoru, ki so podlaga za samo 

učenje. Poleg tega se s takšnim načinom dela učence spodbuja k aktivnemu vključevanju v 

ustvarjalni proces in s tem vpliva na kognitivni razvoj in razvoj medosebne komunikacije 

(Geršak, 2013). 

Ustvarjalni gib pripomore k dolgoročnemu spominu (Griss, 1998). S. Tancig (1987) pravi, da 

pri učenju z gibom učenci bistveno pridobijo na senzoričnemu razvoju, razvoju teoretičnih 

pojmov in tudi razvoju različnih ravni intelektualnega razvoja. Poleg tega lahko z metodo 

giba vplivamo na čustveno-socialni razvoj. Izkušnje, ki jih učenci dobijo preko ustvarjalnega 

giba, vplivajo na to, kako učenec vidi samega sebe kot posameznika in kot del skupine. 

Takšno delo lahko vpliva  na boljše vrstniške odnose in sodelovanje v skupini (prav tam).  
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Do enakih ugotovitev sta prišli tudi M. Nalder in M. T. Northcote (2015), ki navajata, da so 

učenci zaradi uporabe giba pri pouku izboljšali medosebne odnose, izboljšal pa se je tudi 

odnos med učiteljem in učenci.  

Vključevanje ustvarjalnega giba v pouk omogoča (Langel in Kuczala, 2010, v Geršak, 2016, 

str. 56): 

– »premor med učnimi temami; 

– preusmeritev pozornosti, 

– izboljšanje akademskih dosežkov, 

– izboljšanje fizičnih sposobnosti; 

– izboljšanje duševnega počutja; 

– večjo učno kapaciteto; 

– zmanjševanje stresa.« 

Pozitivni vidiki integracije umetnosti v pouk se kažejo, ne le s pridobivanjem novih 

informacij, ampak da znajo učenci te informacije uporabiti tudi v novih kontekstih. S tem 

razvijajo sposobnosti opazovanja, posnemanja, sodelovanja, organiziranja, načrtovanja, 

eksperimentiranja. Gre za sposobnosti, ki jih bodo učenci potrebovali celo življenje (Burdette, 

2011, v Geršak, 2016). 

B. Kroflič (1999, str. 205) ugotavlja: »da je psihomotorični način reševanja problemov 

otrokom blizu, ker je gibanje njihov prvinski naravni način izražanja.« Učenci se brez večjih 

težav vživljajo v probleme, pri tem gre za celovito kognitivno, emocionalno in 

psihomotorično aktivnost. Probleme, ki jih gibno rešujejo, učenci bolje razumejo. Poleg tega 

učitelji navajajo tudi druge pozitivne učinke, ki so jih opazili pri učencih, poučevanih z 

ustvarjalnim gibom. Dva izmed pozitivnih učinkov sta ustvarjalno mišljenje in ustvarjalno 

vedenje, ki se kažeta kot fluentnost in izvirnost idej, sposobnost reševanja problemov. Vpliv 

ustvarjalnega giba se kaže tudi v prosocialnem vedenju otrok, katerega del je empatičnost. 

Izraža se kot skrb za druge, izboljšanih medosebnih odnosih in v dobri razredni klimi (prav 

tam). 

Pouk z ustvarjalnim gibom naj bi bil primeren tudi za otroke s posebnimi potrebami. Takšni 

učenci imajo pogosto težave pri jezikovnih in matematičnih nalogah, zato je primerno uvajati 

tudi vizualne in gibalne učne pristope za namene poučevanja in spodbujanja razvoja 

ustvarjalnosti (Skoning, 2008). Prednost uvajanja ustvarjalnega giba je poleg poglabljanja 

znanja tudi ta, da učence opremi s spretnostjo, da motečo energijo preoblikuje v ustvarjalno 

energijo. Najbolj nemirni in moteči učenci v razredu so pogosto učenci s kinestetičnim učnim 

stilom. S tem, ko jim omogočimo gibanje med učenjem, to prispeva k zmanjšanju 

neprimernega vedenja teh učencev (Griss, 1994, v Skoning, 2008).  

Ne le za učence s posebnimi potrebami, za vse učence učenje z in skozi umetnost predstavlja 

učno diferenciacijo. Fiske (1999) v V. Geršak (2016) navaja, da naj bi v raziskavi o vplivih 

umetnosti na učenje (angl. The impact of the Art on learning), ki je bila izvedena leta 1999 

prišli do zaključka, da so otroci, poučevani z in skozi umetnost dosegali višje ocene pri vseh 
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učnih predmetih in na nacionalnih preverjanjih znanja. Poleg tega pa so bili ti dosežki najbolj 

razvidni pri otrocih iz multikulturnega okolja in pri otrocih iz socialno-šibkejšega okolja. 

6.3 VRSTE GIBALNIH DEJAVNOSTI 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) definirata vrste gibalno-plesnih dejavnostih (str. 58–62): 

– Ples in ponazarjanje z gibom: To je prosto gibalno ustvarjanje, gibalna izmišljarija, 

učenci se izražajo ob zunanjih spodbudah (npr. glasba, predmeti – žoga, elastika, ruta) 

ali notranjih spodbudah (npr. notranje predstave iz predhodnih doživetih – gibanje, 

vedenje živali, likovne spodbude, televizijske spodbude, oblike v okolju, podoživljanje 

čustvenih stanj …) 

Sem spada tudi posnemanje gibanja živali, gibanja oblik v okolju ter gibanja in 

vedenja ljudi v vsakdanjem življenju. S to obliko dela se spodbuja pri učencih 

individualno izražanje in ustvarjanje, kar jim omogoča uveljavljanje in 

samopotrjevanje. 

– Plesna dramatizacija in uprizarjanje: Gre za gibanje, ki izhaja iz doživljanja 

zgodbe, junakov in njihovih odnosov v zgodbi. »Plesna dramatizacija in uprizarjanje 

pomeni samostojno spontano ali usmerjeno gibno-plesno igro, ki izhaja iz resničnega 

ali izmišljenega dogodka ali pa iz literarne osnove. Plesno dramatizacijo vodimo s 

pripovedjo o dogajanju.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 60). Pri tej dejavnosti uvedemo 

tudi govorjeno besedno dramatizacijo. Tako otrok z gibanjem v določeni prostorski 

situaciji in govorjeno dramatizacijo celostno podoživi vsebino. Gre za obliko 

naravnega učenja. S takim načinom dela se pri učencih spodbuja individualno 

izražanje, skupinsko ustvarjanje in medsebojno povezanost učencev. 

– Rajalne igre – ljudske rajalne igre: V to skupino spadajo otroški skupinski ljudski 

plesi, ki jih spremlja petje ali govorjeno besedilo. Pogosto se takšne plese pleše v 

krogu. Ločimo: rajalne igre z vlogami (eden od učencev ima drugačno vlogo, npr. ples 

v sredini kroga) in rajalne igre brez vlog (vsi otroci se gibljejo enako). Z uporabo 

rajalnih iger prispevamo k ohranjanju ljudskega plesnega izročila. Poleg tega pa 

učenci razvijajo posluh, občutek za ritem, izčiščujejo govor, pridobivajo prostorske 

predstave in predvsem razvijajo različne gibalne in kompozicijske sposobnosti. Otrok 

ob rajalnih igrah pogosto doživlja ugodje in občutek varnosti ter pripadnosti skupini. 

– Didaktične igre: »Didaktične igre so namenjene razvijanju sposobnosti in 

pridobivanju znanja.« (prav tam, str. 62) Takšne igre imajo vnaprej določena pravila. 

Poznamo ritmično-gibalne didaktične igre, ki razvijajo ritmičen posluh in gibalne 

sposobnosti; glasbeno-didaktične igre, pri katerih je gibanje sredstvo za spodbujanje 

glasbenih sposobnosti ipd. Plesne didaktične igre se pogosto povezujejo tudi z igrami 

pri športu. Z njimi otrok razvija gibalne sposobnosti ter spretnosti funkcionalnega in 

ustvarjalnega gibanja. Didaktične igre v splošnem spodbujajo plesne in gibalne 

sposobnosti ter vplivajo na otrokov socialni razvoj, saj morajo učenci upoštevati 

skupno dogovorjena pravila.  
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V. Geršak (2016) pa k temu seznamu dodaja še: 

– Gibalne sprostitvene dejavnosti: V to kategorijo spada vnašanje različnih masaž, 

sproščanja ob glasbi in vodene vizualizacije v pouk v povezavi z učnimi vsebinami. 

– Ustvarjalni gib kot učni pristop za učenje različnih učnih vsebin: Gre za učenje 

različnih predmetnih področij z ustvarjalnim gibom. Pri tem so v ospredju cilji 

določenega področja. 

V eksperimentu (glej empirični del) sem uporabila več različnih vrst gibalnih dejavnosti, med 

drugim tudi metodo petih ritmov, ki je zgoraj omenjene avtorice sicer ne opisujejo, izvira pa 

iz terapevtskega plesa. 

6.3.1 METODA PETIH RITMOV 

Metoda petih ritmov je dinamična gibalno-plesna praksa, ki jo je zasnovala Gabrielle Roth 

(ZDA). Temelji na raziskovanju lastnega telesa in bivanju v njem. Metoda spodbuja 

ustvarjalnost, povezanost in nastanek skupnosti (5Rhythms, b.d.). Namen te plesne prakse je, 

da z usklajenim telesnim gibanjem vplivamo na emocionalni in racionalni del človeške psihe, 

na vitalno energijo in duhovne razsežnosti človeka, s tem pa pripomoremo, da se telo in psiha 

naravno uravnovešata (Ples Ritmov Slovenije, b.d.). 

Posamezen ritem vsak človek razume po svoje in se mu po svoje odpre, s tem pa si dovoli 

čutiti občutek svobode in možnosti, kar ima tudi zdravilen učinek. Z vadbo metode petih 

ritmov se učimo ustvarjalno izražati lastno agresijo in ranljivost, skrbi, čustva, meje in 

navdušenje (5Rhythms, b.d.). 

Ples je primeren za vsakogar, ne glede na pretekle plesne izkušnje. Lahko se ga smatra kot 

rekreacijo, v poglobljeni obliki pa metoda petih ritmov prispeva k osebni rasti, saj ritmi 

predstavljajo različne načine delovanja v življenju, ali pa kot zdravljenje z namenom 

uravnovešanja telesa in duha (Ples Ritmov Slovenije, b.d.). Uporabljajo jo tudi vzgojitelji in 

učitelji pri delu z otroki kot plesno-gibalno vajo ali vajo za krepitev zavedanja lastnega telesa. 

Gabrielle Roth je pet ritmov razdelila na (Ples Ritmov Slovenije, b.d.): 

– Tekoči ritem 

– Stakato  

– Kaos  

– Liričen ritem 

– Globoka tišina 

Ples si sledi v zaporedju od tekočega ritma do globoke tišine. Plesalec nima predpisane 

koreografije, ampak je povabljen, da sam razišče svojo domišljijo in najde svoj lasten izraz.  

Tekoči ritem uči plesalca prizemljenosti in umetnosti povezanosti s svojim telesom. Ta ritem 

ga povezuje z notranjo resnico, spodbuja k poslušanju lastnih potreb ter ga vodi, da je bolj 

dovzeten za svoje notranje in zunanje svetove. Tekoči ritem se pleše z mehkimi krožnimi gibi. 

Pozornost plesalca je usmerjena v stopala in vdih, z namenom lažjega občutenja notranjega 
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toka energije. Z utelešenjem tega ritma plesalec postaja gibčen, prilagodljiv in zaupa svojim 

stopalom, da ga vodijo, kamor mu je namenjeno (5Rhythms, b.d. in Ples Ritmov Slovenije, 

b.d.). 

Stakato predstavlja ritem, s katerim plesalec fizično vadi moč moške energije. Je ritem 

izražanja in delovanja. Zanj so značilni jasni, čisti geometrijski gibi. Poudarjen je izdih. 

Gibanje je osredotočeno na medenico in boke ter na področje srca. Z utelešenjem tega ritma 

plesalec izraža samostojnost, odločnost in usmerjanje energije za dosego ciljev. Vodilo ritma 

je učenje sožitja ljubezni in strasti, postavljanje ter spoštovanje meja (svojih in tujih), 

sodelovanje v skupnosti. Ritem omogoča sprostitev napetosti in jeze iz telesa (5Rhythms, b.d. 

in Ples Ritmov Slovenije, b.d.). 

V ritmu kaosa plesalec fizično vadi umetnost popolne sprostitve telesa. Ta ritem je vrhunec 

vala. Pri tem se sprosti glava, obrazne mišice, vratne mišice, hrbtenica, boki in noge. Gibanje 

telesa je hitrejše kot lahko razmišljamo. Ritem plesalca osvobodi iluzij in idej o tem, kdo je, 

ter njegovo razmišljanje preusmeri v ritem, v katerem se počuti popolnoma sproščeno, 

intuitivno in ustvarjalno. Ples na ritem kaosa je vaja, kako se spustiti v neznano brez strahu. 

Uči nas odpustiti in opustiti vse odvečne oblike ter ujetosti ter kako osvoboditi nakopičeno 

žalost. Daje nam moč, da lažje plujemo skozi krize in spremembe ter da smo sposobni svojo 

življenjsko strast uporabiti kot navdih za ustvarjanje (5Rhythms, b.d. in Ples Ritmov 

Slovenije, b.d.). 

Liričen ritem usmerja pozornost v roke. Gibanje je lahkotno in svobodno. Energija tega ritma 

je spreminjajoča, prilagodljiva in lahkotna. Ta ritem nas uči modrosti, veselja, povezanosti z 

naravo, lahkotnosti bivanja (Ples Ritmov Slovenije, b.d.). 

Globoka tišina je zadnji ritem v valu in predstavlja spust v meditacijo, občutenje prisotnosti in 

čuječnosti. Gibanje se umiri, lahko povsem ustavi, pozornost pa se usmeri v dih. V tem ritmu 

naj bi se misli in čustva utišala, prav tako človeški ego. V trenutku mirovanja se v plesalcu 

prebudi intuicija (Ples Ritmov Slovenije, b.d.). 

6.4 USTVARJALNI GIB IN SPOZNAVANJE OKOLJA/DRUŽBA 

Ustvarjalni gib v svoji celoti združuje dve komponenti – umetnost in gibanje, kar že v osnovi 

predstavlja interdisciplinarnost. Ustvarjalni gib se lahko uporablja pri učenju različnih učnih  

vsebin ali kot sredstvo vzgajanja (Meško idr, 2011, v Geršak, 2016). Ustvarjalni gib je lahko 

način medpredmetnega povezovanja. 

V. Geršak (2016) vidi številne povezave med različnimi načini gibanja in učnimi pojmi. 

»Gibanje je skupno plesni in športni vzgoji, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je skupno 

plesni, glasbeni, filmski, dramski in likovni vzgoji. Orientacija v prostoru in komuniciranje 

skozi ustvarjalni gib je pomemben vidik pri opismenjevanju in učenju jezika. Razvijanje 

občutljivosti za gibanje, oblike in predmete v okolju se povezuje s cilji okolja oziroma 

naravoslovja in družboslovja. Razvrščanje, urejanje, raziskovanje simetrij, oblik, odnosov s 

plesom posega med cilje matematike.« (Geršak, 2016, str. 61). Učni pristop ustvarjalnega giba 

lahko vključimo na različna predmetna področja v šoli. Vloga ustvarjalnega giba pri tem je po 
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eni strani udejanjanje spoznavnih vsebin z doživljanjem, po drugi strani pa je ustvarjalni gib 

sredstvo za ustvarjalno izražanje učnih vsebin (Meško idr., 2011, v Geršak, 2016). 

Podrobneje bom predstavila možnosti implementacije učnega pristopa ustvarjalnega giba v 

pouk spoznavanja okolja in družbe, saj sem to medpredmetno povezovanje uporabila tudi pri 

eksperimentu v okviru empiričnega dela. Ustvarjalni gib se lahko uporabi pri poučevanju 

različnih tematskih področij pri pouku spoznavanja okolja ali družbe. Uporabi se ga lahko v 

različnih delih učne ure. 

V. Geršak (2016, str. 63–64) navaja naslednja tematska področja, ki jih lahko poučujemo z 

ustvarjalnim gibom: 

– ljudje (spoznavanje telesa in procesov v telesu …); 

– ljudje nekoč in danes (način življenja, družba, odnosi, družina, praznovanja, navade in 

obred, dogodki …); 

– urbano okolje (promet, prometni znaki, prevozna sredstva, udeleženci v prometu, 

onesnaževanje, ekološke tematike …); 

– poklici in stroji (spoznavanje značilnosti in delovanja); 

– rastline (ponazarjanje rasti dreves, cvetlic in drugih rastlin, ponazarjanje različnih 

procesov); 

– spreminjanje v naravi (letni časi, kroženje vode, vremenski pojavi, agregatna stanja) 

– gibanje živali (tujih/domačih …); 

– lastnosti snovi. 

D. Lončar (2011) v svojem diplomskem delu navaja primere poučevanja naslednjih tem z 

ustvarjalnim gibom pri spoznavanju okolja: 

– Kdo smo in kako živimo (obdobja človekovega življenja, zdravo/nezdravo, takšni in 

drugačni – iskanje razlik med sošolci); 

– Jaz, ti, mi (vstopanje v medsebojne odnose – prijateljstvo, sodelovanje, skrb, ljubezen, 

spoštovanje); 

– Jaz in moja šola (igra vlog – organiziranost šole, razdelitev nazivov: ravnatelj, 

tajništvo, kuharji, učitelji …); 

– Praznujemo (povezovanje plesa in glasbe z določenim praznikom; gibalno uprizarjanje 

običajev za določen praznik); 

– Bilo je nekoč (igranje starih otroških iger, ljudske rajalne igre); 

– Jaz in narava: 

o živa bitja, življenjski prostori, povezanost žive in nežive narave, 

o uprizarjanje rasti rastlin, 

o uprizarjanje kmečkih opravil – pridelava hrane, življenje na kmetiji, 

o varovanje okolja (ples z odpadnim materialom in ločevanje le-tega); 
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– Jaz in zdravje: 

o joga, vaje za zdravje, 

o prehrambena pantomima, zdrava/nezdrava hrana; 

– Kaj zmorem narediti: 

o ustvarjanje z različnimi materiali, 

o sledi gibanja, 

o telesa v ravnovesju; 

– Zvok (ustvarjanje zvoka in gibanje po ritmu); 

– Prenos informacij (televizija, telefon, elektronska pošta, iz roda v rod …). 

Predstavljene so bile nekatere teme iz učnih načrtov za spoznavanje okolja oziroma družbe. 

Mogoče so medpredmetne povezave tudi drugih tem. Moje delo je bilo predvsem 

osredotočeno na medpredmetno povezovanje ustvarjalnega giba s temo različnosti v 

skupnosti. 

6.4.1 USTVARJALNI GIB IN RAZLIČNOST MED LJUDMI 

Z ustvarjalnim gibom lahko pripomoremo k sprejemanju različnosti. S. Griss (1998) pravi, da 

lahko gibalni učni pristopi spodbujajo sprejemanje različnosti, ker dve osebi nimata enakega 

telesa in ko pride do gibanja, ni »pravih« in »napačnih« gibov. Z gibanjem dobijo učenci 

priložnost, da vidijo eden drugega in si izkažejo spoštovanje do različnosti vsakega 

posameznika v strpnem ozračju. Poleg tega lahko z ustvarjalnim gibom spoznavamo druge 

kulture preko gibalne interpretacije poezije, literature, običajev ali plesov, ki izvirajo iz drugih 

kultur. S takšnim načinom dela, se učenci ne le učijo o drugi kulturi, ampak dobijo vpogled v 

njihovo estetiko in vrednote (prav tam).  

Učitelji se morajo tudi zavedati, da imajo v razredu različne učence, ki imajo različne učne 

stile. Med njimi so gotovo tudi učenci s kinestetičnim učnim stilom, ki jim tradicionalne 

oblike pouka niso pisane na kožo in zaradi njih pogosto izgubijo koncentracijo, do učne snovi 

pa izražajo odpor. Z ustvarjalnim gibom učitelj pokaže spoštovanje tudi do teh učencev in jim 

s tem omogoči, da so pri teh učnih urah uspešnejši, predvsem pa bolj motivirani za delo 

(Griss, 1998).  

Z uporabo ustvarjalnega giba spodbujamo pri učencih tudi izražanje čustev, vživljanje, 

medsebojno sodelovanje in razvoj pozitivnih medčloveških odnosov, takšen pouk pozitivno 

vpliva na socializacijo otrok (Meško idr., 2011, v Geršak, 2016). Zato je dobro takšen način 

dela uporabiti prav pri učnih vsebinah o sprejemanju drugačnosti in spoznavanju različnosti 

med ljudmi. 

N. Sever (2018) je v svojem magistrskem delu uporabila več različnih gibalnih dejavnosti za 

učenje o medkulturnosti. Ena od njih je bila »Etiketa« – pri kateri je učence označila z 

etiketami (npr. len, neroden, zabaven, neodgovoren) in nato so učenci v skupinah zaigrali igro 

vlog. S tem so se učenci vživljali v »drugačne« in njihova občutja, ko so jih drugi 
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zasmehovali. Uporabila je tudi igre, v katerih so bili nekateri učenci brez para – »izločenci«. S 

tem so učenci dobili vpogled v doživljanje izločenosti beguncev in priseljencev. 

Če pogledamo učinke uporabe ustvarjalnega giba pri pouku na učence, lahko ugotovimo, da 

bi s pogostejšo uporabo tega učnega pristopa lahko vzgojno-izobraževalne institucije bistveno 

pripomogle k poudarjanju spoštovanja različnosti med ljudmi, kar sicer poudarjajo različni 

avtorji (Sardoč, 2011; Krek in Metljak, 2011). 

Če povzamem, učni pristop ustvarjalnega giba spodbuja raziskovanje lastnega gibanja, krepi 

otrokovo zavest, spodbuja pozitivne medčloveške odnose, zadovolji potrebo po zabavi v 

skupini, potrebo po svobodi, spodbuja domišljijo, veča ustvarjalnost, spodbuja razvoj telesnih 

spretnosti. Na splošno vpliva na boljše psihične funkcije, sposobnosti in boljše medosebne 

odnose v razredu (Meško idr., 2011, v Geršak, 2016; Kroflič in Gobec, 1995). 

Od vzgojno-izobraževalnih institucij se pričakuje, da bodo poudarjale spoštovanje različnosti, 

kar bi prineslo strateške (izboljšanje odnosov med večino–manjšino), spoznavno-

epistemološke (spoznavanje različnosti, podiranje stereotipov in predsodkov, krepitev 

kulturne vrednosti posameznika) in socialne učinke (spodbujanje strpnosti in medsebojnega 

spoštovanja) (Sardoč, 2011). 

Smiselno bi bilo razmisliti o uvajanju ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalne procese tudi 

z namenom spodbujanja spoštovanja različnosti, ki ga poleg Bele knjige o vzgoji in 

izobraževanju (2011), spodbuja tudi Svet Evrope (2008), Unesco (1995) ter številni avtorji 

(Kožar, 2010; Krek in Metljak, 2011; Sardoč, 2011). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Namen empiričnega dela magistrskega dela je bil raziskati stališča učencev do različnosti med 

ljudmi ter razumevanje različnosti med ljudmi s pomočjo ustvarjalnega giba pri učencih 

drugega in petega razreda osnovne šole. 

To področje sem raziskovala, ker me zanima integracija ustvarjalnega giba v pouk 

spoznavanja okolja in družbe. Zasledila nisem tudi nobene podobne raziskave v Sloveniji in 

tujini, ki bi se ukvarjala s stališči učencev do različnosti z integracijo ustvarjalnega giba v 

pouk spoznavanja okolja oziroma družbe.  

8 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilja moje raziskave sta bila: 

1. ugotoviti, kako učenci drugega in petega razreda razumejo različnost med ljudmi; 

2. ugotoviti, ali učenci poučevani z učnim pristopom ustvarjalnega giba v večji meri 

sprejemajo različnost med ljudmi kot tisti učenci, ki giba niso imeli vključenega v 

pouk. 

Pri raziskavi sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako učenci drugega in petega razreda razumejo različnost med ljudmi? 

RV2: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do sprejemanja različnih ljudi v skupnosti 

med eksperimentalnima skupinama, ki sta bili deležni pouka z ustvarjalnim gibom, in 

kontrolnima skupinama, ki nista bili deležni pouka z ustvarjalnim gibom? 

RV3: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do sprejemanja različnih ljudi v skupnosti 

med kontrolno in eksperimentalno skupino v drugem razredu pred izvedbo delavnic in po 

njej? 

RV4: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do sprejemanja različnih ljudi v skupnosti 

med kontrolno in eksperimentalno skupino v petem razredu pred izvedbo delavnic in po njej? 

RV5: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do sprejemanja različnih ljudi v skupnosti 

med kontrolnima skupinama v drugem in petem razredu po izvedbi delavnic? 

RV6: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do sprejemanja različnih ljudi v skupnosti 

med eksperimentalnima skupinama v drugem in petem razredu po izvedbi delavnic? 
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9 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno kvazieksperimentalna 

metoda. Raziskovalni pristop je bil kvantitativen in kvalitativen. 

10 VZOREC 

Raziskovani vzorec predstavljata dva oddelka drugega razreda (n = 37 učencev) in dva 

oddelka petega razreda osnovne šole (n = 47 učencev). V enem oddelku drugega in enem 

oddelku petega razreda sem pouk izvajala z ustvarjalnim gibom (eksperimentalna skupina, 

n = 41 učencev), v ostalih dveh oddelkih sem pouk vodila brez ustvarjalnega giba (kontrolna 

skupina, n = 43 učencev). Celotni vzorec je obsegal 84 učencev. Učenci drugega razreda so 

bili stari med 7 in 8 let, učenci petega pa med 10 in 11 let. V vzorcu je bilo 48 učencev in 36 

učenk. Način vzorčenja za vprašalnik je bil neslučajnostni priložnostni. 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na spol, razred in skupino 

 Spol Razred Skupina 

Deklice Dečki 2. razred 5. razred Kontrolna Eksperimentalna 

Število 36 48 37 47 43 41 

Delež 42,9 % 57,1 % 44,0 % 56,0 % 51,2 % 48,8 % 

11 SPREMENLJIVKE IN NJIHOVO VREDNOTENJE 

Glede na merski instrument in raziskovalna vprašanja sem oblikovala naslednje odvisne 

spremenljivke: stališča na začetku eksperimenta in stališča po zaključku eksperimenta. 

Poleg tega sem oblikovala še tri neodvisne spremenljivke in sicer skupina, razred in spol. 

12 OPIS INSTRUMENTARIJA 

Na podlagi literature sem sestavila anketni vprašalnik, ki ga sestavlja 16 trditev o različnosti 

med ljudmi in stereotipnih trditev o »drugačnih« ljudeh. Na vsako od trditev so učenci 

odgovarjali na pet-stopenjski Likertovi lestvici. Vprašalnik je vseboval še nalogo z odprtimi 

odgovori glede razlik med ljudmi. 

Zanesljivost Likertovih lestvic sem preverila z metodo notranje konsistentnosti. Vrednost 

Cronbachovega koeficienta je 0,818, kar je zelo dobra stopnja zanesljivosti. Vsebinsko 

veljavnost so preverili trije eksperti, ki so podali zelo visoke ocene. Objektivnost uporabe 

vprašalnika zagotavljajo jasna navodila, objektivnost vrednotenja odgovorov pa izdelani 

kriteriji vrednotenja. 
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13 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Pred postopkom zbiranja podatkov sem najprej pregledala številne učbenike in delovne 

zvezke ter učna načrta za spoznavanje okolja ter družbo. Na podlagi ciljev iz učnega načrta 

sem nato s pomočjo učbenikov, priročnikov, številnih knjig z didaktičnimi igrami ter spleta 

sestavila učne priprave na temo spoznavanja in razumevanja različnosti v skupnosti. 

Pripravila sem pet učnih priprav, ki so temeljile na učnem pristopu ustvarjalnega giba, in pet 

učnih priprav za pouk brez ustvarjalnega giba, z uporabo klasičnih oblik dela v razredu. Pri 

tem sem morala upoštevati cilje iz učnega načrta za 2. in 5. razred ter sposobnosti učencev 

določenega razreda, saj so bile učne priprave, tako tiste z  ustvarjalnim gibom kot brez njega, 

enake za 2. in 5. razred. Seveda pa so bile za 2. razred predvidene določene prilagoditve. Na 

podlagi prebrane literature in učnih priprav sem pripravila vprašalnik.  

Sledilo je iskanje šole, ki bi mi dovolila izvedbo raziskave v štirih razredih (dveh oddelkih 2. 

razreda in dveh oddelkih 5. razreda). Po odobritvi vodstva ene od ljubljanskih osnovnih šol 

sem se v začetku januarja 2019 dogovorila z učiteljicami za hospitacije v njihovih razredih. 

Učiteljice so mi predstavile razred. Dogovorile smo se za termine izvajanja petih učnih ur v 

okviru predmeta spoznavanja okolja/družbe v vsakem razredu. Učencem sem razdelila 

soglasja za starše (priloga 1), da učenci lahko sodelujejo pri raziskavi. Med 22. 1. 2019 in 

12. 2. 2019 sem na šoli učila po pet šolskih ur v vsakem od štirih razredov. Vsak teden sem v 

posameznem razredu izpeljala povprečno dve šolski uri. Prvo in zadnjo šolsko uro so  učenci 

izpolnili vprašalnike (priloga 2), da sem dobila rezultate pred in po raziskavi. Po vsaki učni 

uri sem napisala tudi analizo učne ure, si zabeležila najbolj zanimive odgovore učencev, ki so 

jih podali med pogovorom o dejavnostih, in njihov splošen odziv na določeno metodo dela. 

Podatke, ki sem jih pridobila z vprašalnikom, sem na koncu statistično obdelala. 

14  OBDELAVA PODATKOV 

V analizo učnih ur sem vključila kratek opis dejavnosti za posamezno šolsko uro in odzive 

učencev nanje. Analizam sem priložila fotografije, ki so nastale med učnimi urami.  

Podatke, zbrane z vprašalnikom, sem statistično analizirala s programom IBM SPSS 

Statistics. Za opisne spremenljivke sem izračunala absolutne frekvence in strukturne odstotke. 

Za numerične spremenljivke sem izračunala aritmetične sredine in standardne deviacije. 

S Shapiro-Wilkovim testom sem preverila normalnost porazdelitve (Sagadin, 2003). S testom 

za odvisne vzorce sem preverila razlike v stališčih pred in po eksperimentu (Sagadin, 2003). 

S trifaktorsko analizo kovariance za neodvisne vzorce sem ugotovila razlike v skupnih 

stališčih po zaključku eksperimenta glede na skupino, razred in spol. Kovariata so bila skupna 

stališča na začetku eksperimenta. Homogenost varianc sem preverila z Levene testom 

(Coolican, 2014). 

Podatke za 3. nalogo sem najprej kvalitativno obdelala po načelih kvalitativne vsebinske 

analize. Odgovore učencev sem kodirala in kategorizirala v določene vsebinske kategorije. 

Razlike v kategorijah po in pred eksperimentom sem preverila z McNemar-Bowkerjevim  
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χ
2
 testom za odvisne vzorce. Razlike v kategorijah med razredi pa sem preverila s χ

2
 testom za 

neodvisne vzorce in s Kullbackovim testom (Coolican, 2014, Sagadin, 2003). 

Rezultate statistične analize sem predstavila v tabelah in grafih. 

15 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

15.1 PREDSTAVITEV IN ANALIZA IZVEDENIH UČNIH UR 

Pri pripravi učnih ur sem izhajala iz učnih ciljev iz učnih načrtov spoznavanja okolja in 

družbe: 

– Učni cilj v Učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) za 2. razred navaja, da učenci:  

»spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost.« (str. 15–16). 

– Učni cilj v Učnem načrtu za družbo (2011) za 5. razred navaja, da učenci: »spoznajo, 

da so ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni usmerjenosti, 

etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne razlike idr.) in 

prepoznajo stereotipe v povezavi z njimi.« (str. 8). 

Ta dva učna cilja sem za posamezno učno uro, z ustvarjalnim gibom ali brez njega, 

podrobneje razdelala glede na temo posamezne ure. Cilji vseh učnih ur so bili za 2. in 5. 

razred enaki, z izjemo 4. učne ure z in brez ustvarjalnega giba, ki predvideva poznavanje 

spolnih stereotipov. Te sem podrobneje predstavila v 5. razredu, v 2. razredu besede stereotipi 

nisem omenjala, ker je učni načrt še ne predvideva. Namesto spolni stereotipi sem v 

uporabljala besedno zvezo »značilno za deklice«/»značilno za dečke«.  

Preko vseh učnih ur so učenci razvijali tudi naslednja procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe. 

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti. 

Analize učnih ur sem pripravila na podlagi izvedenih učnih ur, ki so temeljile na učnih 

pripravah. Le-te so v prilogi. V analizah uporabljam kratice za šolske predmete spoznavanje 

okolja (v nadaljevanju SPO), družbo (v nadaljevanju DRU), glasbeno umetnost (v 

nadaljevanju GUM), slovenski jezik (v nadaljevanju SLJ). 

15.1.1 UČNE URE Z USTVARJALNIM GIBOM 

Pri učnih urah z ustvarjalnim gibom je bil poudarek na vključitvi ustvarjalnega giba kot 

učnega pristopa za učenje različnih učnih vsebin. Učne ure so vsebovale gibanje, gibalno 

ustvarjanje, ples, igro vlog, ponazarjanje z gibom ipd. 
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15.1.1.1 Prva učna ura z ustvarjalnim gibom 

CILJ 

– Učenci preko gibalnih dejavnosti spoznajo, da se med seboj razlikujejo po spolu, 

interesih in telesnih značilnostih. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Moje ime in najljubši hobi:  

Z učenci se postavimo v krog. Vsak učenec pove svoje ime in z gibom pokaže, kaj v prostem 

času rad počne. Ko to pokaže, vsi ostali za njim ponovijo ime in z gibom ponazorijo njegov 

najljubši hobi. Vsi učenci se predstavijo in pokažejo s čim se ukvarjajo v prostem času. Nato 

ugotavljamo, ali imamo vsi enake hobije in ali jih vsi enako gibalno prikažemo. 

Kaj nam je skupnega?:  

Učenci so v krogu. Dam jim navodila, da se brez besed razvrščajo v skupine glede na: spol; 

barvo las; barvo puloverja/majice; najljubšo barvo; najljubši hobi; državo, iz katere prihajajo; 

število bratov/sester; mesec, v katerem imajo rojstni dan … 

Takšni in drugačni (dodatna dejavnost): 

Otroci se sprehajajo po prostoru in si na moj znak poiščejo par. V paru ugotavljajo razlike 

med seboj (npr. Tina je višja od mene, ima očala, jaz ne.). Spodbujam jih, da poleg zunanjih 

razlik odkrivajo tudi take, pri katerih morajo razmisliti ali vprašati sošolca (npr. Tina ima dve 

sestri, jaz ne. Ona ima raje košarko, jaz pa kolesarjenje). Preden se pari zamenjajo, izberem 

par, ki našteje prepoznane razlike. 

Mozaik:  

Učenci se postavijo v krog. Vsak učenec mora po glasbi zaplesati nek gib in nato okameneti 

na sredini kroga – vsak predstavlja košček mozaika. Nato to naredi naslednji učenec in 

okameni tako, da se nekje prime učenca, ki se je že postavil v sredini kroga. Tako naredijo vsi 

učenci. Na koncu učenci sestavijo figuro, ki jo fotografiram. Ta fotografija predstavlja ljudi 

sveta: vsak se po svoje razlikuje od vseh ostalih, vsak se drugače izraža v življenju, a smo 

hkrati vsi del tega sveta in na nek način povezani med seboj. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

Učenci 2. razreda so zelo veliko časa potrebovali za reševanje vprašalnika. Predvsem so imeli 

težave pri razumevanju nikalnih trditev: npr. Borilni športi niso za dekleta. Človek na 

invalidskem vozičku ne more plesati. Te trditve je bilo potrebno dodatno pojasniti. 

Učenci so z veseljem sprejeli drugačen način dela. Večkrat so se preveč sprostili in izgubili 

koncentracijo, zato je bilo potrebno nekoliko več energije usmeriti tudi v jasna pravila in 

vzgojo. Dejavnost Kaj nam je skupnega? jim je delala nekaj težav. Po spolu so se še znali 

razvrstiti, težje je bilo pri barvi las in državljanstvu (veliko otrok ima starše od drugod, zato so 

mislili, da imajo tudi oni tuje državljanstvo). Je pa dejavnost mozaik toliko bolje uspela. 

Učenci so prikazali zares zanimive in unikatne gibe, nekateri so jih izvajali tudi dlje časa. 

Videti je bilo, da so med dejavnostjo neizmerno uživali, ker so imeli možnost biti ustvarjalni. 
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Slika 4: Mozaik drugošolcev 

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Učenci so zelo pozitivno sprejeli nov način dela – učenje z ustvarjalnim gibom. Pri 

dejavnostih so bili sicer nekoliko zadržani, niso se povsem sprostili in bili ustvarjalni. Razred 

je štel kar sedemindvajset učencev, zato v učilnici ni bilo prostora na pretek za takšno delo, 

vendar smo kljub temu uro uspešno izpeljali. Zaradi številčnosti vsi učenci niso bili tako 

vključeni, kot bi si želela.  

Pri dejavnosti Kaj nam je skupnega? so se učenci razvrščali v skupine glede na značilnosti, ki 

sem jim jih določila. Večkrat se je pokazalo, da je bil kateri učenec sam predstavnik skupine 

določene značilnosti (npr. »Razvrstimo se glede na državo, iz katere prihajamo.« – Večina 

učencev se je postavila v skupino »Slovenija«, trije učenci pa so bili vsak v svoji skupini, saj 

so prihajali iz Bosne, Mehike in Belgije.). To, da učenci prihajajo iz različnih držav, me je 

pozitivno presenetilo, saj bodo lahko v prihodnjih urah delili svoje izkušnje o drugih kulturah. 

Tudi pri barvi majic so bili posamezni učenci izvzeti iz ostalih skupin, ker so nosili drugačno 

barvo majice kot ostali učenci v razredu. Pri tej dejavnosti so se učenci lahko vživljali v 

»drugačne« od večine. Na moje vprašanje, kako so se počutili, ko so bili sami v skupini, torej 

so sami predstavljali določeno značilnost, so odgovorili: osamljeno, osramočeno, neprijetno. 

Pri tej dejavnosti so se učenci težko zadrževali, da so se razporejali brez govorjenja. Mislim, 

da jim je bil kar izziv uporabljati telo za sporazumevanje. Navkljub temu, mislim, da so 

učenci uspeli dojeti bistvo dejavnosti in občutili, kako se počuti nekdo, ki se v razredu 

razlikuje od večine, ter da je potrebno drugačne ljudi sprejemati v svojo skupnost. Na 

vprašanje, ali se jim zdi to prednost, da smo si med seboj različni, so dogovorili pritrdilno, češ 

da bi bilo dolgočasno, če bi bili vsi enaki. 

Dejavnost mozaik je zelo dobro uspela. Videti je bilo polno inovativnih gibov, vključena sta 

bila tudi učenec na invalidskem vozičku in učenka z dolgotrajno boleznijo. Tej učenki so tudi 

med drugimi dejavnostmi veliko pomagali sošolci, da se je bolje vključila.  
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Mislim, da namen takšne ure ni le spoznavanje razlik, ampak ustvarjanje razredne klime, zato 

so takšne in podobne dejavnosti zelo primerne za razredne ure. Pokaže se, koliko zna razred 

sodelovati med seboj, koliko si učenci pomagajo, kako dejansko sprejemajo drugačne. Tudi 

učenci priseljenci so bili povsem vključeni. 

 

 

Slika 5: Mozaik petošolcev 

15.1.1.2 Druga učna ura z ustvarjalnim gibom 

CILJ 

– Učenci preko gibalnih dejavnosti spoznajo, da med ljudmi obstajajo kulturne razlike 

(način življenja, plesi, navade, pozdravi, religija, hrana, jezik …) in družbene razlike. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Glasba sveta:  

Učenci poslušajo glasbo iz različnih koncev sveta (Evropa, Azija, Avstralija, Afrika) in se ob 

njej ustvarjalno gibajo. Ugotoviti morajo, na katero celino bi glasbo umestili. V pomoč so jim 

tudi natisnjene fotografije ljudi s teh celin. 

Ljudje sveta:  

Vsak učenec dobi sličico otroka iz določene celine. Na vsaki sličici je v kotu narisana in 

obarvana tudi celina, od kod ta oseba prihaja. Na tla po učilnici razporedim na plakat narisane 

celine, v barvah kot jih imajo učenci na sličicah. Naloga učencev je, da se razporedijo po 

celinah, iz katere prihaja otrok na njihovi sličici. Ko se razporedijo, morajo ugotoviti, kaj je 

otrokom določene celine skupno in v čem se razlikujejo. Sledi poročanje. Na koncu se učenci 

postavijo v krog tako, da vsi vidijo vse sličice. Hkrati pa so med seboj jasno ločeni po celinah. 

Predstavnik vsake skupine poroča, katere značilnosti so jim skupne, v čem pa se razlikujejo. 
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Nato ugotavljamo, kakšne razlike so med ljudmi različnih celin. Pogovor je osredotočen na 

telesne, kulturne in družbene razlike. 

Sledi dejavnost, ko učenci sedijo na tleh, vstanejo pa učenci s sličico otrok, ki so temnopolti. 

Ugotavljajo, ali temnopolti ljudje zares živijo le v Afriki ali živijo tudi drugje po svetu. Enako 

naredimo tudi za druge rase. 

Stereotipi o drugih kulturah:  

Učencem preberem nekaj stereotipov. Če se s stereotipom strinjajo, vstanejo; če se z njim ne 

strinjajo, se usedejo.  

Pozdravi različnih kultur:  

Učencem predstavim pozdrave različnih kultur, oni jih za menoj ponovijo. Na moj znak se 

začnejo gibati po učilnici in se med seboj pozdravljati s pozdravom posamezne kulture 

(slovenski, tajski, francoski, novozelandski, tibetanski pozdrav). Na koncu učence razdelim v 

5 skupin. Vsaka skupina predstavlja določeno kulturo in se mora z njihovim pozdravom 

pozdravljati. Različne kulture se nato srečajo. Ko prideta 2 učenca skupaj, se najprej 

pozdravita s pozdravom ene kulture, nato pa druge. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

Učencem je bil najbolj všeč del, ko so lahko ustvarjalno plesali po glasbi sveta in določali od 

kod prihaja. Druga najljubša dejavnost, glede na odgovore otrok, jim je bila pozdravljanje s 

pozdravi drugih kultur. Dobro so se vživeli v ljudi drugi kultur in se pozdravljali z njihovimi 

pozdravi. Prav nobeden od pozdravov jim ni delal težav. Tudi pogovor o različnih kulturah ob 

sličicah otrok sveta so izpostavili kot pozitiven. Razlike, ki so jih navajali, so bile večinoma 

vizualne. Spodbujala sem jih, da razmišljajo tudi o manj vidnih razlikah (npr. kulture, običaji, 

oblačila, kako določene kulture dojemajo lepoto – npr. poslikave telesa ipd.). Zaradi časovne 

stiske v 2. razredu nismo obravnavali dejavnosti s stereotipi. 
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Slika 6: Uprizarjanje novozelandskega pozdrava v 2. razredu 

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Petošolci so uživali ob plesu na uvodno motivacijo – glasba sveta. Predvsem deklice so zelo 

dobro oponašale določeno kulturo preko gibanja (npr. azijska glasba – prikaz borilnih veščin, 

pozdravljanje z dlanmi, prislonjenimi skupaj). Največ težav jim je delala afriška glasba. 

Nekateri učenci so mislili, da prihaja iz Brazilije. 

Učenci so zelo dobro sodelovali v aktivnosti ljudje sveta. Iskali so tudi razlike, ki niso vidne 

(npr., da ljudje prihajajo iz različnih okolij, eni so bolj premožni kot drugi, živijo v različnih 

domovih, imajo različne plese, govorijo različne jezike, imajo različne navade in običaje ipd.). 

Presenetilo me je, da so poznali tudi rumeno raso. Preko dejavnosti, ko so vstali učenci s 

sličico temnopoltih, nato s sličico belopoltih in nazadnje s sličico otrok rumene polti, so 

praktično videli, da temnopolti ljudje živijo povsod, prav tako kot ljudje ostalih polti. Sami so 

tudi povedali, da se danes ljudje pogosto selijo in da so tudi v Ljubljani že videli ljudi 

različnih polti. 

Pri pogovoru o različnih navadah in običajih je učenec iz Mehike povedal, da tam praznujejo 

dan spomina na mrtve na drugačen način, in sicer imajo zabavo, ta čas je tam veselo vzdušje. 

Ena učenka je delila običaj, ki ga je opazila na potovanju po Indoneziji – darovanje hrane in 

pijače bogovom na oltarčke. 

Pri dejavnosti stereotipi o drugih kulturah so bila mnenja deljena. Nekateri so še vedno imeli 

stereotipna prepričanja o ljudeh drugih kultur. O vseh stereotipih smo se pogovorili in 

stereotipe presegali.  

Dejavnost pozdravi različnih kultur je presegla moja pričakovanja. Učenci so se vživeli v 

ljudi druge kulture in pri tem izražali zelo pozitiven odnos do različnosti pozdravov. En 

učenec je dal predlog, da se pozdravimo še v kitajščini, ker se nekateri učenci v razredu učijo 
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tega jezika v okviru obšolskih dejavnosti. Tudi ta pozdrav smo vključili. Najbolj jim je bilo 

nerodno pri francoskem pozdravljanju, ki je vključeval poljub na lice.  

 

Slika 7: Ustvarjalni gib ob azijski glasbi v 5. razredu 

 

Slika 8: Uprizarjanje tibetanskega pozdrava v 5. razredu 
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Slika 9: Uprizarjanje novozelandskega pozdrava v 5. razredu 

15.1.1.3 Tretja učna ura z ustvarjalnim gibom 

CILJI 

SPO/DRU: 

– Učenci spoznajo, da imamo ljudje različne interese (različen glasbeni okus, mnenja) in 

da se različno gibalno izražamo. 

– Učenci si ogledajo posnetke plesov različnih kultur in poskušajo njihovo gibanje 

posnemati ter plese primerjajo.  

– Učenci iščejo razlike, ki jih imajo posamezne kulture (navade, običaji, tipične jedi, 

pozdravi, religija, umetnost …). 

GUM: 

– Učenci poslušajo glasbo petih ritmov, se ob njej gibalno izražajo in po koncu 

dejavnosti o tem izražajo svoja doživetja in predstave. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Metoda petih ritmov:  

Učenci se gibalno izražajo na določen ritem. Pri tem upoštevajo navodila, kateri del telesa je 

pri katerem ritmu bolj izrazen. 

Ritmi si sledijo v naslednjem zaporedju: tekoči ritem, stakato ritem, kaos, lirični ritem, 

globoka tišina. 
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Plesi sveta:  

Učenci si ogledajo videoposnetke plesov iz različnih koncev sveta in poskušajo posnemati 

izrazite gibe posameznega plesa. Pri ogledu so pozorni na to, kako se ta ples razlikuje od 

slovenskih tradicionalnih plesov in kako so ljudje oblečeni. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

Učenci so sproščeno plesali na glasbo petih ritmov. Nekateri so se zares vživeli in pokazali 

unikatne gibe. Všeč mi je bilo, da niso le oponašali mene, ampak so poslušali navodila in se 

gibali po svoje. Bili so izredno ustvarjalni. Le peščica učencev se ni mogla vživeti in zato ni 

pokazala veliko ustvarjalnosti. 

Po končani izvedbi metode petih ritmov smo se z učenci pogovorili o njihovih doživetjih in 

predstavah, ki so jih zaznali med dejavnostjo. Učenci so se tako vživeli v izražanje svojih 

predstav ob glasbi petih ritmov, da smo temu delu namenili nekoliko več časa. Pri pogovoru o 

predstavah za posamezen ritem sem najprej predvajala izsek vsakega  ritma, nato pa so delili 

svoje predstave o njih. 

Predstave učencev ob glasbi posameznega ritma:  

1. Tekoči ritem: predstavljam si, da sem v nebesih, v gozdu; predstavljam si žabo, ki 

skače; predstavljam si nekoga, ki udarja na bobne … 

2. Stakato ritem: občutek svobode; robotki; predstavljam si, da smo na plaži, da plavamo, 

da smo sproščeni … 

3. Kaos: lovec teče po gozdu; agenti; odhod na misijo; raziskovanje; gepard lovi neko 

žival; predstavljam si, kako daš vse ven iz sebe in se umiriš … 

4. Liričen ritem: nekdo lovi zajca; nekdo plava v morju in ga raziskuje; občutek, kot da si 

v čarobnem svetu; predstavljam si nekoga, ki se igra z orehi; misija … 

5. Globoka tišina: večer – duh hodi okrog; predstavljam si nekoga, ki je odšel v svet 

čarovnic; v kleti nekdo posluša mirno glasbo; v kleti nekdo posluša, kaj se dogaja 

zunaj; čarobni svet; počasno sprehajanje po gradu; sproščeno spim v postelji; svet 

duhov … 

Največje presenečenje te dejavnosti je bilo, da je bil učencem najbolj všeč prav zadnji ritem – 

ritem globoke tišine.  

Ogled posnetkov plesov sveta jim je bil zelo všeč. Povedali so, da jim je bil najbolj zanimiv 

ples haka, sledil je indijski ples, španski ples in slovenski folklorni ples. Ples Masajev je eden 

od učencev povzel kot »ples zajčkov«, zaradi poskakovanja na mestu. Učenci so se izraziteje 

gibali na španski flamenco. Časovno smo uro nekoliko zavlekli v odmor. 



49 

 

 

Slika 10: Gibalno izražanje drugošolcev ob metodi petih ritmov (kaos)  

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

To učno uro smo morali nekoliko prirediti zaradi tehničnih težav. Na voljo smo imeli le 

telovadnico, ne pa tudi učilnice, da bi si lahko ogledali plese sveta. Zato smo v telovadnici 

izvedli le metodo petih ritmov in malo bolj obsežno analizo. Imeli smo tudi tehnične težave s 

računalnikom, zato so stvari tekle počasneje. Med samim plesnim izražanjem po telovadnici 

sem ugotovila, da so se dekleta držala povsem ločeno od fantov. Velika telovadnica je bila 

prevelika za izvedbo te dejavnosti, zato sem določila le polovico telovadnice, kjer naj bi 

plesali. Učenci in učenke so bili videti zelo zadržani, prisoten je bil občutek sramu, 

pomembno jim je bilo, kako izgledajo, zato se niso mogli tako sprostiti in biti ustvarjalni, kot 

bi lahko bili in kot so bili drugošolci. Dejavnosti ne ocenjujem kot zelo uspešne prav zaradi 

zadržanosti učencev. Mogoče bi bilo bolje to dejavnost izvesti v manjši telovadnici, da se 

glasba in moja navodila ne bi tako porazgubila v velikem prostoru.  

Pa koncu dejavnosti sem učence vprašala, kako so se počutili med dejavnostjo. Izrazili so 

naslednje občutke in mnenja: smešno, čudno, neumno, neprijetno, dobro, všeč mi je bilo, to je 

bila najboljša ura do sedaj …  

Na vprašanje, kaj mislijo, kakšne razlike smo želeli z dejavnostjo metode petih ritmov 

prikazati, so odgovorili: da se lahko na različne načine umirimo, da se plesi razlikujejo, da 

poznamo različno glasbo, ritme, da po svetu plešejo na različno glasbo … Njihove odgovore 

sem povzela in dodala, da ljudje enake stvari (npr. ritem) drugače doživljamo in se zato tudi 

drugače nanje (gibalno) odzivamo, o enakih stvareh ljudje ustvarjamo različna mnenja. 

Nekaterim je bila ta dejavnost všeč, drugim ne. Nekateri so pokazali veliko mero 

ustvarjalnosti, drugi manj. 
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Učenci so bili ustvarjalni pri podajanju predstav na določen ritem. Asociacije učencev ob 

posameznem ritmu: 

1. Tekoči ritem: lahkotnost kot pri pticah, džungla, bobni, gibanje leoparda, dinozavrov, 

doživetje, preživetje v naravi, čudni »možicli«, grozljivka, žival, ki se skriva pred 

drugo, gibanje živali, težko telo … 

2. Stakato ritem: disko, dež, počitnice na Havajih, zabava, indijanski ples okrog ognja, 

prebuditev orkana, TV igra, bližajoča nevarnost, ples okostnjaka, rudnik, veselje, 

strah, glasbena mučilnica, nočne more … 

3. Kaos: tekma, akcija, zasledovanje, panika, kriminalka, afriški ples, pirati, vstaja 

mrličev, neučakanost, raziskovanje, havajska glasba … 

4. Liričen ritem: voda, uspavanka, gibanje trave v vetru,  približevanje panterja, polž, 

lovljenje, ples plemena, uspavanka, orel, bitje srca, hipnoza, orkester v džungli, 

padanje kokosov, pretep, kobra, nekdo preži nate … 

5. Globoka tišina: Kitajska, spanje, smrt, vohunjenje, žalost, grob, indijanska glasba, 

duhovi, morje, bližajoča nevarnost, raziskovanje v strašni hiši, obred, kočija, ki se 

oddaljuje … 

Največ učencem je bil všeč ritem globoke tišine, nekaterim posameznikom pa tudi kaos in 

stakato. 

Po treh izvedenih učnih urah v petem razredu opažam ukalupljenost petošolcev in to, kako se 

težko sprostijo, ko se od njih pričakuje, da so gibalno ustvarjalni. Je za to kriva zadržana 

razredna dinamika, začetek pubertete ali je mogoče potrebno razmisliti o sedanjih učnih 

pristopih? Ali z različnimi učnimi metodami spodbujam učence k ustvarjalnosti? Ali učitelji 

učencem ne dajemo dovolj možnosti, da se ustvarjalno izražajo? Na kakšen način jih 

spodbuditi, da bodo bolj aktivni in ustvarjalni? Takšna in podobna vprašanja so se mi porajala 

po tej učni uri. 

 

Slika 11: Gibalno izražanje petošolcev ob metodi petih ritmov (globoka tišina) 
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15.1.1.4  Četrta učna ura z ustvarjalnim gibom 

CILJI 

SPO/DRU: 

– Učenci spoznajo odnos med pričakovanji, ki jih gojijo drugi do nas in našim 

vedenjem. Zavejo se, da lahko ljudi nenamerno stereotipno označujemo. 

– Učenci prepoznajo, da se ljudje razlikujemo po spolu in (učenci 5. razreda) spoznajo 

spolne stereotipe. 

– Učenci iščejo spolne stereotipe iz njihovega vsakdanjega življenja in jih med seboj 

soočijo v razredu, ali so resnični ali ne. 

SLJ: 

– Učenci se vživljajo v književna junaka, v besedilu iščejo spolne stereotipe in se 

gibalno izražajo v nestereotipnih vlogah (ples baletnikov in znanstvenic). 

OPIS DEJAVNOSTI 

Etikete - 5. razred: 

Prirejeno po N. Sever (2018): Pred tablo pokličem skupino šesti prostovoljcev. Naloga 

skupine je, da pred tablo zaigra minutni prizor pogovora o tem, kaj bi to popoldne skupaj radi 

počeli. 

Vsakemu v skupini na čelo prilepim eno etiketo s človeško lastnostjo, ki je sam ne sme videti. 

Med igro si učenci ne smejo povedati, kaj jim piše na čelu, so pa primorani ravnati s soigralci 

v skladu z oznako, zapisano na etiketi. Na koncu igre vsak zase poskuša ugotoviti, kakšno 

etiketo je imel na čelu. 

Etikete: len, pozabljiv, pameten, zasanjan, prepirljiv, važen 

Etikete - 2. razred: 

Pred tablo pokličem šest učencev. En učenec ima etiketo »piflar«, drug učenec ima etiketo 

»lenuh«. Ostali učenci v skupini se do njiju obnašajo v skladu z oznako. Zaigrajo minutni 

prizor o tem, kaj bi to popoldne skupaj radi počeli. 

Igra vlog – spolni stereotipi:  

Pred tablo pokličem nekaj prostovoljcev, ki to učno uro še niso bili aktivni. Na listku dobijo 

zapisano, katero značilnost posameznika naj z gibom prikažejo (pogumen, rad pleše balet, se 

igra z avtomobilčki, je uspešen v šoli, vozi avto, rad kuha, rad poje, igra nogomet, ima dolge 

lase  …). 

Ostali učenci se dogovorijo za gib, ki bo ponazarjal: ženske, moške in oba spola. Učenci, ki 

dejavnost opazujejo, morajo sprva ugotoviti, kaj učenec pred tablo prikazuje, nato pa narediti 

ustrezen gib, za kogar menijo, da določena lastnost velja (npr. oseba rada pleše balet – gib za 

punce). Sproti se pogovorimo o določenem stereotipu in ugotavljamo, ali to res velja le za 

deklice/dečke ter presegamo stereotipe.  
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Lučka in Tine:  

Na tabli projiciramo slikanico Lučka in Tine (https://goo.gl/k3KR8t), ob sličicah jo na kratko 

obnovim in povzamem bistvo. Nato učence povabim v krog in ob glasbeni spremljavi 

zaplešejo določeno vlogo: 

– ples znanstvenikov in znanstvenic,  

– ples baletnikov in balerin. 

Fantje se morajo vživeti v vlogo baletnikov (kot je Tine iz slikanice), deklice pa v vlogo 

znanstvenic (kot je Lučka iz slikanice). Ti dve vlogi sta pogosto stereotipno vezani na spol.  

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

Učenci so bili to uro zopet zelo ustvarjalni. Le na trenutke so izgubili koncentracijo pri 

pantomimi, kjer so bili le izbrani učenci gibalno ustvarjalni, drugi pa so jih opazovali. 

Pri dejavnosti etikete so se učenci s težavo vživeli v vloge. Pravzaprav so zaigrali, kot da 

imajo radi tistega, ki ima oznako »piflar« in »pametnjakovič«, do njiju niso imeli drugačnega 

odnosa. Potrebno je bilo kar nekaj usmeritve, da so razumeli, da naj bi se do označenega 

učenca obnašali »neprijazno«. Nisem prepričana, ali so zares toliko strpni in ne izločajo 

»drugačnih« učencev z oznakami ali pa se niso mogli vživeti v vlogo in do sošolca, ki ga 

imajo sicer radi, vzpostaviti neprijazen odnos. V evalvaciji, po koncu učne ure, je večina 

učencev to dejavnost označila kot najbolj zanimivo. Ta dejavnost jim je očitno pustila 

najmočnejši vtis. Mislim, da zaradi tega, ker so bili učenci med dejavnostjo kar nekoliko 

šokirani, da se morajo neprimerno obnašati do svojega sošolca.  

Pri dejavnosti spolni stereotipi so se učenci dogovorili za naslednje gibe. Značilnost žensk: 

baletni obrat, značilnost moških: nogometna brca, velja za oba spola: gib »floss«. 

Učenci so značilnosti razporedili tako: 

– velja za ženske: ima dolge lase, ima rada roza barvo 

– velja za moške: / 

– velja za oba: rad kuha, trenira boks, se včasih joka, rad pleše 

Za stereotip »se igra z avtomobilčki« so bili učenci mnenja, da velja za dečke, učenke pa, da 

velja za oba spola. Enako je bilo pri značilnosti »trenira nogomet«. Učenke so pri tej 

dejavnosti pokazale manj stereotipna prepričanja. 

Zgodbi o Tinetu in Lučki so z veseljem prisluhnili. Pri plesu znanstvenikov in znanstvenic ter 

balerin in baletnikov so se izredno sprostili in prikazali ustvarjalne gibe. Fantje so se dobro 

vživeli v vlogo baletnikov, prav tako deklice v vlogo znanstvenic. Na koncu ure so učenci 

povzeli, da so se od ure naučili to, da se ne smejo zbadati med seboj, se norčevati iz drugih, da 

so lahko tudi fantje plesalci … 

https://goo.gl/k3KR8t
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Slika 12: Ples znanstvenikov in znanstvenic v 2. razredu 

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Pri dejavnosti etikete so bili petošolci nekoliko zadržani, bilo jih je sram in se niso najbolje 

vživeli v vloge. Vseeno je bila očitno ta dejavnost tudi za njih pozitiven izziv, saj so na koncu 

ure povedali, da jim je bila ta dejavnost ena ljubših.  

Pri spolnih stereotipih so zelo nestereotipno z gibom ponazarjali določene značilnosti. Za vse 

značilnosti je večina učencev razreda pokazala, da velja za oba spola. Za prikazovanje, komu 

pripadajo posamezne značilnosti, so se dogovorili za naslednje gibe: značilnost žensk: z roko 

zamahne lase ob vratu; značilnost moških: z dlanmi gre skozi lase po glavi nazaj; velja za oba 

spola: roke poševno v zrak. 

Zgodbi o Lučki in Tinetu so z zanimanjem prisluhnili. Pri plesu znanstvenikov in znanstvenic 

je bilo med učenci opaziti veliko sramu. Čez čas so se nekoliko sprostili in prikazali 

ustvarjalne gibe. Številni fantje se med dejavnostjo plesa balerin in baletnikov niso 

mogli/želeli vživeti v to vlogo.  

Odzivi na učno uro so bili različni. Nekateri so se med plesom počutili čudno, smešno, drugi 

so uživali in se počutili ustvarjalno. V tem razredu se pozna, da so učenci zelo zadržani in 

posledično je čutiti, da imajo kar nekakšno blokado pri dejavnostih z ustvarjalnim gibom. 

Zato sem jih pri vseh dejavnostih morala še toliko bolj spodbujati. 

Na vprašanje, kaj mislijo, da je bilo ključno sporočilo te ure, so odgovorili: to, da lahko 

počnemo, kar želimo; da moramo slediti svojim sanjam (iz zgodbice o Lučki in Tinetu); da se 

ne smemo zbadati; da moramo nekoga sami najprej spoznati in si o njem ustvariti mnenje; da 

večina značilnosti velja za oba spola ipd. 
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15.1.1.5  Peta učna ura z ustvarjalnim gibom 

CILJI 

– Učenci spoznajo, da se ljudje med seboj razlikujemo po sposobnostih in da se različno 

gibalno izražamo. 

– Učenci se preko gibalnih dejavnosti vživljajo v ljudi, ki se razlikujejo po sposobnostih 

(slepi, gluhi, gibalno ovirani ljudje …). 

OPIS DEJAVNOSTI 

Strpnosti do drugačnih: 

Zaigram različne ljudi, učenci pa ugotavljajo, koga predstavljam: 

– V razred pridem kot slepa oseba in učence prosim, da mi pokažejo, kje je prost stol, da 

se lahko usedem. 

– V razred pridem kot gluha oseba in nekoga med učenci poskušam vprašati nekaj s 

kretnjami. 

– Predstavljam učenca, ki je nadarjen (pogosto dviguje roko na vprašanja učiteljice, zna 

veliko stvari). 

Sledi pogovor o teh osebah in razlikah po katerih se razlikujejo od nas. 

Ulica prijaznih/neprijaznih ljudi:  

Pred tablo pokličem pet učencev. Eden od učencev bo zaigral osebo na invalidskem vozičku, 

ki bi želela iti v lekarno, vendar ne more, ker ni urejenega dostopa za invalide. Ostali učenci 

uprizorijo najprej ulico neprijaznih ljudi, nato pa še ulico prijaznih ljudi. Sledi pogovor o 

zaigranem in sprejemanje »drugačnih« ljudi v domačem okolju, kjer učenci živijo. 

X faktor različnosti: 

Učenci v skupinah po pet članov pripravijo točko, s katero se bodo predstavili na X Faktorju 

različnosti. Pripraviti morajo kratke gibalne točke, pri katerih mora biti vključena tudi oseba, 

ki se od ostalih razlikuje po sposobnostih (npr. oseba na invalidskem vozičku, slepa oseba, 

športno nadarjena oseba, gluha oseba, oseba z zlomljeno nogo …). Sledijo nastopi ob glasbeni 

spremljavi in ugibanje, kdo je prikazoval »drugačno« osebo in kako se je ta razlikovala od 

večine. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

Učno uro smo izpeljali v telovadnici, da so imeli učenci dovolj prostora za ustvarjanje. Ko 

sem zaigrala 3 »drugačne« osebe, so jih učenci hitro prepoznali.  

Pri X faktorju različnosti so imeli učenci sprva nekaj težav, ker se niso znali lotiti dela, zato 

sem skupinam dala kakšen namig, idejo, ki jo lahko uporabijo. Za njih je bila dejavnost tudi 

izziv v smislu sodelovanja z naključno izbranimi sošolci, soočenja različnih idej in predlogov. 

Na koncu so zelo dobro, ustvarjalno in doživeto zaplesali svoje točke, s katerimi so nazorno 

pozitivno vključili in prikazali tudi osebo, ki se je od njih razlikovala po sposobnostih.  
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Dejavnost bi opisala kot zelo uspešno. Otroci so se lahko izrazili gibalno in umetniško. Ker se 

je dejavnost nekoliko zavlekla, je na koncu zmanjkalo časa, da bi rešili še vprašalnik. Zato je 

bilo reševanje prestavljeno na drugi dan. Ulice prijaznih/neprijaznih ljudi prav tako nismo 

izpeljali zaradi časovne omejitve. 

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Učenci so bili aktivni, ustvarjalni, vendar manj kot drugošolci. Drugošolci so imeli več idej za 

različne gibe, predvsem pa se niso toliko obremenjevali, kako bodo izgledali. Medtem ko je 

bil pri petošolcih pri dejavnosti X faktor različnosti zopet prisoten občutek sramu. 

Enako kot drugošolci, so tudi petošolci več časa potrebovali za ustvarjanje koreografij, zato 

ulice prijaznih/neprijaznih ljudi nismo uspeli izpeljati. 

Zelo dobro se je lahko v vlogo plesalca vključil tudi učenec, ki je bil tedaj zaradi poškodbe 

noge na invalidskem vozičku. Predstavljal je sebe – gibalno ovirano osebo. 

15.1.1.6  Dodatna dejavnost – malica slepih 

V razredih, poučevanih z ustvarjalnim gibom, sem poleg učnih ur izvedla tudi dejavnost 

malico slepih. 

CILJ 

– Učenci se vživljajo v slepe in slabovidne ljudi. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Malica slepih:  

Pred šolsko malico se polovici učencev čez oči zaveže ruto – vživijo se v slepe ljudi, polovica 

razreda pa je spremljevalcev slepih ljudi. Naloga spremljevalca je, da pomaga slepemu, da si 

umije roke, ga vodi do posode z malico, kjer si slepi učenec malico vzame sam. 

Spremljevalec ga nato vodi do njegovega sedeža. Slepi učenec malico sam poje.  

ANALIZA DEJAVNOSTI 

Tako drugošolci kot petošolci so bili zelo zainteresirani za dejavnost ter se jo, kljub 

občasnemu kukanju izpod rute, trudili korektno izvesti. Spremljevalci so dobro vodili slepe 

ljudi, tako da do večjih težav pri prenosu hrane na mizo ni bilo. So pa bili slepi učenci 

nekoliko bolj umazani okrog ust kot običajno. Odzivi drugošolcev: bilo je težko, izgubila sem 

orientacijo, skoraj sem polil mleko, udaril sem se v vse robove … 

Vseeno so učenci ugotovili, da lahko slep človek je sam. Tudi petošolci so komentirali 

dejavnost kot zahtevno, predvsem zato ker so izgubili občutek za prostor.  
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Slika 13: Malica slepih v 5. razredu 

 

Slika 14: Malica slepih v 5. razredu 
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15.1.2 UČNE URE BREZ USTVARJALNEGA GIBA 

15.1.2.1 Prva učna ura brez ustvarjalnega giba 

CILJ 

– Učenci spoznajo, da se med seboj razlikujejo po spolu, interesih, telesnih značilnostih. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Spoznavna igra:  

Z učenci se predstavimo. Vsak izmed njih pove svoje ime in kaj rad v prostem času počne. 

Sledi pogovor o različnosti hobijev.  

Roža različnosti:  

Učence razdelim v  5 skupin. Vsaka skupina dobi risalni list in barvice. Dam jim navodilo, da 

narišejo rožo, v sredino cveta napišejo, kaj je vsem učencem v skupini skupnega, v cvetne 

liste pa vsak posamezen član napiše eno stvar, ki ga dela različnega od ostalih članov v 

skupini. Predstavniki skupin nato predstavijo delo skupin. Slike izobesimo po učilnici. Z 

učenci vodim pogovor o podobnih značilnostih in o tem, kako se vsak nekoliko razlikuje od 

ostalih. 

Podpisi različnosti:  

Učencem razdelim liste (v prilogi), na katerih so zapisane različne značilnosti, interesi, 

najljubše jedi ipd. Vsak učenec dobi en list. V vsako okence se mu mora podpisati en učenec, 

ki ima določeno lastnost. Vsak učenec se lahko podpiše le enkrat, prav tako se lahko lastnik 

lista na svoj list podpiše le enkrat. Pri igri zmaga učenec, ki v čim krajšem času zbere vse 

podpise. Cilj naloge je ugotoviti, kako dobro učenci poznajo svoje sošolce in njihove razlike. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

Učenci so kar veliko časa potrebovali za reševanje vprašalnika, zato smo zaradi časovne 

stiske morali izpustiti dejavnost podpisi različnosti. Pri dejavnosti roža različnosti jim ni bil 

izziv le poiskati enake lastnosti oziroma razlike, ampak tudi sodelovati, pogovarjati se med 

seboj. Nekatere skupine so potrebovale kar nekoliko več spodbude, saj si niso znali razdeliti 

dela in se pogovarjati ter poslušati med seboj. Učenci so na plakat roža različnosti nizali 

predvsem razlike vezane na hobije, domače živali in družine (bratje, sestre), redkeje na 

telesne lastnosti. 
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Slika 15: Izdelava rože različnosti 

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Ta razred me je posebej navdušil z njihovo energijo. Bili so zelo vedoželjni, želeli so deliti 

svoje izkušnje in smo zato pogosto pogovore podaljšali. 

Pri roži različnosti so imele nekatere skupine težavo najti značilnosti, ki so značilne le za 

posameznega učenca. Druge skupine so dobro sodelovale med seboj. Tudi pri petošolcih so 

bile zapisane razlike predvsem vezane na hobije in domače živali, družine (bratje, sestre), 

redkeje na telesne lastnosti. 

Učiteljica je bila navdušena nad učno uro in je povedala, da učenci potrebujejo takšne ure. 

15.1.2.2 Druga učna ura brez ustvarjalnega giba 

CILJ 

– Učenci razumejo, da med ljudmi obstajajo kulturne razlike (različen način življenja, 

navade, umetnost, hrana, jezik, religija, plesi …) in družbene razlike. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Ljudje sveta:  

Vsakemu učencu razdelim sličico otroka sveta. Nato učenci dobijo nalogo, da v skupinah po 

4-5 primerjajo sličice in poiščejo čim več razlik in enakosti med otroki na sličicah. Sledi 

pogovor o: razlikah med ljudmi po svetu (telesne razlike, kulturne razlike, narodna 

pripadnost, družbene razlike) ter stereotipih o drugih kulturah. 
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Individualno delo: 

– Učenci 5. razreda rešujejo delovni list. 

– Učenci 2. razreda si izberejo sličico enega otroka iz drugega konca sveta. V zvezek za 

spoznavanje okolja napišejo naslov: Otroci sveta. Pod naslov narišejo izbranega otroka, 

kaj počne v življenju in v kakšnem okolju živi. Lahko si pomagajo z izbrano sličico. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

Opazila sem, da imajo učenci težave pri delu v skupinah. Spraševala sem se, ali niso vajeni 

takšnega načina dela ali pa je pri njih še vedno prevelika težnja po individualnosti. Pri 

dejavnosti ljudje sveta so se težje zbrali in se konstruktivno pogovarjali med seboj. Med 

predstavljanjem ugotovitev drugih skupin so nekoliko izgubili koncentracijo. Z delom po 

skupinah so opazili naslednje razlike: oblačila, interesi, barva polti, pokrivala, spol… eden je 

omenil tudi jezik. Niso pa zaznali poslikanih obrazov in teles nekaterih otrok na sličicah 

(lepotni ideali kultur). Čudno se jim je zdelo, da deček igra nogomet v vodi, da so nekateri 

otroci na sličicah držali v naročju njim nepoznane živali. 

Individualno dejavnost ocenjujem kot uspešno. Učenci so se nekoliko umirili in zbrali 

pozornost. Le redki učenci so poleg otroka narisali tudi okolje, v katerem mislijo, da izbran 

otrok živi.  

      

Slika 16: Drugošolci so risali otroke iz drugih držav 

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Razred je zelo dobro sodeloval pri dejavnosti ljudje sveta. Pri opisu ljudi v skupinah so sami 

med drugim opazili naslednje razlike: različna okolja – nekateri živijo na podeželju, drugi v 

mestih, oblačila so prilagojena kulturi in podnebju, imajo različne interese, ločili so rase. 
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Iskali so razlike med ljudmi različnih kontinentov in razlike ljudi z istega kontinenta. Sami so 

kot iz topa izstrelili, da v Afriki ne živijo le temnopolti ljudje in da v Evropi ne živijo le 

svetlopolti ljudje. Poleg tega jim je bilo hitro jasno, da temnopolti ljudje ne živijo le v Afriki. 

Eden od učencev je rekel, da je tudi v Ljubljani že videl temnopolto osebo. Med drugim so mi 

povedali, da imajo na šoli dva priseljenca s Kitajske.  

Pri pogovoru o različnih navadah in običajih so sami podajali predloge nekaterih običajev pri 

nas: pustovanje, šranga, obmetavanje mladoporočencev z rižem ali cvetjem. Dodatno sem jim 

predstavila tudi kulturo porok na Škotskem (ko mladoporočenca oblijejo s pomijem, v njiju 

mečejo gnilo sadje in zelenjavo …). Temu so z zanimanjem prisluhnili. 

Individualno delo – delovni list so dobro reševali. Na podlagi opazovanja in pogovorov z 

učenci ugotavljam, da so učenci na delovnem listu predvsem obkrožali otroka, s katerim bi se 

igrali, glede na to, ali se jim je zdel prijazen, simpatičen. Nekateri pa tudi zato, ker bi se želeli 

več naučiti o njihovi kulturi. Z veseljem so prebirali svoje odgovore z delovnega lista pred 

celim razredom. 

Tudi tokrat je učiteljica pohvalila uro. Meni osebno je bilo to uro najbolj všeč to, da sem 

uspela preko različnih vprašanj učence izzvati k razmisleku o različnosti. Oni pa so zelo 

poglobljeno in utemeljeno odgovarjali na moja vprašanja. 

15.1.2.3 Tretja učna ura brez ustvarjalnega giba 

CILJI 

SPO/DRU: 

– Učenci spoznajo, da se ljudje razlikujemo po okusu za glasbo in da se različno 

izražamo. 

– Učenci si ogledajo posnetke plesov različnih kultur in jih primerjajo.  

– Učenci iščejo razlike, ki jih imajo posamezne kulture (navade, običaji, tipične jedi, 

pozdravi, religija, umetnost …). 

GU: 

– Učenci poslušajo glasbo petih ritmov in ob tem izražajo svoja doživetja in zaznave 

glasbenih elementov likovno ter besedno. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Metoda petih ritmov:  

Za dejavnost dobijo učenci en A4 list papirja, ki ga razdelijo na pet delov. Nato jim 

predvajam glasbo petih različnih ritmov (glasbo metode petih ritmov), ob tem pa oni rišejo na 

dano glasbo. Lahko uporabijo eno ali več barv. Označiti pa morajo tudi, kateri ritem jim je bil 

najbolj všeč in kateri najmanj. V kvadratek, katerega ritem jim je bil najbolj všeč, narišejo v 

kot srček; v kvadratek, ki predstavlja ritem, ki jim ni bil všeč, pa križec. Nato z učenci 

primerjamo njihove izdelke in ugotovimo, da so se na isti ritem vsi različno likovno izražali in 

prav tako je tudi z drugimi stvarmi v življenju. Iste stvari ljudje različno dojemamo, se ob njih 

različno (likovno) izražamo in si o njih ustvarjamo različna mnenja. 
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Plesi sveta:  

Učencem pokažem video posnetke plesov različnih kultur (afriški ples, indijski ples, slovenski 

folklorni ples, španski flamenco, novozelandski ples haka). Ob ogledu rešujejo delovni list. O 

plesih se nato pogovorimo. Učencem povem par zanimivosti o vsakem plesu, oni pa izrazijo 

mnenje, kateri ples jim je bil najbolj zanimiv.  

Pogovor o kulturnih razlikah:  

Vodim pogovor o kulturnih razlikah. Dotaknemo se različnih tipičnih jedi, jezika, 

pozdravljanja, navad ipd. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

Med predvajanjem glasbe metode petih ritmov so se učenci pričeli kar gibalno izražati (glave 

so premikali v ritmu, prav tako roke in boke). Nekateri so vstali in pričeli plesati. Komaj sem 

jih zadržala na svojih mestih, da so se na predvajano glasbo likovno izražali. Drugošolci so se 

zanimivo in ustvarjalno likovno izražali ob glasbi, čeprav bi se, glede na opažanja, še z 

največjim veseljem gibali po glasbi. Na moje vprašanje, ali imajo vsi učenci v razredu enaka 

mnenja, ali vsi enake stvari vidijo enako, je bil odgovor jasen: »Prav gotovo NE!« 

Učenci so delili svoje predstave ob poslušanju ritmov. Predvsem so si pri večini ritmov 

predstavljali bobne; pri kaosu pa so rekli, da so si predstavljali kokose, hitrost, električno 

kitaro … Največ učencem je bil všeč zadnji ritem – globoka tišina – kar me je nadvse 

presenetilo, saj so izjemno živahen razred in sem sklepala, da jim bo bolj všeč živahen ritem. 

Drugi najbolj priljubljen ritem je bil kaos in za njim liričen ritem. 

Po ogledu video posnetkov različnih plesov sveta so komentirali, da so se jim plesi zdeli: 

smešni, čudni, drugačni. Kot najbolj zanimivega je večina učencev ocenila novozeandski ples 

haka, drugi v lestvici najbolj zanimivih je bil indijski ples in nato slovenski folklorni ples. 

Nekaterim so se vsi plesi zdeli zanimivi. 

 

 

Slika 17: Risanje ob poslušanju petih ritmov  
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Slika 18: Izdelek učenca/ke 2. razreda 

 

Slika 19: Izdelek učenca/ke 2. razreda 

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Učenci so pripovedovali, kakšno glasbo radi poslušajo in hitro sami ugotovili, da imamo 

ljudje različen okus za glasbo. 

Dejavnost poslušanja glasbe metode petih ritmov je bila zelo pozitivno sprejeta. Pri likovnem 

izražanju so upoštevali moje navodilo, da poskušajo z drugačnimi vzorci prikazati različne 

ritme. Narisano smo potem en drugemu pokazali v krogu. Ugotovili smo, da so učencem všeč 

različni ritmi. Veliko učencem je bilo všeč več ritmov in se niso mogli odločiti, kateri jim ni 

bil všeč. Narisano smo prenesli v pomen, da si ljudje o istih stvareh ustvarjamo različna 

mnenja. Največ petošolcem je bil všeč 4. ritem – liričen ritem in 5. ritem – globoka tišina, 

ritma, ki sta bila najbolj priljubljena tudi v drugih razredih. Za njima je sledil 3. ritem – kaos. 

Predstav ob poslušanju različnih ritmov niso delili, so pa več komentarjev podali na ogled 

plesov sveta, ki so si jih z zanimanjem ogledali. Komentarji učencev o ogledanih posnetkih 

plesov sveta: 
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– Indijski ples – Bil mi je všeč, ker imajo plesalke oblečena takšna krila, ki med 

vrtenjem izgledajo nekaj posebnega./Všeč mi je bilo, ker so plesali na prostem./Ni mi 

bil všeč, bil je preveč enoličen. 

– Kenijski ples – Bil mi je všeč, ker rad skačem./A imajo trampolin v tleh?/Zanimiv 

ples. Všeč mi je bil, ker je drugačen. Plesalci skačejo, ne plešejo./Ni mi bil všeč, ker 

so samo skakali./Izgledal je zanimivo. 

– Španski ples – Ples mi je bil všeč, ker se spreminja hitrost./Všeč mi je bil, ker ima 

dober ritem. 

– Novozelandski ples – Ni mi bil všeč, preveč je bil čuden./Bil mi je všeč, predvsem je 

bil zelo smešen.  

– Slovenski ples – Všeč mi je slovensko besedilo./Ni mi bil všeč, ker je preveč enoličen. 

Učenci so najbolj presenečeno gledali ples haka iz Nove Zelandije. En učenec ga je takoj 

prepoznal in povedal, da ta ples plešejo pred prireditvami, tekmami. Dogovorili smo se, da si 

en haka ples na rugby tekmi ogledamo med odmorom. Slovensko kolo Lepa Anka so se v tem 

razredu učili nekaj dni pred to učno uro in so ga takoj prepoznali.  

Na učnih listih so dobro izražali različna mnenja. Zdi se mi dobro, da so jih, ker smo se prav o 

različnih mnenjih tudi pogovarjali to uro. 

 

Slika 20: Izdelek učenca/ke 5. razreda 
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Slika 21: Izdelek učenca/ke 5. razreda 

15.1.2.4 Četrta učna ura brez ustvarjalnega giba 

CILJI 

SPO/DRU: 

– Učenci prepoznajo, da se ljudje razlikujemo po spolu in (učenci 5. razreda) spoznajo 

spolne stereotipe. 

– Učenci iščejo spolne stereotipe iz njihovega vsakdanjega življenja in jih med seboj soočijo 

v razredu, ali so resnični ali ne. 

SLJ: 

– Učenci se vživljajo v književna junaka in v besedilu iščejo spolne stereotipe. 

OPIS DEJAVNOSTI 

Značilno za …:  

Nekaj učencem razdelim lističe, na katerih so zapisane stereotipne značilnosti moških in 

žensk. Učenci lističe prinesejo in prilepijo na tablo pod tisti stolpec (značilno za 

ženske/moške/oba spola), za katerega sami mislijo, da določena značilnost velja.  

Učencem v paru dam en prazen listek. Nanj morajo zapisati eno tipično lastnost 

žensk/moških/obeh spolov, kakor jim naročim in listek prilepijo pod ustrezen stolpec. 

Dejavnost izvajamo na stranski tabli in jo komentiramo na koncu šolske ure. Takrat 

preberemo vse trditve in se o njih pogovorimo, če zares veljajo le za določen spol. 

Lučka in Tine:  

Preberemo knjigo avtorice Nine Jelen in Miha Klenovška: Lučka in Tine 

(https://goo.gl/k3KR8t). Slikanico projiciram na tabli. Sledi pogovor o slikanici in stereotipih, 

ki se pojavljajo v njej. Nato temo navežemo na spolne stereotipe v vsakdanjem življenju. 

Učenci podajajo svoje primere. 
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Narišimo nestereotipno:  

Učenci dobijo nalogo, da narišejo na list sliko, ki prikazuje, da tudi fantje lahko delajo stvari, 

ki so »značilne za punce« in obratno. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

V uvodni dejavnosti značilno za … so pri razvrstitvi značilnosti v stolpce le-te razvrstili bolj 

stereotipno kot petošolci. 

Razvrstitev: 

– Velja za ženske: se hitro razjezijo, rada pomaga sošolcem, rada plava. 

– Velja za moške: trenira boks, je pogumna oseba. 

– Velja za oba spola: pleše balet, ima dolge lase, je nežna oseba, se rad/a igra z 

avtomobilčki. 

Uvodno dejavnost sem drugošolcem prilagodila in niso sami pisali »tipičnih« značilnosti za 

posamezen spol, ker bi nam sicer zmanjkalo časa za ostale dejavnosti. Ustno smo iskali 

značilnosti žensk in moških ter ugotavljali, ali res veljajo le zanje.  

Predlogi učencev tipičnih značilnosti žensk: imajo uhane, nosijo krilo, gledajo mladinsko 

serijo Soy Luna. 

Predlogi učencev tipičnih značilnosti moških: zbirajo nalepke nogometašev, igrajo 

priljubljeno računalniško igrico Fortnite, imajo kratke lase. 

Za vsako značilnost, ki so jo učenci sprva stereotipno pripisali določenemu spolu, smo nato 

našli nekoga, ki to počne drugače (en fant gleda serijo Soy Luno, sestrica od ene učenke zbira 

nalepke nogometašev, druga sestrica pa igra računalniško igrico Fortnite, tudi učiteljica ima 

kratke lase, Škoti nosijo krila …). Dobro je bilo, ker so učenci podajali številne predloge 

stereotipnih prepričanj o določenem spolu, nato pa so sošolci stereotipe rušili s protiprimeri. 

Na koncu so se prav trudili dobiti še kakšno značilnost, ki bi bila značilna le za en spol, 

vendar jo niso našli.  

Učenci so razmišljali o tem, kako se počutijo, če jih nekdo zbada, da so »piflarji«, »čudaki«, 

če se označujejo z oznakami. Povedali so, da se zaradi takšnega označevanja počutijo 

neprijetno, slabo in žalostno. 

Primera z gluho učenko nismo uspeli izpeljati.  

Dejavnost narišimo nestereotipno je dobro uspela. Drugošolci so imeli manj težav z iskanjem 

nestereotipnih stvari kot petošolci. Takoj so našli ideje in to narisali. Narisali so: deklice, ki 

igrajo nogomet; dečke, ki gledajo serijo Soy Luna; ženske znanstvenice; deklico, ki surfa na 

valovih; dečka v rožnatem krilu; ženske boksarke; dečke baletnike …  
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Slika 22: Izdelki dejavnosti narišimo nestereotipno v 2. razredu 

 

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Ta učna ura mi je bila posebej všeč, saj sem z učenci zares dobro sodelovala. Poleg samih 

stereotipov so se učenci urili v izražanju argumentiranih komentarjev. Spodbujala sem jih, da 

morajo vsako mnenje utemeljiti, zakaj tako mislijo. Bili so zelo aktivno vključeni v pogovor, 

radi so delili lastna razmišljanja z razredom. Ob navajanju spolnih stereotipov so jih pogosto 

kar sami s podajanjem primerov (»to pa zame ne velja«) rušili. 

Že v uvodni dejavnosti značilno za … so učenci pri razporeditvi stereotipov zelo malo lističev 

razporedili pod: značilno za ženske, značilno za moške. Večina lističev so razvrstili v stolpec, 

ki je veljal za oba spola (manj stereotipna razporeditev kot pri drugošolcih). 

Pri nalogi, kjer so morali na listič napisati tipično lastnost žensk/moških so imeli veliko težav, 

saj so se zavedali, da vse, kar napišejo, velja za oba spola.  

Zgodbi o Lučki in Tinetu so z zanimanjem prisluhnili. Med branjem ni bilo nobenega 

zgražanja, da je to preotročje za njih. O zgodbi so nato zelo poglobljeno razmišljali. 

Komentarji petošolcev po prebrani zgodbi: 

– Vsak je lahko, kar si želi. 

– Če si drugačen, še ne pomeni, da ne moreš biti uspešen. 

– »Kemiki so neurejeni, slej ko prej se jim kaj ponesreči.«, je rekel eden od učencev. Z 

učiteljico pa sva komentirali, da je tudi to stereotipna izjava in da so lahko nekateri 

kemiki urejeni. 



67 

 

– »Veliko znanstvenikov je fantov.«,  je rekel eden od učencev. Z učiteljico sva dodali, 

da je to tudi stereotipna izjava.  

– »Direktorji so po navadi moški.«, je komentiral eden od učencev. Tudi to je bila 

stereotipna izjava. Učiteljica je povedala, da je pred kratkim brala o raziskavi, v kateri 

so ugotovili, da je v podjetjih, v katerih so direktorice ženske, manj korupcije oz. 

podkupovanja. 

Eden od učencev je povedal, da on rad pleše, ne mara pa nogometa. Zato je to, da je ples le za 

punce, stereotip, prav tako pa je stereotip to, da je nogomet fantovski šport. 

Na vprašanje, kako bi se učenci odzvali, če bi v razred dobili gluho sošolko, so podali 

raznolike odgovore. Ena učenka v razredu je naglušna in je ostalim pokazala celo znakovno 

abecedo. Učenec, ki ima sicer precej čustveno-vedenjskih težav, je to uro neverjetno 

sodeloval pri pogovoru in dejavnostih. Povedal je, da ima naglušnega brata in da preden je 

dobil slušni aparat, je brat besede bral z ustnic. V primeru, da bi v razred dobili gluho sošolko, 

bi se on trudil govoriti počasi in razločno, da bi lahko sošolka brala besede z ustnic. 

Z razredom smo odprli zelo obširno debato o spolnih stereotipih v vsakdanjem življenju. 

Izzvala sem jih, da so podajali svoja mnenja. Prišli smo do zaključka, da je vse lahko značilno 

tako za moške kot za ženske. Ta ura mi je bila izredno všeč predvsem zaradi tega, ker so bili 

učenci pripravljeni sodelovati v pogovoru, ker so razmišljali s svojo glavo, v razredu smo 

vzpostavili odprto razredno klimo in sprejemali različna mnenja, zato so se k pogovoru 

vključevali tudi tisti učenci, ki so bili običajno tiho. 

Nismo uspeli risati nestereotipnega, zato je ta dejavnost ostala za domačo nalogo. Naslednjo 

uro so mi prinesli sličice. Narisali so: dečke, ki plešejo in deklice, ki igrajo nogomet; deklico, 

ki posluša metal glasbo in je vsa oblečena v črno; dečke, ki plešejo ritmično gimnastiko; 

deklico, ki zbira nogometne nalepke; deklico na rolki; deklico, ki ima sobo modre barve in 

dečka, ki ima sobo rožnate barve; deklico, ki se igra z avtomobilčki in dečka, ki se igra z 

barbikami; dečka, ki ima dolge lase; dečka, ki je oblečen v rožnata oblačila, deklica pa v 

modra. 
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Slika 23: Izdelki dejavnosti narišimo nestereotipno v 5. razredu 

15.1.2.5 Peta učna ura brez ustvarjalnega giba 

CILJ 

Učenci izdelajo plakat na temo različnosti med ljudmi (poklici, interesi, telesne lastnosti, 

sposobnosti, različni jeziki, hrana). 

OPIS DEJAVNOSTI 

Izdelava plakatov:  

Učenci oblikujejo plakate na temo Ljudje smo si različni. Razdelim jih v skupine po 5 

učencev. 

Vsaka skupina dobi svoj naslov plakata: 

– Poklici so različni  

– Imamo različne hobije  

– Govorimo različne jezike 

– Razlikujemo se po videzu  

– Imamo različne sposobnosti  

– (Hrana sveta) – dodatna tema 
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Skupine žrebajo naslov plakata in dobijo dodatna navodila o izdelavi. Učenci 5. razreda 

dobijo napisana navodila. Učence 2. razreda pa nekoliko ustno usmerim. Vsak član skupine 

dobi točno določeno delo, kaj mora narediti. 

ANALIZA UČNE URE V 2. RAZREDU 

V uvodu sem jih vprašala, kaj so si najbolje zapomnili od učnih ur, ko smo bili skupaj. 

Navedli so:  

– pravljica o Tinetu in Lučki/ pravljica o plesalcu in znanstvenici, 

– ples haka iz Nove Zelandije, 

– otroci sveta, 

– da imajo lahko punce enake lastnosti kot fantje, 

– da se razlikujemo po spolu, velikosti, mnenjih, navadah, po barvi kože, interesih … 

Pri dejavnosti izdelava plakatov so učenci dobro delali in že nekoliko bolje sodelovali v 

skupinah. Nastali so zanimivi plakati. Mogoče je bilo delo nekoliko bolj usmerjeno, vendar je 

bilo z namenom, sicer časovno ne bi uspeli v eni uri narediti plakatov in še rešiti 

vprašalnikov. Pri izdelavi so se potrudili. Narejeni plakati so dobro odslikavali razlike med 

ljudmi, ki smo jih tekom teh petih šolskih ur spoznavali. Učna ura se je nekoliko zavlekla v 

odmor. 

 

Slika 24: Izdelava plakata Govorimo različne jezike v 2. razredu  

ANALIZA UČNE URE V 5. RAZREDU 

Ura se je precej razvlekla, ker so učenci za izdelavo plakatov potrebovali res veliko časa. Zato 

nam je učiteljica namenila še pol druge šolske ure, da so učenci lahko predstavljali plakate in 

izpolnili vprašalnik. Za izdelavo plakatov brez hitenja bi realno potrebovali vsaj dve šolski 

uri. Nastali so zanimivi izdelki. Pri izdelavi je največ težav imela skupina, ki je izdelovala 

plakat Imamo različne sposobnosti. Vidno najbolj motivirana je bila skupina, ki je iskala 

besede v tujih slovarjih.  
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Člani nekaterih skupin so dobro sodelovali med seboj in si korektno razdelili delo. Le ena 

skupina je bolj pomanjkljivo opravila svoje delo. Mogoče bi bilo smiselno bolj pomešati 

učence. V skupine so bili tokrat razdeljeni glede na sedežni red, učenci, ki sedijo skupaj, so 

tudi skupaj delali v skupinah. 

 

Slika 25: Predstavitev plakatov v 5. razredu 
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15.2 ANALIZA VPRAŠALNIKA 

15.2.1 VPLIV USTVARJALNEGA GIBA NA STALIŠČA UČENCEV O RAZLIČNOSTI 

Učenci so vprašalnik reševali na prvem in zadnjem od petih srečanj. Drugošolci so za 

izpolnjevanje potrebovali okrog 25 minut, kar je več, kot sem načrtovala. Njim sem vsako 

trditev posebej na glas prebrala in jim nato dala čas, da obkrožijo ustrezen odgovor, ki za njih 

velja. Zanikane trditve so jim povzročale več težav, zato je bilo potrebno te trditve dodatno 

obrazložiti. Učenci 5. razreda so vprašalnik reševali samostojno. Tudi oni so za reševanje 

potrebovali več časa, kot sem predvidela. Okvirno so reševali vprašalnik 20 minut. Ob 

drugem reševanju so učenci prepoznali isti vprašalnik in so spraševali o namenu ponovnega 

reševanja vprašalnika. Razložila sem jim, da bom s tem lahko preverila, v kolikšni meri so 

dejavnosti vplivale na spremembo njihovih stališč. 

Trditve vprašalnika: 

T1: Prepričan sem, da imajo vsi učenci v razredu radi šport. 

T2: V razredu se želim pogovarjati le z učenci, ki jih zanimajo podobne stvari kot mene. 

T3: Všeč mi je, da se s sošolci različno gibalno izražamo ob glasbi. 

T4: Rad se igram tudi z učenci, ki v prostem času radi počnejo druge stvari kot jaz. 

T5: Ljudje se med seboj razlikujemo le po velikosti in barvi las. Drugih razlik med ljudmi ne        

poznamo. 

T6: Otroci, ki so zelo visoki, morajo igrati košarko. 

T7: Slep človek ne more sam jesti. 

T8: Človek na invalidskem vozičku ne more plesati.  

T9: Borilni športi niso za dekleta. 

T10: Fantje so pogumni, dekleta pa nežna. 

T11: Dekleta imajo raje roza barvo, fantje pa modro. 

T12: Pravijo, da je novi sošolec »piflar«. Jaz ne verjamem. Najprej ga bom sam spoznal in si 

o njem ustvaril mnenje.    

T13: Počutim se neprijetno, kadar se v razredu med seboj označujemo kot »lenuh«, 

»pametnjakovič«, »neumnež« … 

T14: Ljudje temne polti živijo le v Afriki. 

T15: Želel bi se srečati z nekom iz druge kulture, ki se drugače pozdravlja. 

T16: V razred pride sošolec iz Bosne. Gotovo mu je težko, ker ne zna jezika. Jaz bi mu želel 

pomagati. 

 

Naloga: 

Dopolni poved. Naštej čim več stvari, ki jih poznaš.  

Ljudje se med seboj razlikujemo po _________________________________________ 
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Tabela 3: Parametri opisne statistike za trditve pred in po eksperimentu glede na skupino
1
 

 

Iz tabele so razvidni odgovori učencev na 16 trditev iz vprašalnika. Krepko so označene tri 

najvišje srednje vrednosti odgovorov, podčrtano pa tri najnižje srednje vrednosti odgovorov 

posamezne skupine pred in po eksperimentu.  

Pred eksperimentom je kontrolna skupina najbolj strpen in najmanj stereotipen odnos izrazila 

do naslednjih trditev: T16 (M = 4,44; V razred pride sošolec iz Bosne. Gotovo mu je težko, ker 

ne zna jezika. Jaz bi mu želel pomagati.); T3 (M = 4,37; Rad se igram tudi z učenci, ki v 

prostem času radi počnejo druge stvari kot jaz.); T4 (M = 4,26; Ljudje se med seboj 

razlikujemo le po velikosti in barvi las. Drugih razlik med ljudmi ne poznamo.) si deli tretje 

najvišjo vrednost s T14 (M = 4,26; Ljudje temne polti živijo le v Afriki.). Najnižje vrednosti 

odgovorov in najbolj stereotipen odnos so pred eksperimentom učenci kontrolne skupine 

izrazili za trditve T1 (M = 2,21; Prepričan sem, da imajo vsi učenci v razredu radi šport.), T2 

(M = 2,72; V razredu se želim pogovarjati le z učenci, ki jih zanimajo podobne stvari kot 

mene.) in T7 (M = 2,95; Slep človek ne more sam jesti.).  

Po eksperimentu je kontrolna skupina izrazila najnižje vrednosti oziroma najmanj strpen 

odnos do istih trditev kot pred eksperimentom. Po eksperimentu so najbolj strpno in najmanj 

                                                 
1
 Vrednosti v tabeli so obrnjene tako, da višja vrednost odgovorov pomeni strpnejši in manj stereotipen odnos 

do različnosti, nižje vrednosti pa manj strpen odnos oziroma bolj stereotipna prepričanja. 

 Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

 Pred Po Pred Po 

Trditev M SD M SD M SD M SD 

T1 2,21 1,13 2,88 1,37 2,10 1,02 3,17 1,52 

T2 2,72 1,40 3,14 1,44 2,83 1,32 3,22 1,41 

T3 4,37 0,79 4,42 1,03 4,12 1,10 4,73 0,55 

T4 4,26 0,82 4,23 0,87 3,80 1,23 4,27 0,87 

T5 4,21 1,25 4,93 0,26 4,29 1,21 4,59 1,05 

T6 4,16 1,13 4,74 0,62 3,73 1,38 4,76 0,58 

T7 2,95 1,40 3,58 1,33 2,88 1,27 4,56 0,90 

T8 3,12 1,53 3,79 1,41 2,85 1,49 4,76 0,70 

T9 4,16 1,25 4,51 0,99 4,32 1,17 4,68 0,82 

T10 3,28 1,52 4,28 1,08 3,02 1,75 3,98 1,44 

T11 3,21 1,52 4,26 1,22 3,51 1,68 4,59 0,87 

T12 3,42 1,68 3,91 1,53 3,71 1,60 4,46 1,10 

T13 3,88 1,45 4,77 0,61 4,17 1,05 4,37 1,02 

T14 4,26 0,95 4,79 0,41 4,00 1,20 4,71 0,72 

T15 3,93 1,03 4,23 1,00 4,05 1,28 4,32 1,04 

T16 4,44 0,80 4,63 0,62 3,93 1,44 4,44 0,81 

M 3,66 1,23 4,19 0,99 3,58 1,32 4,35 0,96 
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stereotipno ocenili trditve: T5 (M = 4,93; Ljudje se med seboj razlikujemo le po velikosti in 

barvi las. Drugih razlik med ljudmi ne poznamo.), T14 (M = 4,79; Ljudje temne polti živijo le 

v Afriki.) in T13 (M = 4,77; Počutim se neprijetno, kadar se v razredu med seboj označujemo 

kot »lenuh«, »pametnjakovič«, »neumnež« …). 

Za razliko od kontrolne skupine je eksperimentalna skupina pred eksperimentom najvišje 

ocenila trditve: T9 (M = 4,32; Borilni športi niso za dekleta.), nato T5 (M = 4,29; Ljudje se 

med seboj razlikujemo le po velikosti in barvi las. Drugih razlik med ljudmi ne poznamo.) in 

T13 (M = 4,17; Počutim se neprijetno, kadar se v razredu med seboj označujemo kot »lenuh«, 

»pametnjakovič«, »neumnež« …). Najnižje oz. najmanj strpno je pred eksperimentom ocenila 

tako kot kontrolna skupina trditvi T1 (M = 2,10; Prepričan sem, da imajo vsi učenci v razredu 

radi šport.) in T2 (M = 2,83; V razredu se želim pogovarjati le z učenci, ki jih zanimajo 

podobne stvari kot mene.), na tretjem mestu je T8 (M = 2,85; Človek na invalidskem vozičku 

ne more plesati.).  

Po eksperimentu so učenci eksperimentalne skupine najvišje, najmanj stereotipno, ocenili 

trditve T6 (M = 4,76; Otroci, ki so zelo visoki, morajo igrati košarko.), T8 (M = 4,76), ki so 

ga pred eksperimentom ocenili zelo stereotipno, in T3 (M = 4,73; Všeč mi je, da se s sošolci 

različno gibalno izražamo ob glasbi.). Najnižje oziroma najbolj stereotipno so ocenili trditvi 

T1 (M = 3,17), T2 (M = 3,22), ki so jih najnižje ocenili tudi pred eksperimentom, ter trditev 

T10 (3,98; Fantje so pogumni, dekleta pa nežna.). Najnižje ocenjenim trditvam se je srednja 

vrednost odgovorov, v primerjavi z rezultati pred eksperimentom, precej dvignila. 

Kontrolna skupina (M = 3,66) je pred eksperimentom v splošnem izražala strpnejši odnos do 

različnosti med ljudmi kot eksperimentalna skupina (M = 3,58). Po eksperimentu je 

eksperimentalna skupina (M = 4,35) celotno gledano imela višje srednje vrednosti odgovorov 

in je s tem izrazila strpnejši odnos do različnosti ljudi v skupnosti kot kontrolna skupina      

(M = 4,19). Ker se pojavljajo statistično značilne razlike med eksperimentalno in kontrolno 

skupino pred eksperimentom pri stopnji značilnosti p = 0,000 (glej tabelo 6), je bilo potrebno 

z analizo kovariance izenačiti odgovore pred eksperimentom. To pa v nadaljevanju vpliva na 

spremembo aritmetičnih sredin odgovorov (beri: popravljene aritmetične sredine skupne 

spremenljivke stališč). 
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Tabela 4: Test razlik med stališči pred in po eksperimentu glede na skupino 

Skupina Spremenljivke t p 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolna 

T1K - T1Z 3,216 0,002 

T2K - T2Z 1,523 0,068 

T3K - T3Z 0,227 0,411 

T4K - T4Z -0,144 0,443 

T5K - T5Z 3,810 0,000 

T6K - T6Z 3,884 0,000 

T7K - T7Z 2,946 0,003 

T8K - T8Z 3,490 0,001 

T9K - T9Z 1,726 0,046 

T10K - T10Z 4,530 0,000 

T11K - T11Z 3,963 0,000 

T12K - T12Z 2,228 0,016 

T13K - T13Z 3,574 0,001 

T14K - T14Z 3,563 0,001 

T15K - T15Z 1,798 0,040 

T16K - T16Z 1,308 0,099 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentalna 

T1K - T1Z 5,166 0,000 

T2K - T2Z 1,632 0,055 

T3K - T3Z 3,093 0,002 

T4K - T4Z 2,209 0,017 

T5K - T5Z 1,524 0,068 

T6K - T6Z 4,728 0,000 

T7K - T7Z 7,398 0,000 

T8K - T8Z 7,643 0,000 

T9K - T9Z 1,602 0,059 

T10K - T10Z 4,063 0,000 

T11K - T11Z 3,637 0,001 

T12K - T12Z 2,409 0,011 

T13K - T13Z 0,870 0,195 

T14K - T14Z 3,233 0,001 

T15K - T15Z 0,968 0,170 

T16K - T16Z 2,093 0,022 

 

Večina razlik v stališčih pred in po eksperimentu je statistično značilnih (p < 0,050). Krepko 

so označene tri največje statistično značilne razlike v spremembi stališč za posamezno 

skupino.  

Po izvedenih učnih urah so učenci v splošnem izražali strpnejši in manj stereotipen odnos do 

različnosti v skupnosti kot pred eksperimentom. Višji rezultati so bili tako v kontrolni kot tudi 

v eksperimentalni skupini. Večje razlike v spremembi stališč so se pokazale v eksperimentalni 

skupini, ki je bila poučevana z ustvarjalnim gibom (vrednosti t testa so višje). 
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Eksperimentalna skupina ima povprečno višje rezultate in tako izkazuje več strpnosti do 

različnosti kot kontrolna skupina.  

V nadaljevanju na podlagi Tabele 4 in grafov razložim največje spremembe v stališčih za 

posamezno skupino pred in po eksperimentu ter razlike v spremembi stališč med skupinama. 

 

 

Graf 1: Aritmetične sredine (M) odgovorov za trditve pred in po eksperimentu za kontrolno skupino 

V kontrolni skupini so se stališča učencev do različnosti med ljudmi pred in po eksperimentu 

statistično značilno najbolj spremenila v trditvah T10 (t = 4,530; p = 0,000; Fantje so 

pogumni, dekleta pa nežna.), T11 (t = 3,963; p = 0,000; Dekleta imajo raje roza barvo, fantje 

pa modro.) in T6 (t = 3,884; p = 0,000; Otroci, ki so zelo visoki, morajo igrati košarko.). Po 

eksperimentu so izražali manj stereotipna prepričanja. Sklepam, da je na njih največji vtis 

naredila četrta učna ura brez ustvarjalnega giba na temo spolnih stereotipov, saj so vse zgoraj 

omenjene trditve vezane na spoznanja tiste šolske ure. 
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Graf 2: Aritmetične sredine (M) odgovorov za trditve pred in po eksperimentu za eksperimentalno 

skupino 

Učenci eksperimentalne skupine so svoja stališča do različnosti med ljudmi najbolj v pozitivni 

smeri spremenili pri stališčih T8 (t = 7,643; p = 0,000; Človek na invalidskem vozičku ne more 

plesati.), T7 (t = 7,398; p = 0,000; Slep človek ne more sam jesti.) in T1 (t = 5,166; p = 0,000; 

Prepričan sem, da imajo vsi učenci v razredu radi šport.). Na podlagi tega sklepam, da so na 

učence največji vtis naredili dejavnost X faktor različnosti (5. učna ura z ustvarjalnim gibom), 

kjer je en učenec z gibom prikazal, kako oseba na invalidskem vozičku pleše. V 5. razredu pa 

to ni bilo potrebno, saj je to vlogo v skupini zaigral kar učenec, ki je bil takrat zaradi 

poškodbe noge na invalidskem vozičku. V veliki meri je na stališča učencev očitno vplivala 

tudi dejavnost malica slepih, s katero so učenci na lastni koži doživeli, da slepi lahko jedo 

sami. Za 9. trditev ne poznam točno določenega odgovora, katera dejavnost bi lahko najbolj 

vplivala na spremembo stališča do te trditve. Lahko le sklepam, da je skupek različnih 

gibalnih dejavnosti vplival na to, da so učenci začeli spoznavati sebe in druge ter ugotovili, da 

imamo pravzaprav ljudje različne hobije in da ni nujno, da imajo vsi učenci v razredu radi 

šport.  
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Graf 3: Aritmetične sredine (M) odgovorov za trditve pred eksperimentom glede na skupino 

Graf prikazuje, da so povprečne vrednosti stališč do različnosti med ljudmi pred 

eksperimentom v številnih trditvah višje pri kontrolni skupini v primerjavi z eksperimentalno 

skupino. 

 

 

Graf 4: Aritmetične sredine (M) odgovorov za trditve po eksperimentu glede na skupino 

Po eksperimentu srednje vrednosti odgovorov eksperimentalne skupine kar pri 10 stališčih 

presegajo srednje vrednosti odgovorov kontrolne skupine. Pri tej tabeli še ni upoštevana 

kovariata, skupna spremenljivka stališč pred eksperimentom. Ob upoštevanju le-te bi bile 

razlike v odgovorih še višje v prid eksperimentalne skupine.  

Iz grafa je razvidna največja razlika v srednji vrednosti odgovorov po eksperimentu pri 

trditvah T7 (Slep človek ne more sam jesti.) in T8 (Človek na invalidskem vozičku ne more 
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plesati.). Učenci, ki so bili poučevani z ustvarjalnim gibom, so se vživljali v slepe in gibalno 

ovirane ljudi, zato so do njih izražali tudi manj stereotipen odnos kot učenci kontrolne 

skupine, s katerimi smo se o teh ljudeh le pogovarjali. 

Tabela 5: Parametri opisne statistike za skupno spremenljivko stališč po eksperimentu glede na 

skupino, razred in spol 

Skupina Razred Spol M SD n 

 

 

 

 

Kontrolna 

Drugi Moški 3,84 0,47 11 

Ženska 4,09 0,19   8 

Skupaj 3,94 0,39 19 

Peti Moški 4,35 0,39 15 

Ženska 4,46 0,45   9 

Skupaj 4,39 0,41 24 

Skupaj Moški 4,13 0,49 26 

Ženska 4,28 0,39 17 

Skupaj 4,19 0,45 43 

 

 

 

 

Eksperimentalna 

Drugi Moški 3,98 0,29 10 

Ženska 4,59 0,33   8 

Skupaj 4,25 0,43 18 

Peti Moški 4,29 0,30 12 

Ženska 4,57 0,24 11 

Skupaj 4,42 0,30 23 

Skupaj Moški 4,15 0,33 22 

Ženska 4,58 0,27 19 

Skupaj 4,35 0,37 41 

 

 

 

 

Skupaj 

Drugi Moški 3,91 0,39 21 

Ženska 4,34 0,37 16 

Skupaj 4,09 0,44 37 

Peti Moški 4,32 0,35 27 

Ženska 4,52 0,34 20 

Skupaj 4,41 0,36 47 

Skupaj Moški 4,14 0,42 48 

Ženska 4,44 0,36 36 

Skupaj 4,27 0,42 84 

 

Glej skupno razlago pod tabelo 6. 
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Tabela 6: Analiza kovariance za skupno spremenljivko stališč po eksperimentu glede na skupino, 

razred in spol 

 F p 

Skupna stališča-začetek 33,058 0,000 

Skupina   9,123 0,003 

Razred   0,084 0,773 

Spol   4,444 0,038 

Skupina * Razred   1,372 0,245 

Skupina * Spol   0,690 0,409 

Razred * Spol   1,795 0,184 

Skupina * Razred * Spol   2,020 0,159 

Kovariata, ki predstavlja skupno spremenljivko stališč pred eksperimentom, ima statistično 

značilen vpliv na oblikovanje stališč po eksperimentu pri stopnji značilnosti p < 0,0005. 

Trifaktorska analiza kovariance za neodvisne vzorce je pokazala statistično značilne razlike v 

aritmetičnih sredinah med skupinama (kontrolna in eksperimentalna) in po spolu (učenci, 

učenke).  

Če upoštevamo vpliv skupne spremenljivke stališč pred eksperimentom (kovariata), se 

spremenijo aritmetične sredine skupne spremenljivke stališč po eksperimentu (beri v 

nadaljevanju: popravljene aritmetične sredine skupne spremenljivke stališč). S tem 

prilagodimo srednje vrednosti odgovorov kontrolne in eksperimentalne skupine pred 

eksperimentom in s tem omogočimo relevantno primerjavo razlik v stališčih. 

 

Tabela 7: Popravljene aritmetične sredine skupne spremenljivke stališč po eksperimentu glede na 

skupino 

Skupina M 

Kontrolna 4,18 

Eksperimentalna 4,38 

 

Med skupinama (eksperimentalna, kontrolna) so se pojavile statistično značilne razlike v 

aritmetičnih sredinah odgovorov pri stopnji značilnosti p = 0,003. Eksperimentalna skupina 

(M = 4,38) ima višji rezultat od kontrolne (M = 4,18). Ta rezultat potrjuje pričakovan vpliv 

ustvarjalnega giba na spremembo stališč. S tveganjem 0,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici poučevanje z ustvarjalnim gibom vplivalo na spremembo stališč do različnosti v 

pozitivni smeri in bi učenci, poučevani z ustvarjalnim gibom, izražali pozitivnejši in manj 

stereotipen odnos do različnosti med ljudmi kot učenci kontrolne skupine. 
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Tabela 8: Popravljene aritmetične sredine skupne spremenljivke stališč po eksperimentu glede na 

skupino in razred 

Skupina Razred M 

Kontrolna 
Drugi 4,13 

Peti 4,23 

Eksperimentalna 
Drugi 4,41 

Peti 4,35 

 

Trifaktorska analiza kovariance za neodvisne vzorce ni pokazala statistično značilnih razlik  

(p = 0,245) v aritmetični sredini skupne spremenljivke stališč po eksperimentu med skupino 

(eksperimentalna in kontrolna) ter razredom (drugi, peti). Dejavnosti z ustvarjalnim gibom 

niso statistično značilno vplivale na posamezen razred. Enako velja za dejavnosti brez 

ustvarjalnega giba. Z ustrezno izbranimi dejavnostmi lahko v enaki meri vplivamo na 

spremembo stališč do različnosti tako pri petošolcih kot pri drugošolcih. 

Tabela 9: Popravljene aritmetične sredine skupne spremenljivke stališč po eksperimentu glede na 

razred 

Razred 
M 

Drugi 4,27 

Peti 4,29 

 

Med drugim in petim razredom ni statistično značilnih razlik (p = 0,773)  v aritmetični sredini 

skupne spremenljivke stališč po eksperimentu.  

Tabela 10: Popravljene aritmetične sredine skupne spremenljivke stališč po eksperimentu glede na 

spol 

 Spol 
M 

Moški 4,21 

Ženska 4,36 

 

Vrednost trifaktorske analize kovariance za neodvisne vzorce je pokazala tudi statistično 

značilne razlike v aritmetičnih sredinah odgovorov po spolu (učenci, učenke) pri stopnji 

značilnosti p = 0,038. Učenke (M = 4,36) imajo višji rezultat od učencev (M = 4,21). S 

tveganjem 3,8 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici spol vplival na spremembo stališč do 

različnosti v pozitivni smeri. Deklice bi tudi v osnovni množici izražale pozitivnejši in manj 

stereotipen odnos do različnosti med ljudmi. 
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Tabela 11: Popravljene aritmetične sredine skupne spremenljivke stališč po eksperimentu glede na 

skupino, razred in spol 

Skupina Razred Spol M 

 

Kontrolna 

Drugi 
Moški 4,09 

Ženska 4,18 

Peti 
Moški 4,18 

Ženska 4,28 

 

Eksperimentalna 

Drugi 
Moški 4,21 

Ženska 4,60 

Peti 
Moški 4,34 

Ženska 4,36 

 

Med skupino, razredom in spolom ni statistično značilnih razlik (p = 0,159). 

15.2.2 RAZLIKE V STALIŠČIH MED KONTROLNO IN EKSPERIMENTALNO SKUPINO V   

2. RAZREDU PRED IN PO EKSPERIMENTU 

Tabela 12: Parametri opisne statistike za skupno spremenljivko stališč pred eksperimentom glede na 

skupino – drugi razred 

Spremenljivka 

Skupina 

kontrolna eksperimentalna 

M SD M SD 

Skupna stališča 3,19 0,53 3,31 0,48 

 

Tabela 13: Analiza variance za skupno spremenljivko stališč pred eksperimentom glede na skupino – 

drugi razred 

Spremenljivka F p 

Skupna stališča-začetek 0,499 0,484 

 

V drugem razredu pred začetkom eksperimenta v stališčih ni bilo statistično značilnih razlik v 

aritmetičnih sredinah (p = 0,484).  

Za vzorec lahko povem, da so drugošolci eksperimentalne skupine pred eksperimentom 

izražali nekoliko bolj pozitivna stališča do različnosti (M = 3,31) kot drugošolci kontrolne 

skupine (M = 3,19). 
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Tabela 14: Parametri opisne statistike za skupno spremenljivko stališč po eksperimentu glede na 

skupino – drugi razred 

Spremenljivka 

Skupina 

kontrolna eksperimentalna 

M SD M SD 

Skupna stališča 3,94 0,39 4,25 0,43 

 

Tabela 15:Analiza kovariance za skupno spremenljivko stališč po eksperimentu glede na skupino –

drugi razred 

Spremenljivka F p 

Skupna stališča-začetek 18,815 0,000 

Skupna stališča-konec 5,155 0,015 

 

V drugem razredu so bile po končanem eksperimentu v stališčih statistično značilne razlike v 

aritmetičnih sredinah odgovorov (p = 0,015).  

Učenci eksperimentalne skupine so po eksperimentu izražali pozitivnejši odnos do različnosti 

(M = 4,25) kot učenci kontrolne skupine (M = 3,94). S tveganjem 1,5 % lahko trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici učenci 2. razreda eksperimentalne skupine izražali pozitivnejši odnos 

do različnosti kot učenci kontrolne skupine. 

15.2.3 RAZLIKE V STALIŠČIH MED KONTROLNO IN EKSPERIMENTALNO SKUPINO V   

5. RAZREDU PRED IN PO EKSPERIMENTU 

Tabela 16: Parametri opisne statistike za skupno spremenljivko stališč pred eksperimentom glede na 

skupino – peti razred 

Spremenljivka 

Skupina 

kontrolna eksperimentalna 

M SD M SD 

Skupna stališča 4,04 0,47 3,80 0,55 

 

Tabela 17: Analiza variance za skupno spremenljivko stališč pred eksperimentom glede na skupino – 

peti razred 

Spremenljivka F p 

Skupna stališča-začetek 2,515 0,120 

 

V petem razredu pred začetkom eksperimenta med kontrolno in eksperimentalno skupino ni 

bilo statistično značilnih razlik v aritmetičnih sredinah odgovorov (p = 0,120).  

Kljub temu da razlike v stališčih niso bile statistično značilne, lahko za vzorec povem, da so 

petošolci kontrolne skupine pred eksperimentom izražali pozitivnejši odnos do različnosti       

(M = 4,04) kot petošolci eksperimentalne skupine (M = 3,80). 
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Tabela 18: Parametri opisne statistike za skupno spremenljivko stališč po eksperimentu glede na 

skupino – peti razred 

Spremenljivka 

Skupina 

kontrolna eksperimentalna 

M SD M SD 

Skupna stališča 4,39 0,41 4,42 0,30 

 

Tabela 19: Analiza kovariance za skupno spremenljivko stališč po eksperimentu glede na skupino – 

peti razred 

Spremenljivka F p 

Skupna stališča-začetek 33,573 0,000 

Skupna stališča-konec 3,023 0,044 

 

V petem razredu so bile po končanem eksperimentu statistično značilne razlike v aritmetičnih 

sredinah stališč (p = 0,044).  

Petošolci eksperimentalne skupine so po eksperimentu izražali pozitivnejši odnos do 

različnosti (M = 4,42) kot petošolci kontrolne skupine (M = 4,39). S tveganjem 4,4 % lahko 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici petošolci eksperimentalne skupine po eksperimentu 

izražali pozitivnejši odnos do različnosti kot petošolci kontrolne skupine. 

Po eksperimentu so bile razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino v drugem in petem 

razredu statistično značilne, vendar so bile razlike večje v drugem razredu (vrednosti F testa 

so višje). 
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15.2.4 VPLIV USTVARJALNEGA GIBA NA RAZUMEVANJE RAZLIČNOSTI 

Besedilna naloga iz vprašalnika se je glasila: Dopolni poved. Naštej čim več stvari, ki jih 

poznaš. Ljudje se med seboj razlikujemo po ___________________________________. 

Odgovore učencev sem kategorizirala v 5 skupin (telesne razlike, kulturne razlike, notranje 

(interpersonalne) razlike, sposobnosti in drugo). Štela sem besede, s katerimi so učenci 

naštevali razlike, in koliko različnih kategorij razlik so zapisali. 

Tabela 20: Tabela kategoriziranja razlik iz besedilne naloge 

Telesne razlike Kulturne razlike Notranjost Sposobnosti Drugo 

 Oblika, 

barva las, 

frizura 

 Oblika in 

barva oči 

 Barva kože 

 Velikost 

 Starost 

 Spol 

 Obutev 

 Obleke, 

moda, način 

oblačenja, 

stil 

oblačenja 

 Jezik 

 Hrana 

 Država, iz 

katere 

prihajajo 

 Narodna 

pripadnost 

 Kulture 

 Navade 

 Običaji 

 

 Interesi, dejavnosti 

(ki jih radi počnejo) 

 Mnenja 

 Misli, ideje, občutki 

 Okus 

 Potrebe 

 Samopodoba 

 Psihološke 

značilnosti 

 Karakterne 

značilnosti: 

odločnost, 

zagnanost, pogum 

 Značaj 

 Želje 

 Glas 

 Posluh 

 Vid 

 Govor 

 Gibanje 

 

 Ime, priimek 

 Pismenost 

 Družbene 

razlike, 

revščina 

 Življenjske 

razmere 

 Izobrazba 

 Obnašanje 
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Tabela 21: Struktura uporabe števila besed za opis razlik med ljudmi glede na razred in skupino pred 

in po eksperimentu  

Št. besed Učenci 
Pred eksperimentom Po eksperimentu 

2. r. – K 2. r. – E 5. r. – K 5. r. – E 2. r. – K 2. r. – E 5. r. – K 5. r. – E 

0-1 
f 1 2 0 0 0 0 0 0 

% 5,3 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

2 
f 1 0 0 0 1 1 0 0 

% 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 

3 
f 2 4 0 2 6 1 0 0 

% 10,5 % 22,2 % 0,0 % 8,7 % 33,3 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 

4 
f 9 5 2 3 2 1 3 0 

% 47,4 % 27,8 % 8,7 % 13,0 % 11,1 % 5,6 % 12,5 % 0,0 % 

5 
f 2 5 4 5 2 6 2 1 

% 10,5 % 27,8 % 17,4 % 21,7 % 11,1 % 33,3 % 8,3 % 4,3 % 

6 
f 3 1 4 3 4 4 5 2 

% 15,8 % 5,6 % 17,4 % 13,0 % 22,2 % 22,2 % 20,8 % 8,7 % 

7 
f 1 1 6  2 0  0 6 4 

% 5,3 % 5,6 % 26,1 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 17,4 % 

8 
f 0  0 3 3 3 2 3 4 

% 0,0 % 0,0 % 13,0 % 13,0 % 16,7 % 11,1 % 12,5 % 17,4 % 

9 
f 0 0 0 2 0 1 3 6 

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 5,6 % 12,5 % 26,1 % 

10 
f 0 0 1 2 1 1 1 2 

% 0,0 % 0,0 % 4,3 % 8,7 % 5,6 % 5,6 % 4,2 % 8,7 % 

11 
f 0 0 4 0 0 0 0 1 

% 0,0 % 0,0 % 17,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 

12 ali 

več 

f 0 0 0 1 0 1 1 3 

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 5,6 % 4,2 % 13,0 % 

Iz tabele je razvidno, da so pred eksperimentom učenci 2. razreda tako kontrolne kot 

eksperimentalne skupine našteli v povprečju štiri do pet razlik med ljudmi. V 5. razredu je 

največ učencev kontrolne skupine pred eksperimentom naštelo sedem razlik, učenci 

eksperimentalne skupine so v povprečju našteli šest do sedem razlik. 

Po eksperimentu so v 2. razredu učenci kontrolne skupine našteli v povprečju pet razlik med 

ljudmi, učenci eksperimentalne skupine pa šest razlik. V 5. razredu so učenci kontrolne 

skupine po eksperimentu našteli v povprečju sedem razlik, učenci eksperimentalne skupine pa 

med osem in devet razlik med ljudmi.  

Iz tega je mogoče opaziti, da so z dejavnostmi tako drugošolci kot petošolci pridobili na 

znanju in po so eksperimentu našteli v povprečju več razlik med ljudmi kot pred 

eksperimentom. Izjema je kontrolna skupina 5. razreda, ki po eksperimentu v povprečju ni 

naštela več razlik med ljudmi kot pred eksperimentom. Po eksperimentu so učenci 
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eksperimentalne skupine v povprečju našteli več razlik kot učenci kontrolne skupine, tako v 2. 

kot v 5. razredu. Večja razlika se je pojavila po eksperimentu med kontrolno (M = 6,25) in 

eksperimentalno (M = 8,78) skupino petošolcev. 

Tabela 22: Parametri opisne statistike za spremenljivko število besed za opis razlik med ljudmi po 

eksperimentu glede na skupino, razred in spol 

Skupina Razred Spol M SD n 

 

 

 

 

Kontrolna 

Drugi Moški 4,45 2,25 11 

Ženska 5,88 2,10   8 

Skupaj 5,05 2,25 19 

Peti Moški 6,07 2,82 15 

Ženska 6,56 2,79   9 

Skupaj 6,25 2,75 24 

Skupaj Moški 5,38 2,67 26 

Ženska 6,24 2,44 17 

Skupaj 5,72 2,59 43 

 

 

 

 

Eksperimentalna 

Drugi Moški 7,00 1,70 10 

Ženska 7,38 1,41   8 

Skupaj 7,17 1,54 18 

Peti Moški 8,75 2,70 12 

Ženska 8,82 2,14 11 

Skupaj 8,78 2,39 23 

Skupaj Moški 7,95 2,42 22 

Ženska 8,21 1,96 19 

Skupaj 8,07 2,20 41 

 

 

 

 

Skupaj 

Drugi Moški 5,67 2,35 21 

Ženska 6,63 1,89 16 

Skupaj 6,08 2,19 37 

Peti Moški 7,26 3,03 27 

Ženska 7,80 2,65 20 

Skupaj 7,49 2,86 47 

Skupaj Moški 6,56 2,84 48 

Ženska 7,28 2,39 36 

Skupaj 6,87 2,67 84 

 

Glej skupno razlago pod tabelo 23. 
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Tabela 23: Analiza kovariance za spremenljivko število besed za opis razlik med ljudmi 

 F p 

Število besed-začetek 2,576 0,113 

Skupina 6,309 0,014 

Razred 8,242 0,005 

Spol 1,139 0,289 

Skupina * Razred 0,410 0,524 

Skupina * Spol 0,720 0,399 

Razred * Spol 0,017 0,896 

Skupina * Razred * Spol 0,010 0,921 

Kovariata, ki predstavlja število besed pred eksperimentom, sicer nima statistično značilnega 

vpliva na število besed po eksperimentu (p = 0,113), vendar njen vpliv ni popolnoma 

zanemarljiv. 

Trifaktorska analiza kovariance za neodvisne vzorce je pokazala statistično značilne razlike v 

aritmetičnih sredinah med skupinama (p = 0,014) in glede na razred (p = 0,005). 

Če upoštevamo določen vpliv števila besed pred eksperimentom (kovariata), se spremenijo 

aritmetične sredine števila besed po eksperimentu (beri v nadaljevanju: popravljene 

aritmetične sredine števila besed). S tem prilagodimo srednje vrednosti odgovorov kontrolne 

in eksperimentalne skupine pred eksperimentom in s tem omogočimo relevantno primerjavo 

razlik v številu besed. 

Tabela 24: Popravljene aritmetične sredine števila besed po eksperimentu glede na skupino 

Skupina M 

Kontrolna 6,04 

Eksperimentalna 7,67 

Med skupinama (eksperimentalna, kontrolna) so se po eksperimentu pojavile statistično 

značilne razlike v aritmetičnih sredinah števila besed, ki so jih učenci uporabili za opis razlik 

med ljudmi, pri stopnji značilnosti p = 0,014. Eksperimentalna skupina (M = 7,67) ima višji 

rezultat od kontrolne (M = 6,04). Ta rezultat potrjuje pričakovan vpliv ustvarjalnega giba na 

število besed. S tveganjem 1,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici poučevanje z 

ustvarjalnim gibom vplivalo na večje število besed za opis razlik med ljudmi. 

Tabela 25: Popravljene aritmetične sredine števila besed po eksperimentu glede na razred 

Razred 
M 

Drugi 6,10 

Peti 7,61 
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Med drugim in petim razredom so se po eksperimentu pojavile statistično značilne razlike v 

aritmetičnih sredinah pri stopnji značilnosti p = 0,005. Peti razred (M = 7,61) ima višji 

rezultat od drugega (M = 6,10). S tveganjem 0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

razred vplival na število besed za opis razlik med ljudmi. Drugošolci bi tudi v osnovni 

množici uporabili manj besed za opis razlik med ljudmi kot petošolci. 

 

Tabela 26: Struktura navajanja različnih kategorij razlik glede na razred in skupino pred in po 

eksperimentu 

Št. 

kategorij 
Učenci 

Pred eksperimentom Po eksperimentu 

2. r. – K 2. r. – E 5. r. – K 5. r. – E 2. r. – K 2. r. – E 5. r. – K 5. r. – E 

0-1 
f 13 14 0 1 6 8 0 1 

% 68,4 % 77,8 % 0,0 % 4,3 % 33,3 % 44,4 % 0,0 % 4,3 % 

2 
f 5 3 12 13 7 5 11 7 

% 26,3 % 16,7 % 52,2 % 56,5 % 38,9 % 27,8 % 45,8 % 30,4 % 

3 
f 1 1 8 9 4 2 7 8 

% 5,3 % 5,6 % 34,8 % 39,1 % 22,2 % 11,1 % 29,2 % 34,8 % 

4 
f 0 0 2 0 1 3 5 3 

% 0,0 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 5,6 % 16,7 % 20,8 % 13,0 % 

5 
f 0 0 1 0 0 0 1 4 

% 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 17,4 % 

 

Pred eksperimentom so učenci 2. razreda, tako kontrolne kot eksperimentalne skupine, 

najpogosteje opisovali razlike ene kategorije (najpogosteje iz kategorije telesne razlike). 

Medtem ko je okvirno polovica petošolcev obeh skupin opisovala razlike iz dveh različnih 

kategorij, slabe 40 % petošolcev pa razlike iz treh različnih kategorij. 

Po eksperimentu so vsi učenci naštevali razlike iz več kategorij kot pred eksperimentom. 

Drugošolci so, ne glede na skupino, v povprečju naštevali razlike dveh različnih kategorij. 

Petošolci pa so po eksperimentu, ne glede na skupino, v povprečju naštevali razlike treh 

različnih kategorij. Pojavlja se razlika med kontrolno in eksperimentalno skupino, in sicer so 

tako drugošolci kot petošolci eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolnima skupinama 

pogosteje navajali tudi razlike iz štirih ali petih različnih kategorij. 

Iz rezultatov sklepam, da so jim učne ure v sklopu eksperimenta dale širino in da so učenci 

spoznali nove razlike ali pa so jim dejavnosti dale vpogled v razlike, ki jih pred 

eksperimentom niso opazili.   
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Tabela 27: Parametri opisne statistike za število kategorij po eksperimentu glede na skupino, razred in 

spol 

Skupina Razred Spol M SD n 

 

 

 

 

Kontrolna 

Drugi Moški 1,91 0,94 11 

Ženska 2,13 0,84   8 

Skupaj 2,00 0,88 19 

Peti Moški 2,60 0,83 15 

Ženska 3,22 0,97   9 

Skupaj 2,83 0,92 24 

Skupaj Moški 2,31 0,93 26 

Ženska 2,71 1,05 17 

Skupaj 2,47 0,98 43 

 

 

 

 

Eksperimentalna 

Drugi Moški 2,00 1,16 10 

Ženska 1,88 0,99   8 

Skupaj 1,94 1,06 18 

Peti Moški 2,92 1,08 12 

Ženska 3,27 1,27 11 

Skupaj 3,09 1,16 23 

Skupaj Moški 2,50 1,19 22 

Ženska 2,68 1,34 19 

Skupaj 2,59 1,25 41 

 

 

 

 

Skupaj 

Drugi Moški 1,95 1,02 21 

Ženska 2,00 0,89 16 

Skupaj 1,97 0,96 37 

Peti Moški 2,74 0,94 27 

Ženska 3,25 1,12 20 

Skupaj 2,96 1,04 47 

Skupaj Moški 2,40 1,05 48 

Ženska 2,69 1,19 36 

Skupaj 2,52 1,11 84 

 

Glej skupno razlago pod tabelo 28. 
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Tabela 28: Analiza kovariance za število kategorij po eksperimentu glede na skupino, razred 

 F p 

Skupna stališča-začetek 2,325 0,132 

Skupina 0,184 0,669 

Razred 5,677 0,020 

Spol 1,151 0,287 

Skupina * Razred 0,493 0,485 

Skupina * Spol 0,466 0,497 

Razred * Spol 1,600 0,210 

Skupina * Razred * Spol 0,018 0,894 

 

Kovariata, ki predstavlja število kategorij pred eksperimentom, sicer nima statistično 

značilnega vpliva na število kategorij po eksperimentu (p = 0,132), vendar njen vpliv ni 

popolnoma zanemarljiv. 

Trifaktorska analiza kovariance za neodvisne vzorce je pokazala statistično značilne razlike v 

aritmetičnih sredinah števila različnih kategorij razlik glede na razred (p = 0,020). 

Če upoštevamo določen vpliv števila kategorij pred eksperimentom (kovariata), se spremenijo 

aritmetične sredine števila kategorij po eksperimentu (beri v nadaljevanju: popravljene 

aritmetične sredine števila kategorij). S tem prilagodimo srednje vrednosti odgovorov 

kontrolne in eksperimentalne skupine pred eksperimentom in s tem omogočimo relevantno 

primerjavo razlik v številu kategorij. 

Tabela 29: Popravljene aritmetične sredine števila kategorij po eksperimentu glede na razred 

Razred 
M 

Drugi 2,15 

Peti 2,87 

 

Med razredi so se pojavile statistično značilne razlike v aritmetičnih sredinah pri stopnji 

značilnosti p = 0,020. Peti razred (M = 2,87) ima višji rezultat od drugega (M = 2,15). 

S tveganjem 2,0 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici razred vplival na število različnih 

kategorij za opis razlik med ljudmi. Petošolci bi tudi v osnovni množici naštevali več različnih 

kategorij razlik kot drugošolci. 
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Tabela 30: Struktura odgovorov o razlikah med ljudmi za kontrolno skupino pred in po eksperimentu 

 

Razlike na koncu eksperimenta 

Skupaj Telesne 

lastnosti 

Kulturne 

razlike 
Notranjost Sposobnosti Drugo 

 

 

 

Razlike 

na začetku 

eksperimenta 

Telesne 

lastnosti 

f 42 33 13 10 6 104 

% 18,0 % 14,2 % 5,6 % 4,3 % 2,6 % 44,6 % 

Kulturne 

razlike 

f 26 25 10 5 6 72 

% 11,2 % 10,7 % 4,3 % 2,1 % 2,6 % 30,9 % 

Notranjost 
f 9 8 6 3 1 27 

% 3,9 % 3,4 % 2,6 % 1,3 % 0,4 % 11,6 % 

Sposobnosti 
f 3 2 3 0 1 9 

% 1,3 % 0,9 % 1,3 % 0,0 % 0,4 % 3,9 % 

Drugo 
f 9 7 2 1 2 21 

% 3,9 % 3,0 % 0,9 % 0,4 % 0,9 % 9,0 % 

Skupaj 

f 89 75 34 19 16 233 

% 38,2 % 32,2 % 14,6 % 8,2 % 6,9 % 
100,0 

% 

 

χ
2
 = 7,845; df = 10; p = 0,644 

V kontrolni skupini razlike v strukturi odgovorov besedilne naloge pred in po eksperimentu 

niso statistično značilne. 

Pred eksperimentom je največ učencev (44,6 %) naštelo telesne razlike in kulturne razlike 

(30,9 %) med ljudmi. Približno 12 % učencev je omenilo tudi razlike v notranjosti 

posameznika, skoraj 4 % jih je navedlo razlike v sposobnostih ali drugo (9 %).  

Po eksperimentu je prav tako največ učencev naštevalo telesne razlike (38,2 %), nekoliko je 

poraslo naštevanje kulturnih razlik (32 %), slabih 15 % učencev je tokrat omenilo razlike v 

notranjosti posameznika, nekaj več jih je zapisalo tudi razlike v sposobnostih (8,2 %), nekaj 

manj pa druge razlike (6,9 %). 
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Tabela 31: Struktura odgovorov o razlikah med ljudmi za eksperimentalno skupino pred in po 

eksperimentu 

 

Razlike na koncu eksperimenta 

Skupaj 

Telesne 

lastnosti 

Kulturne 

razlike Notranjost Sposobnosti Drugo 

 

 

 

Razlike 

na začetku 

eksperimenta 

Telesne 

lastnosti 

f 41 27 19 13 6 106 

% 18,8 % 12,4 % 8,7 % 6,0 % 2,8 % 48,6 % 

Kulturne 

razlike 

f 22 21 12 8 5 68 

% 10,1 % 9,6 % 5,5 % 3,7 % 2,3 % 31,2 % 

Notranjost 
f 7 6 5 1 2 21 

% 3,2 % 2,8 % 2,3 % 0,5 % 0,9 % 9,6 % 

Sposobnosti 
f 4 3 2 3 1 13 

% 1,8 % 1,4 % 0,9 % 1,4 % 0,5 % 6,0 % 

Drugo 
f 3 3 3 1 0 10 

% 1,4 % 1,4 % 1,4 % 0,5 % 0,0 % 4,6 % 

Skupaj 
f 77 60 41 26 14 218 

% 35,3 % 27,5 % 18,8 % 11,9 % 6,4 % 100,0 % 

 

χ
2
 = 17,119; df = 10; p = 0,036 

V eksperimentalni skupini so razlike v strukturi odgovorov besedilne naloge pred in po 

eksperimentu statistično značilne pri stopnji značilnosti p = 0,036.  

Takšen rezultat potrjuje vpliv poučevanja z gibom na spremembo stališč. 

Pred eksperimentom je slaba polovica učencev navedla razlike v telesnih lastnostih, dobra 

tretjina je omenila kulturne razlike, slabih 10 % učencev je poznalo razlike v notranjosti 

posameznika,  6 % je omenilo razlike po sposobnostih in 4,6 % drugo. 

Po eksperimentu se je delež učencev, ki so omenjali telesne razlike, nekoliko zmanjšal     

(35,3 %). Kulturne razlike je tokrat navedla slaba tretjina učencev. Kar 18,8 % učencev je po 

eksperimentu naštelo tudi razlike v notranjosti posameznika, našteli so več razlik v 

sposobnostih (11,9 %) kot pred eksperimentom, 6,4 % učencev je navedlo druge razlike. 
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Tabela 32: Struktura odgovorov o razlikah med ljudmi v kontrolni skupini pred eksperimentom glede 

na razred 

 
Razred 

Skupaj 
Drugi Peti 

Razlike med 

ljudmi 

Telesne lastnosti 
f 18 24 42 

% 72,0 % 37,5 % 47,2 % 

Kulturne razlike 
f 2 24 26 

% 8,0 % 37,5 % 29,2 % 

Notranjost 
f 0 9 9 

% 0,0 % 14,1 % 10,1 % 

Sposobnosti 
f 1 2 3 

% 4,0 % 3,1 % 3,4 % 

Drugo 
f 4 5 9 

% 16,0 % 7,8 % 10,1 % 

Skupaj 
f 25 64 89 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

χ
2
 = 18,046; df = 4; p = 0,001 

V kontrolni skupini pred eksperimentom obstajajo statistično značilne razlike v strukturi 

odgovorov besedilne naloge med drugim in petim razredom pri stopnji značilnosti p = 0,001.  

Učenci drugih razredov so v glavnem opazili le razlike v telesnih lastnostih (72 %), le nekaj 

učencev (8 %) je omenilo tudi kulturne razlike in razlike v sposobnostih (4 %), oziroma so 

navajali druge razlike (16 %). Učenci petih razredov so opazili več različnih pojavnih oblik 

različnosti. 37,5 % učencev je opazilo tako razlike v telesnih lastnostih kot kulturne razlike. 

14,1 %  učencev je omenilo notranje (interpersonalne) razlike posameznika. Tako v 2. kot v 5. 

razredu so učenci najredkeje naštevali razlike po sposobnostih. 
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Tabela 33: Struktura odgovorov o razlikah med ljudmi v eksperimentalni skupini pred eksperimentom 

glede na razred 

 
Razred 

Skupaj 
Drugi Peti 

 

Razlike med 

ljudmi 

Telesne lastnosti 
f 18 23 41 

% 78,3 % 42,6 % 53,2 % 

Kulturne razlike 
f 2 20 22 

% 8,7 % 37,0 % 28,6 % 

Notranjost 
f 0 7 7 

% 0,0 % 13,0 % 9,1 % 

Sposobnosti 
f 2 2 4 

% 8,7 % 3,7 % 5,2 % 

Drugo 
f 1 2 3 

% 4,3 % 3,7 % 3,9 % 

Skupaj 
f 23 54 77 

% 100 % 100,0 % 100,0 % 

 

χ
2
 = 14,908; df = 4; p = 0,005 

V eksperimentalni skupini pred eksperimentom obstajajo statistično značilne razlike v 

strukturi odgovorov besedilne naloge med drugim in petim razredom pri stopnji značilnosti    

p = 0,005. 

Učenci drugih razredov so pogosteje naštevali razlike med ljudmi v njihovih telesnih 

lastnostih (78,3 %). Učenci petih razredov so prav tako naštevali razlike med ljudmi v telesnih 

lastnostih (42,6 %) in v kulturnih razlikah (37 %). Določen delež petošolcev je našteval 

notranje razlike (13 %), medtem ko v 2. razredu teh razlik ni omenil nihče. 
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Tabela 34: Struktura odgovorov o razlikah med ljudmi v kontrolni skupini po eksperimentu glede na 

razred 

 
Razred 

Skupaj 
Drugi Peti 

 

Razlike med 

ljudmi 

Telesne lastnosti 
f 19 24 43 

% 50,0 % 35,3 % 40,6 % 

Kulturne razlike 
f 10 23 33 

% 26,3 % 33,8 % 31,1 % 

Notranjost 
f 4 10 14 

% 10,5 % 14,7 % 13,2 % 

Sposobnosti 
f 5 5 10 

% 13,2 % 7,4 % 9,4 % 

Drugo 
f 0 6 6 

% 0,0 % 8,8 % 5,7 % 

Skupaj 
f 38 68 106 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

χ
2
 = 8,212; df = 4; p = 0,084 

V kontrolni skupini po eksperimentu med drugim in petim razredom ni statistično značilnih 

razlik v strukturi odgovorov. 

Za vzorec lahko povem, da je polovica drugošolcev kontrolne skupine po eksperimentu še 

vedno naštevala telesne razlike. V primerjavi z rezultati pred eksperimentom so drugošolci po 

eksperimentu opazili več kulturnih razlik (26,3 %) in razlik v sposobnostih (13,2 %). Tokrat 

so kar štirje učenci našteli tudi notranje razlike, ki jih pred eksperimentom ni naštel nihče.  

Petošolci so svoje odgovore po eksperimentu spremenili predvsem pri naštevanju razlik v 

sposobnostih (7,4 %), ker so našteli več razlik kot pred eksperimentom. 
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Tabela 35: Struktura odgovorov o razlikah med ljudmi v eksperimentalni skupini po eksperimentu 

glede na razred 

 
Razred 

Skupaj 
Drugi Peti 

Razlike med 

ljudmi 

Telesne lastnosti 
f 18 23 41 

% 51,4 % 32,4 % 38,7 % 

Kulturne razlike 
f 5 22 27 

% 14,3 % 31,0 % 25,5 % 

Notranjost 
f 6 13 19 

% 17,1 % 18,3 % 17,9 % 

Sposobnosti 
f 6 7 13 

% 17,1 % 9,9 % 12,3 % 

Drugo 
f 0 6 6 

% 0,0 % 8,5 % 5,7 % 

Skupaj 
f 35 71 106 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

χ
2
 = 10,729; df = 4; p = 0,030 

V eksperimentalni skupini po eksperimentu obstajajo statistično značilne razlike v strukturi 

odgovorov med drugim in petim razredom pri stopnji značilnosti p = 0,030.  

Približno polovica drugošolcev je po eksperimentu naštela razlike med ljudmi v njihovih 

telesnih lastnostih, določen delež učencev pa tudi notranje razlike (17,1 %), razlike v 

sposobnostih (17,1 %) in kulturne razlike (14,3 %). Približno tretjina učencev petih razredov 

pa je naštela razlike med ljudmi v telesnih lastnostih in tretjina učencev v kulturnih razlikah, 

določen delež učencev pa tudi v »notranjosti« posameznika (18, 3 %), sposobnostih (9,9 %) in 

druge razlike. 

Razlike so se pokazale v tem, da so učenci drugega razreda še vedno v veliki meri opisovali 

razlike med ljudmi preko telesnih lastnosti, zaznali so manj kulturnih razlik kot učenci petih 

razredov, vendar so omenili več razlik v sposobnostih ljudi. Medtem ko so petošolci naštevali 

tudi druge razlike, ki jih drugošolci niso (npr. razlike v življenjskih prostorih, krajih bivanja, 

po imenih, igrah, družbenih razlikah ipd.). 
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16 UGOTOVITVE RAZISKAVE Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju predstavljam odgovore na raziskovalna vprašanja, ki temeljijo na rezultatih, 

pridobljenih v raziskavi. 

Prvo raziskovalno vprašanje: Kako učenci drugega in petega razreda razumejo različnost 

med ljudmi? 

Pred eksperimentom: 

Na podlagi analize besedilne naloge, pri kateri so morali učenci zapisati, katere razlike med 

ljudmi poznajo, je analiza odgovorov pred eksperimentom pokazala statistično značilne 

razlike med učenci drugega in petega razreda tako v kontrolni (p = 0,001) kot v 

eksperimentalni skupini (p = 0,005).  

V kontrolni skupini so drugošolci v glavnem naštevali razlike v telesnih lastnostih (72 %), le 

nekaj učencev je omenilo tudi kulturne razlike (8 %) in razlike v sposobnostih (4 %), oziroma 

so navajali druge razlike (16 %).  

Podobno so razlike med ljudmi naštevali tudi drugošolci eksperimentalne skupine: telesne 

lastnosti (78 %), kulturne razlike (8 %) in razlike v sposobnostih (8 %). 

Učenci petih razredov kontrolne skupine so našteli več različnih pojavnih oblik različnosti. 

37 % učencev je omenilo telesne razlike, enak odstotek učencev je naštel kulturne 

razlike,14 %  učencev je omenilo notranje (interpersonalne) razlike posameznika.  

Petošolci eksperimentalne skupine so prav tako najpogosteje naštevali razlike med ljudmi v 

telesnih lastnostih (42 %) in kulturnih razlikah (37 %), manjši delež učencev je našteval 

notranje razlike (13 %). Peščica je omenila tudi razlike po sposobnostih in drugo. 

V splošnem so drugošolci pred eksperimentom predvsem naštevali razlike, ki so vidne: npr. 

telesne lastnosti (barva las, oči, polti, velikost, obutev, oblačila, frizura ipd.), medtem ko so 

učenci petega razreda poleg vidnih lastnosti pogosteje naštevali tudi nevidne lastnosti: npr. 

kulturne razlike (jezik, navade, običaji, vera, kulinarika …), razlike v »notranjosti« 

posameznika (osebnostne lastnosti, temperament, interesi, potrebe, mnenja, ideje, želje ipd.), 

sposobnosti (posluh, glas, vid …) oziroma drugo.  

Pred eksperimentom so drugošolci tako kontrolne kot eksperimentalne skupine v povprečju 

našteli štiri razlike med ljudmi, medtem ko so petošolci kontrolne in eksperimentalne skupine 

v povprečju našteli šest do sedem razlik med ljudmi. Pred eksperimentom so učenci 2. razreda 

v večinoma navajali razlike le iz ene kategorije (predvsem telesne lastnosti), medtem ko so 

učenci 5. razreda najpogosteje navajali razlike iz dveh kategorij razlik (predvsem telesne 

lastnosti in kulturne razlike). Tako v 2. kot v 5. razredu so učenci najredkeje naštevali razlike 

po sposobnostih. 

Po eksperimentu: 

Učenci drugega razreda kontrolne skupine so po eksperimentu v večji meri pokazali, da 

opazijo tudi kulturne razlike, notranje razlike posameznika in razlike v posameznikovih 

sposobnostih. Kulturnih razlik so, v primerjavi z rezultati pred eksperimentom, po 

eksperimentu našteli več (26 %), tudi odstotek naštetih razlik v sposobnostih se je nekoliko 
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povečal (13 %). Nekaj drugošolcev je naštelo tudi notranje razlike, ki jih pred eksperimentom 

ni naštel nihče. Polovica drugošolcev kontrolne skupine je po eksperimentu še vedno 

naštevala telesne razlike. 

Petošolci kontrolne skupine so svoje odgovore po eksperimentu spremenili predvsem pri 

naštevanju razlik v sposobnostih (7 %), našteli so več razlik kot pred eksperimentom.  

V kontrolni skupini se po eksperimentu med učenci drugega in petega razreda niso pojavile 

statistično značilne razlike (p = 0,084). Na podlagi tega rezultata ugotavljam, da lahko z 

ustreznimi dejavnostmi tudi drugošolci razumejo več vidikov različnosti, enako kot petošolci. 

Približno polovica drugošolcev eksperimentalne skupine je po eksperimentu naštelo razlike 

med ljudmi v njihovih telesnih lastnostih, določen delež učencev pa tudi notranje razlike 

(17 %), razlike v sposobnostih (17 %) in kulturne razlike (14 %). 

Približno tretjina učencev petih razredov eksperimentalne skupine je naštela razlike med 

ljudmi v telesnih lastnostih in tretjina učencev kulturne razlike, določen delež učencev je 

navedel tudi razlike v »notranjosti« posameznika (18 %), sposobnostih (10 %) in druge 

razlike. 

V eksperimentalni skupini so se po eksperimentu pokazale statistično značilne razlike med 

drugošolci in petošolci (p = 0,030). Razlika se je pokazala v tem, da so učenci drugega 

razreda še vedno v veliki meri opisovali razlike med ljudmi preko telesnih lastnosti, zaznali so 

manj kulturnih razlik kot učenci petih razredov, vendar so omenili več razlik v sposobnostih 

ljudi, medtem ko so petošolci naštevali tudi druge razlike, ki jih drugošolci niso (npr. razlike v 

življenjskih prostorih, krajih bivanja, po imenih, igrah, družbenih razlikah ipd.). Sklepam, da 

so lahko določene gibalne dejavnosti na drugošolce vplivale drugače kot na petošolce, da so 

se jim bolj pomembne zdele druge pojavne oblike različnosti kot petošolcem, zato se je 

pojavila razlika v odgovorih.  

Po eksperimentu so se med drugošolci in petošolci pojavile statistično značilne razlike v 

aritmetičnih sredinah števila uporabljenih besed za opis razlik med ljudmi pri stopnji 

značilnosti p = 0,005. Petošolci (M = 7,61) so povprečno zapisali več razlik kot drugošolci  

(M = 6,10). S tveganjem 0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici razred vplival na število 

besed za opis razlik med ljudmi. Drugošolci bi tudi v osnovni množici uporabili manj besed 

za opis razlik med ljudmi kot petošolci.  

V povprečju so po eksperimentu drugošolci kontrolne skupine našteli pet razlik med ljudmi, 

drugošolci eksperimentalne skupine pa šest razlik med ljudmi. V 5. razredu je bila razlika 

med eksperimentalno in kontrolno skupino nekoliko večja, učenci kontrolne skupine so v 

povprečju našteli sedem razlik (enako kot pred eksperimentom), učenci eksperimentalne 

skupine pa med osem in devet. Ustvarjalni gib sicer ni statistično značilno vplival na 

uporabljeno število kategorij razlik.  

Med učenci 2. in 5. razreda so se po eksperimentu pojavile statistično značilne razlike v 

aritmetičnih sredinah števila uporabljenih kategorij za opis razlik med ljudmi pri stopnji 

značilnosti p = 0,020. Petošolci (M = 2,87) so pri naštevanju razlik uporabili več različnih 

kategorij razlik kot drugošolci (M = 2,15). S tveganjem 2,0 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici razred vplival na število uporabljenih kategorij za opis razlik med ljudmi. Petošolci 
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bi tudi v osnovni množici za opis razlik med ljudmi uporabili več različnih kategorij razlik kot 

drugošolci. 

Če ugotovitve povzamem, ugotavljam, da tako drugošolci kot petošolci v veliki meri 

sprejemajo različnost med ljudmi, med njimi ni statistično značilnih razlik v stališčih do 

različnosti. Razliko je opaziti v poglobljenem razumevanju različnosti pri petošolcih, ki 

opazijo več različnih kategorij razlik kot drugošolci, v povprečju so našteli tudi več razlik. To 

je pričakovano, saj so petošolci starejši, se izobražujejo več let kot drugošolci in imajo temu 

primerno več socialnih izkušenj in znanja. 

Drugo raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do 

sprejemanja različnih ljudi v skupnosti med eksperimentalnima skupinama, ki sta bili 

deležni pouka z ustvarjalnim gibom, in kontrolnima skupinama, ki nista bili deležni 

pouka z ustvarjalnim gibom? 

Rezultati analize odgovorov so pokazali, da se med eksperimentalno
2
 in kontrolno

3
 skupino 

pojavljajo statistično značilne razlike pred in po eksperimentu (glej tabelo 3–7 in grafe 1–4) v 

stališčih do drugačnosti. Pred eksperimentom so se rezultati med kontrolno in 

eksperimentalno skupino statistično značilno razlikovali (p = 0,000), in sicer so učenci 

kontrolne skupine izražali strpnejši in manj stereotipen odnos do različnosti, zato je bilo 

potrebno odgovore prilagoditi s kovariato, skupno spremenljivko stališč, da smo lahko 

naredili relevantno primerjavo razlik v stališčih. 

Po eksperimentu se je prav tako pokazala statistično značilna razlika med eksperimentalno in 

kontrolno skupino pri stopnji značilnosti p = 0,003, kar potrjuje vpliv poučevanja z 

ustvarjalnim gibom na spremembo stališč o različnosti. Po eksperimentu so drugošolci in 

petošolci eksperimentalne skupine (M = 4,38), ki so bili poučevani z ustvarjalnim gibom, v 

večji meri spremenili svoja stališča ter izrazili strpnejši in manj stereotipen odnos do 

različnosti kot učenci kontrolne skupine, ki niso bili poučevani z ustvarjalnim gibom           

(M = 4,18). Največja razlika v stališčih med kontrolno in eksperimentalno skupino se je 

pojavila pri trditvah T8 (Človek na invalidskem vozičku ne more plesati.) in T7 (Slep človek 

ne more sam jesti.). Učenci eksperimentalne skupine so bistveno manj stereotipno izrazili 

stališče do teh dveh trditev kot učenci kontrolne skupine. Sklepam, da so učenci 

eksperimentalne skupine, ki so bili poučevani z ustvarjalnim gibom, zaradi dejavnosti z 

vživljanjem v slepe in gibalno ovirane ljudi do teh ljudi izražali manj stereotipen odnos kot 

učenci kontrolne skupine, s katerimi smo se o teh ljudeh le pogovarjali. 

Prav tako so se pojavile razlike v naštevanju pojavnih oblik različnosti pri besedilni nalogi 

(glej tabeli 30 in 31). V kontrolni skupini ni bilo statistično značilnih razlik pred in po 

eksperimentu (p = 0,644) v strukturi odgovorov na besedilno nalogo. Razlike, ki so jih učenci 

naštevali pred eksperimentom, so bile podobne naštetim razlikam po eksperimentu, in sicer je 

med 38 % in 45 % učencev kontrolne skupine naštelo telesne razlike, okvirno tretjina učencev 

kulturne razlike, 10–15 % učencev notranje razlike, 4–8 % učencev tudi razlike po 

sposobnostih ali drugo (6–9 %). 

                                                 
2
 Eksperimentalna skupina predstavlja združeni eksperimentalni skupini 2. in 5. razreda. 

3
 Kontrolna skupina predstavlja združeni kontrolni skupini 2. in 5. razreda. 
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V eksperimentalni skupini so bile pred in po eksperimentu razlike v strukturi odgovorov pri 

besedilni nalogi statistično značilne (p = 0,036). Pred eksperimentom je v eksperimentalni 

skupini slaba polovica učencev navedla razlike v telesnih lastnostih, dobra tretjina je omenila 

kulturne razlike, slabih 10 % učencev je naštelo notranje razlike, 6 % učencev je omenilo 

razlike po sposobnostih in 5 % drugo. Po eksperimentu se je delež učencev, ki so naštevali 

telesne razlike, nekoliko zmanjšal (35 %). Kulturne razlike je tokrat navedla slaba tretjina 

učencev. Kar 19 % učencev je po eksperimentu navedlo tudi razlike v notranjosti 

posameznika, našteli so več razlik v sposobnostih (12 %) kot pred eksperimentom, 6 % 

učencev je navedlo druge razlike.  

Ustvarjalni gib je torej vplival na to, da so učenci eksperimentalne skupine po eksperimentu v 

večji meri omenjali tudi razlike po sposobnostih in notranje razlike, ki jih pred 

eksperimentom niso, medtem ko učenci kontrolne skupine niso bistveno spremenili strukture 

svojih odgovorov. 

Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do oseb, predmetov ali 

dogodkov, ki so dokaj zakoreninjena in odporna proti spreminjanju (Marentič Požarnik, 

2016). Kljub temu, da sem izvedla le 5 šolskih ur, ki sem jih poučevala preko učnega pristopa 

ustvarjalnega giba v obdobju treh tednov, je v tako kratkem času ta učni pristop vplival na 

spremembo stališč o različnosti.  

Najverjetneje je ustvarjalni gib, za katerega je značilno, da povezuje otrokovo gibalno 

dejavnost z intelektualnimi, emocionalnimi in socialnimi vidiki (Kroflič, 1999), vplival ne le 

na spoznavno sestavino stališč, kot je značilno za večino učnih metod, ampak tudi na 

čustveno in posledično vedenjsko komponento stališč. Čustvena komponenta predstavlja 

določena čustva (pozitivna ali negativna) do objekta, osebe, situacije (Ule, 2004). Vedenjska 

komponenta pa je težnja posameznika, da deluje v skladu s svojimi stališči (prav tam). 

Z učnim pristopom ustvarjalnega giba so se učenci gibalno izražali (vedenjska komponenta), 

vživljali v drugačne ljudi in s tem krepili empatijo (čustvena komponenta). Z metodo 

ustvarjalnega giba se spodbuja prosocialno vedenje otrok, katerega del je tudi empatičnost. 

Poleg tega so raziskave pokazale, da so učenci, ki so bili poučevani z ustvarjalnim gibom, bili 

bolj občutljivi za probleme, njihova stališča pa so odstopala od ustaljenih navad in 

stereotipov. (Kroflič, 1999). Tudi v moji raziskavi se je izkazalo, da so učenci 

eksperimentalne skupine, ki so bili poučevani z ustvarjalnim gibom, po eksperimentu 

izkazovali manj stereotipna prepričanja in bolj pozitivna stališča do različnosti kot učenci 

kontrolne skupine.  

Tretje raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do 

sprejemanja različnih ljudi v skupnosti med kontrolno in eksperimentalno skupino v 

drugem razredu pred in po eksperimentu? 

Raziskava je pokazala, da se v 2. razredu pred izvedbo eksperimenta med eksperimentalno in 

kontrolno skupino stališča učencev do različnosti niso statistično značilno razlikovala           

(p = 0,484; glej tabeli 12 in 13).  

Po eksperimentu so se med eksperimentalno in kontrolno skupino stališča do različnosti 

statistično značilno razlikovala (p = 0,015). Drugošolci eksperimentalne skupine (M = 4,25) 
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so izražali pozitivnejša stališča do različnosti kot drugošolci kontrolne skupine (M = 3,94) 

(glej tabeli 14 in 15). To potrjuje vpliv ustvarjalnega giba na spremembo stališč o različnosti 

med ljudmi, ki sem ga podrobneje pojasnila pri drugem raziskovalnem vprašanju. 

Če primerjam spremembo stališč med učenci drugega in petega razreda, ugotavljam, da so 

nekoliko večje razlike pri drugošolcih. Ti učenci so v večji meri spremenili svoja stališča do 

drugačnosti, vrednosti F testa so višje (glej tabelo 15 in 19). To lahko utemeljim s tem, da 

imajo učenci višjih razredov najverjetneje že bolj izoblikovana stališča o različnosti med 

ljudmi kot drugošolci, zato je na stališča drugošolcev lažje vplivati preko ustrezno izbranih 

dejavnosti in metod dela. 

Četrto raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do 

sprejemanja različnih ljudi v skupnosti med kontrolno in eksperimentalno skupino v 

petem razredu pred in po eksperimentu? 

Raziskava je pokazala, da se v 5. razredu pred izvedbo eksperimenta stališča učencev 

eksperimentalne skupine, ki je bila poučevana z ustvarjalnim gibom, niso statistično značilno 

razlikovala od stališč učencev kontrolne skupine, ki ni bila poučevana z ustvarjalnim gibom 

(p = 0,120; glej tabeli 16 in 17).  

Po eksperimentu pa so se med eksperimentalno in kontrolno skupino petošolcev pokazale 

statistično značilne razlike v aritmetičnih sredinah odgovorov (p = 0,044). Učenci 

eksperimentalne skupine (M = 4,42) so po eksperimentu izražali pozitivnejša in manj 

stereotipna stališča do različnosti kot učenci kontrolne skupine (M = 4,39) (glej tabeli 18 in 

19). To potrjuje vpliv ustvarjalnega giba na spremembo stališč o različnosti, ki sem ga 

podrobneje pojasnila pri drugem raziskovalnem vprašanju. 

Rezultat me je pozitivno presenetil. Na učnih urah so bili petošolci kontrolne skupine veliko 

bolj pripravljeni sodelovati pri pogovorih o različnosti in bolj odprti do različnosti kot učenci 

eksperimentalne skupine. Kljub zadržani razredni dinamiki eksperimentalne skupine 

petošolcev, je ustvarjalni gib statistično značilno prispeval k spremembi njihovih stališč do 

različnosti v pozitivni smeri.  

Peto raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do sprejemanja 

različnih ljudi v skupnosti med kontrolnima skupinama v drugem in petem razredu po 

eksperimentu? 

Raziskava je pokazala, da se med kontrolnima skupinama v drugem in petem razredu po 

izvedbi delavnic ne pojavljajo statistično značilne razlike (p = 0,245; glej tabele 5, 6 in 8).  

Tako drugošolci (M = 4,13) kot petošolci (M = 4,23) kontrolne skupine so do različnosti 

izražali dokaj strpen odnos. 

Šesto raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike v stališčih učencev do sprejemanja 

različnih ljudi v skupnosti med eksperimentalnima skupinama v drugem in petem 

razredu po eksperimentu? 

Raziskava je pokazala, da se med eksperimentalnima skupinama v drugem in petem razredu 

po izvedbi delavnic ne pojavljajo statistično značilne razlike (p = 0,245; glej tabele 5, 6 in 8). 

Ne glede na razred so učenci eksperimentalne skupine do različnosti izražali precej strpen 
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odnos. Drugošolci eksperimentalne skupine so po eksperimentu imeli nekoliko višje 

aritmetične sredine odgovorov (M = 4,41) kot petošolci (M = 4,35). 

Na podlagi odgovorov ugotavljam, da učni pristop ustvarjalnega giba ni različno vplival na 

učence drugega in petega razreda. 

Če primerjam drugošolce in petošolce eksperimentalne skupine, ki so bili poučevani z 

ustvarjalnim gibom, sem opazila bistveno razliko v tem, da so bili drugošolci bolj sproščeni 

med gibanjem, lažje so se vživeli v drugega, uživali so ob gibanju na glasbo različnih kultur, 

ob spoznavanju gibanja različnih delov telesa pri metodi petih ritmov. Petošolci so se v vsako 

dejavnost spustili s previdnostjo, bili so zadržani, prevladoval je občutek sramu. Sploh med 

metodo petih ritmov se je zelo jasno pokazalo, da jih je sram izražati sebe skozi gibanje, 

pomembno jim je bilo, kako izgledajo, učenci so se grupirali po spolu, njihov ustvarjalni gib 

pa je bil zelo zadržan in manj ustvarjalen. Sklepam, da vzrok za to tiči v tem, da se v šolah 

pogosto višje razrede poučuje skozi tradicionalne metode, pri katerih učenci pretežno sedijo 

ter nimajo prostora za izražanje, ustvarjalnost. Če bi petošolce pogosteje poučevali preko 

ustvarjalnega giba, mislim, da bi se tudi oni s časoma bolj sprostili in bili ustvarjalnejši. 

Dejstvo, da ustvarjalni gib enako spodbudno vpliva na vse starostne skupine, ugotavlja tudi B. 

Kroflič (1999) skozi večdesetletne izkušnje. Trdi, da naj bi ustvarjalni gib tako na predšolske 

kot šolske otroke imel enak vpliv. Kot celovita psihofizična aktivnost naj bi povezoval: 

telesnost, duševnost in duhovnost. S tem omogoča psihofizično sprostitev, krepitev 

medosebnih odnosov ter sprostitev ustvarjalnih sposobnosti. 

IV. ZAKLJUČEK 

»Ljudje smo enaki le v tem, da smo (tako ali drugače) različni.« (Lukšič Hacin, Milharčič 

Hladnik in Sardoč, 2011, str. 33). Skupnost sestavljamo ljudje, ki se med seboj razlikujemo 

po telesnih značilnostih, spolu, starosti, interesih, kulturnih razlikah (jezik, navade, religija), 

narodni pripadnostih, družbenih razlikah (moč, ugled, vpliv v družbi …), sposobnostih,  

mnenjih itd. 

Tema različnost v skupnosti je na razredni stopnji poučevanja posebej izpostavljena v učnih 

načrtih za spoznavanje okolja/družbo v 2. in 5. razredu (Učni načrt za spoznavanje okolja, 

2011; Učni načrt za družbo, 2011). Osrednji namen magistrskega dela je bil raziskati, kako 

učenci 2. in 5. razreda razumejo različnost in ali učenci, poučevani z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba, v večji meri sprejemajo različnost med ljudmi kot tisti učenci, ki giba niso 

imeli vključenega v pouk. 

Eksperiment raziskave je potekal v obliki poučevanja in analiziranja vprašalnika pred in po 

eksperimentu. Poučevala sem dva oddelka drugega razreda in dva oddelka petega razreda. V 

vsakem razredu sem poučevala pet šolskih ur, približno dve šolski uri na teden. En oddelek 

drugega in en oddelek petega razreda sem poučevala z ustvarjalnim gibom, druga dva oddelka 

pa brez ustvarjalnega giba Priprava učnih priprav je bil poseben izziv, saj sem za drugošolce 

in petošolce pripravila enake učne ure, le da sem v priprave dodala nekaj prilagoditev za 

drugošolce. Glavnina dejavnosti je morala ustrezati razvojnima stopnjama obeh razredov, pri 
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tem pa se je za petošolce predvidevala nekoliko bolj poglobljena razprava o dejavnostih kot 

za drugošolce.  

Glede na opažanja pri učnih urah z ustvarjalni gibom, ugotavljam, da so bili učenci drugega 

razreda veliko bolj sproščeni in ustvarjalni v katerikoli gibalni dejavnosti kot petošolci, ki so 

bili prav tako poučevani z ustvarjalnim gibom. Vendar takšen pouk od učitelja v drugem 

razredu zahteva veliko energije za vzpostavitev discipline, saj lahko drugošolci takšne 

dejavnosti hitro razumejo kot prosto igro. Petošolci so bili v primerjavi z drugošolci veliko 

bolj zadržani, potrebovali so več spodbud, da so sprostili svojo ustvarjalnost in jo uporabili pri 

dejavnostih z ustvarjalnim gibom. Sprašujem se, ali je za njihovo zadržanost kriva samo 

zadržana razredna klima ali pa jih učitelji s tradicionalnimi metodami poučevanja 

ukalupljamo in jim ne damo dovolj priložnosti, da se sprostijo in ustvarjalno izražajo ter jim 

zato dejavnosti z ustvarjalnim gibom predstavljajo stres. Učenci drugega in petega razreda, ki 

sem ju poučevala brez ustvarjalnega giba, so vse dejavnosti dobro sprejeli. Kljub 

prilagoditvam se je, tako pri učnih urah z gibom kot tistih brez, v drugem razredu učna ura 

pogosto nekoliko zavlekla v odmor. Za njih bi bilo potrebno pripraviti nekoliko manj 

dejavnosti. 

Z raziskavo je med drugim nastal avtorski vprašalnik, za katerega je Cronbachov koeficient 

alfa pokazal visoko stopnjo zanesljivosti. Z analizo vprašalnikov sem ugotovila, da so učenci 

tako eksperimentalne kot kontrolne skupine že na začetku eksperimenta v veliki meri izražali 

pozitiven odnos do različnosti. Pred eksperimentom so se stališča učencev kontrolne skupine 

statistično značilno razlikovala od stališč učencev eksperimentalne skupine, zato je bilo 

potrebno srednje vrednosti odgovorov prilagoditi s kovariato, skupno spremenljivk stališč, da 

sem lahko naredila relevantno primerjavo razlik v stališčih. 

Eden od ciljev magistrskega dela, je bil ugotoviti, ali učenci, poučevani z ustvarjalnim gibom, 

izražajo pozitivnejši in manj stereotipen odnos do različnosti med ljudmi. Po raziskavi se je 

pojavila statistično značilna razlika med eksperimentalno skupino, poučevano z ustvarjalnim 

gibom, in kontrolno skupino, poučevano brez ustvarjalnega giba, v stališčih do različnosti 

med ljudmi. Učenci eksperimentalne skupine, tako petošolci kot drugošolci, so izražali 

pozitivnejši in manj stereotipen odnos do različnosti v skupnosti kot učenci kontrolne skupine. 

To potrjuje učinek ustvarjalnega giba na spremembo stališč učencev o različnosti. Rezultat 

lahko posplošimo na osnovno množico in trdimo, da bi tudi v osnovni množici poučevanje z 

ustvarjalnim gibom vplivalo na pozitivno spremembo stališč do različnosti med ljudmi.  

Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti, kako učenci drugega in petega razreda razumejo različnost. 

Učenci, poučevani z ustvarjalnim gibom, so bolj poglobljeno razumeli različnost. Pojavile so 

se statistično značilne razlike v strukturi odgovorov pred in po eksperimentu. Po eksperimentu 

so učenci eksperimentalne skupine navajali poleg telesnih (velikost, frizura, barva polti, 

starost…) in kulturnih razlik (jezik, običaji, tipične jedi, religija …) tudi več notranjih razlik 

posameznika (interesi, dejavnosti, ki jih radi počnejo, mnenja, misli, ideje, občutki, okus, 

potrebe, samopodoba, psihološke značilnosti, karakterne značilnosti, želje …) in več razlik po 

sposobnostih (glas, vid, govor, gibanje) posameznikov. Pri kontrolni skupini pred in po 

eksperimentu ni bilo zaznati statistično značilnih razlik v strukturi odgovorov na besedilno 

nalogo. To potrjuje vpliv ustvarjalnega giba na razumevanje različnosti. 
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V stališčih do različnosti se po eksperimentu med eksperimentalnima skupinama drugega in 

petega razreda niso pojavile statistično značilne razlike, prav tako se niso pojavile statistično 

značilne razlike med kontrolnima skupinama v drugem in petem razredu. Iz tega sklepam, da 

učni pristop ustvarjalnega giba ni različno vplival na učence drugega in petega razreda. 

Ugotovitev lahko posplošimo tudi na osnovno množico. Poučevanje z ustvarjalnim gibom 

tudi v osnovni množici ne bi statistično značilno različno vplivalo na stališča o različnosti 

učencev drugega in petega razreda. 

Med drugošolci in petošolci so se po eksperimentu pojavile statistično značilne razlike glede 

števila uporabljenih besed za opis razlik med ljudmi. Drugošolci so v poprečju za opis razlik 

med ljudmi uporabili šest besed, petošolci pa med sedem in osem besed. Rezultate lahko 

posplošimo tudi na osnovno množico in trdimo, da bi tudi v osnovni množici petošolci našteli 

več razlik med ljudmi kot drugošolci. 

Prav tako so se pojavile statistično značilne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino 

v številu uporabljenih besed za opis razlik med ljudmi. Učenci kontrolne skupine so po 

eksperimentu uporabili povprečno šest besed, učenci eksperimentalne skupine pa med sedem 

in osem besed. Ta rezultat potrjuje pričakovan vpliv ustvarjalnega giba na število besed, s 

katerimi učenci opisujejo razlike med ljudmi. Rezultate lahko posplošimo tudi na osnovno 

množico in trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, poučevani z ustvarjalnim gibom, za 

opis razlik med ljudmi uporabili več besed kot učenci, ki ustvarjalnega giba ne bi imeli 

vključenega v pouk. 

Med drugim in petim razredom so se po eksperimentu pojavile statistično pomembne razlike 

v aritmetičnih sredinah uporabljenih kategorij za opis razlik med ljudmi. Petošolci so 

naštevali razlike, ki jih povprečno lahko razvrstimo v tri različne kategorije, drugošolci pa 

predvsem razlike dveh različnih kategorij. Rezultate lahko posplošimo tudi na osnovno 

množico in trdimo, da bi tudi v osnovni množici razred vplival na število uporabljenih 

kategorij razlik. Petošolci bi tudi v osnovni množici za opis razlik med ljudmi uporabili več 

različnih kategorij razlik kot drugošolci. 

Ugotavljam, da petošolci bolj poglobljeno razumejo različnost kot drugošolci. To je 

pričakovano, saj so petošolci starejši, se izobražujejo več let in imajo temu primerno več 

socialnih izkušenj in znanja. Prav tako ugotavljam, da ustvarjalni gib vpliva na to, da so 

učenci eksperimentalne skupine po eksperimentu naštevali več razlik med ljudmi kot učenci 

kontrolne skupine. Ustvarjalni gib je vplival tudi na spremembo uporabe različnih kategorij 

razlik. Učenci, ki so bili poučevani z ustvarjalnim gibom, so po eksperimentu statistično 

značilno spremenili strukturo svojih odgovorov. 

Poleg navedenih ugotovitev je raziskava nepričakovano pokazala, da so se statistično značilne 

razlike pokazale tudi po spolu. Učenke so izražale pozitivnejši in manj stereotipen odnos do 

različnosti kot učenci. Rezultate bi lahko posplošili tudi na osnovno množico in trdili, da bi 

tudi v osnovni množici spol vplival na spremembo stališč do različnosti v pozitivni smeri.  

Kot vsaka raziskava, ima tudi ta raziskava možnosti izboljšave. V prihodnje bi bilo dobro 

poučevanje z ustvarjalnim gibom izvajati več časa, saj bi tako lahko dobili bolj poglobljene 

rezultate. Upoštevati moramo namreč, da so stališča običajno zelo ukoreninjena in je za 
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spremembo le-teh potrebno več časa. Možnosti izboljšave vidim tudi v več plesnih 

dejavnostih, več ponazarjanja z gibom, ritmično-gibalnih didaktičnih igrah. To bi bilo mogoče 

vključiti v pouk tudi preko medpredmetnega povezovanja z drugimi predmeti. Dobro bi bilo 

tudi povečati raziskovalni vzorec, vendar pa bi bilo za to potrebno veliko več koordinacije, 

časa in organizacijskih naporov. Pojavlja se tudi vprašanje, koliko učnih ur bi bili učitelji 

pripravljeni odstopiti za eksperiment, glede na to, da imajo v učnih načrtih predvidenih veliko 

drugih vsebin. 

Če povzamem teoretični del magistrskega dela, učni pristop ustvarjalnega giba spodbuja 

raziskovanje lastnega gibanja, krepi otrokovo zavest, spodbuja pozitivne medčloveške 

odnose, zadovolji potrebo po zabavi v skupini, potrebo po svobodi, spodbuja domišljijo, veča 

ustvarjalnost, spodbuja razvoj telesnih spretnosti. Na splošno vpliva na boljše psihične 

funkcije, sposobnosti in boljše medosebne odnose v razredu (Meško idr., 2011, v Geršak, 

2016; Kroflič in Gobec, 1995). 

Od vzgojno-izobraževalnih institucij se pričakuje, da bodo poudarjale spoštovanje različnosti, 

kar bi prineslo strateške (izboljšanje odnosov med večino–manjšino), spoznavno-

epistemološke (spoznavanje različnosti, podiranje stereotipov in predsodkov, krepitev 

kulturne vrednosti posameznika) in socialne učinke (spodbujanje strpnosti in medsebojnega 

spoštovanja) (Sardoč, 2011). 

Smiselno bi bilo razmisliti o uvajanju ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalne procese tudi 

z namenom spodbujanja spoštovanja različnosti, ki ga poleg Bele knjige o vzgoji in 

izobraževanju (2011), spodbuja tudi Svet Evrope (2008), Unesco (1995) ter številni avtorji 

(Kožar, 2010; Krek in Metljak, 2011; Sardoč, 2011). Z raziskavo sem ugotovila, da 

ustvarjalni gib statistično značilno vpliva na spremembo stališč do različnosti med ljudmi v 

pozitivni smeri. Učenci, poučevani z ustvarjalnim gibom, so izražali manj stereotipna 

prepričanja kot učenci, ki niso bili poučevani z ustvarjalnim gibom. Poleg tega ustvarjalni gib 

vpliva na poglobljeno razumevanje različnosti med ljudmi.  

Z raziskavo želim spodbuditi učitelje razrednega pouka, da bi čim bolj učinkovito poučevali 

vsebinski sklop Različnost v skupnosti ter da bi za poučevanju o različnosti uporabili tudi 

gibalne pristope. Raziskava dokazuje, da ustvarjalni gib vpliva na spremembo stališč do 

različnosti. Ta učni pristop je priporočljivo uporabiti tudi v razredu, ki je poln različnih 

učencev (npr. učenci priseljenci, učenci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci ipd.). Z njim 

lahko spodbudimo učence, da bi izražali pozitivnejši odnos do različnosti. Učitelji lahko ta 

učni pristop uporabijo tudi takrat, kadar želijo pri učencih doseči manj stereotipen odnos do 

drugačnih ljudi. 
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VI. PRILOGE 

1 PRILOGA 1: IZJAVA O SODELOVANJU 

Spoštovani starši! 

Sem Maja Tušar, študentka magistrskega programa poučevanje na razredni stopnji na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela z naslovom Razumevanje 

različnosti med ljudmi z ustvarjalnim gibom v 2. in 5. razredu  bi rada izvedla raziskavo pri 

urah rednega pouka, s  katero želim ugotoviti, kako učenci drugega in petega razreda 

razumejo različnost med ljudmi. Ravnateljica in učiteljice 2. in 5. razreda OŠ _______ so 

odobrile sodelovanje. Za izvedbo dejavnosti potrebujem tudi Vaše soglasje. Lepo prosim za 

podpisano izjavo, da lahko Vaš otrok sodeluje pri urah rednega pouka, ki bodo vključevala 

temo drugačnosti v okviru moje magistrske raziskave. Zagotavljam popolno anonimnost. 

Nekatere dejavnosti bi želela tudi fotografirati, pri čemer posamezni učenci ne bodo 

izpostavljeni, ampak bo na fotografiji razred kot celota. Pridobljeni podatki ter fotografije 

bodo uporabljeni izključno za namen magistrskega dela. 

Vljudno vas prosim, da izpolnjeno in podpisano izjavo vrnete učiteljici najkasneje  

do  17. 1. 2019. 

 

Najlepša hvala in lep pozdrav. 

Maja Tušar 

 

IZJAVA 

Strinjam se/Ne strinjam se (obkrožite), da moj otrok, 

_________________________________________, učenec/ka _______ razreda, 

sodeluje pri izvajanju dejavnosti v okviru raziskave magistrskega dela z 

naslovom Razumevanje različnosti med ljudmi z ustvarjalnim gibom v 2. in 5. 

razredu. 

Strinjam se/Ne strinjam se (obkrožite), da je moj otrok na fotografijah, ki bodo 

uporabljene za namen magistrskega dela. 

 

Kraj in datum: ___________________________ 

 

Podpis staršev/skrbnikov: _________________________ 
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2 PRILOGA 2: VPRAŠALNIK 

1. OBKROŽI: 

SPOL:         MOŠKI               ŽENSKI 

RAZRED:           2. A            2. C                  5. A          5. B 

2. PREBERI SPODNJE POVEDI IN OBKROŽI SMEJKOTA NAD TRDITVIJO,  KI 

NAJBOLJ VELJA ZATE. 

 
1. PREPRIČAN SEM, DA IMAJO VSI UČENCI V RAZREDU RADI ŠPORT. 

     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

 
2. V RAZREDU SE ŽELIM POGOVARJATI LE Z UČENCI, KI JIH ZANIMAJO PODOBNE STVARI KOT 

MENE. 
     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 
     

3. VŠEČ MI JE, DA SE S SOŠOLCI RAZLIČNO GIBALNO IZRAŽAMO OB GLASBI. 
     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

     
4. RAD SE IGRAM TUDI Z UČENCI, KI V PROSTEM ČASU RADI POČNEJO DRUGE STVARI KOT JAZ. 

     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

 
5. LJUDJE SE MED SEBOJ RAZLIKUJEMO LE PO VELIKOSTI IN BARVI LAS. DRUGIH RAZLIK MED 

LJUDMI NE POZNAMO. 
     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 
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6. OTROCI, KI SO ZELO VISOKI, MORAJO IGRATI KOŠARKO. 
     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

 
7. SLEP ČLOVEK NE MORE SAM JESTI. 

     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

 
8. ČLOVEK NA INVALIDSKEM VOZIČKU NE MORE PLESATI.  

     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

     

9. BORILNI ŠPORTI NISO ZA DEKLETA. 
     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

 
10. FANTJE SO POGUMNI, DEKLETA PA NEŽNA. 

     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

 
11. DEKLETA IMAJO RAJE ROZA BARVO, FANTJE PA MODRO. 

     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

     
12. PRAVIJO, DA JE NOVI SOŠOLEC »PIFLAR«. JAZ NE VERJAMEM. NAJPREJ GA BOM SAM 

SPOZNAL IN SI O NJEM USTVARIL MNENJE. 
     

     

ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 
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13. POČUTIM SE NEPRIJETNO, KADAR SE V RAZREDU MED SEBOJ OZNAČUJEMO KOT »LENUH«,  

»PAMETNJAKOVIČ«, »NEUMNEŽ« … 
     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

 
14. LJUDJE TEMNE POLTI ŽIVIJO LE V AFRIKI. 

     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

     

15. ŽELEL BI SE SREČATI Z NEKOM IZ DRUGE KULTURE, KI SE DRUGAČE POZDRAVLJA. 
     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

 
16. V RAZRED PRIDE SOŠOLEC IZ BOSNE. GOTOVO MU JE TEŽKO, KER NE ZNA JEZIKA. JAZ BI MU 

ŽELEL POMAGATI. 
     

     
ZELO SE STRINJAM SE STRINJAM NE VEM SE NE STRINJAM SE SPLOH NE STRINJAM 

     

3. DOPOLNI POVED. NAŠTEJ ČIM VEČ STVARI, KI JIH POZNAŠ. LAHKO SI 

POMAGAŠ S FOTOGRAFIJO.  
LJUDJE SE MED SEBOJ RAZLIKUJEMO PO … 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3 PRILOGA 3: UČNE PRIPRAVE 

3.1 PRVA UČNA PRIPRAVA Z USTVARJALNIM GIBOM 

 

 

  

UČNA PRIPRAVA – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA (GIB 1) 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 1  

Učna tema:  Različnost v skupnosti Učna enota: Razlike med učenci v razredu 

Tip ure:  Obravnava nove učne snovi 

Učni cilji 

 

– Učenci preko gibalnih dejavnosti spoznajo, da se med seboj razlikujejo po 

spolu, interesih in telesnih značilnostih. 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do 

sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 

skupnosti. 

Ključne 

besede 
Različnost, sprejemanje različnosti, drugačnost, skupnost 

Učne oblike Frontalni pouk, Skupinsko delo 

Učne metode Pogovor, razlaga, delo z vprašalnikom, ustvarjalni gib 

Pripomočki Anketni vprašalnik, glasba 

Literatura, 

viri 

Vrščaj, D., Strgar, J., Kralj, D., Udir, V. (2004). Opazujem, raziskujem, 

razmišljam 2. Priročnik za učitelja pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
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Faza učne 

ure, trajanje 

Dejavnost učitelja in učencev 

UVODNI 

DEL 

15 min. 

 

Učencem se predstavim. 

IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA (10–15. min) 

Razdelim jim vprašalnike, povem navodila za izpolnjevanje in pojasnim dileme v 

povezavi z vprašalniki. Učencem 2. razreda berem trditve, oni pa obkrožajo 

odgovor, ki ustreza njihovim stališčem. 

OSREDNJI 

DEL 

27 min. 

 

 

 

 

 

 

 

SPOZNAVNA IGRA: MOJE IME IN NAJLJUBŠI HOBI (10 min.) 

Z učenci se postavimo v krog. Vsak učenec pove svoje ime in z gibom pokaže, 

kaj v prostem času rad počne. Ko to pokaže, vsi ostali za njim ponovijo ime in z 

gibom ponazorijo njegov najljubši hobi. Vsi učenci se predstavijo in pokažejo s 

čim se ukvarjajo v prostem času. 

Sledi pogovor:  

– Katere hobije ste najpogosteje pokazali? 

– Ste enake hobije pokazali enako? 

Povzamem uvodno dejavnost tako, da učencem povem, da smo si vsi različni in 

da  so ena od stvari, po katerih se med seboj razlikujemo, tudi interesi.  

 

KAJ NAM JE SKUPNEGA? (5 min.) 

Učenci so v krogu. Dam jim navodila, da se brez besed razvrstijo v skupine glede 

na: 

– spol 

– barvo las 

– glede na barvo puloverja/majice 

– najljubšo barvo 

– najljubši hobi  

– državo, iz katere prihajajo 

– imam sestro/imam brata/imam več sester in bratov/sem edinec 

– glede na mesec, v katerem imajo rojstni dan 

 

TAKŠNI IN DRUGAČNI (5 min.) – dodatna dejavnost 

Otroci se sprehajajo po prostoru in si na moj znak poiščejo par. V paru iščejo 

razlike med seboj (npr. Tina je višja od mene, ima očala, jaz ne.). Spodbujam jih, 

da poleg zunanjih razlik odkrivajo tudi take, pri katerih morajo razmisliti (npr. 

Tina ima dve sestri, jaz ne. Tina ima raje kotalkanje, jaz pa kolesarjenje). Preden 

se pari zamenjajo, izberem par, ki nam našteje prepoznane razlike (Vrščaj, 

Strgar, Kralj in Udir, 2004).  
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POGOVOR O DRUGAČNOSTI (7 min.): 

– V čem se s sošolci razlikujete med seboj? (Interesi, telesne lastnosti, spol, 

sposobnosti …) 

– Pri kateri od značilnosti vas je bilo največ skupaj v skupini pri dejavnosti kaj 

nam je skupnega? (Npr. pri trditvi, da se razvrstijo glede na državo, iz katere 

prihajajo.) 

– Ste bili kdaj sami v določeni skupini? Kako ste se počutili? 

– Ali imate vsi na isti dan rojstni dan? Je kdo v razredu tudi starejši? (Ljudje se 

razlikujemo tudi po starosti. Učiteljica je starejša od učencev.) 

– V čem vse se ljudje še razlikujemo med seboj? (kulturne in družbene razlike, 

narodna pripadnost …) 

– Kaj vam je skupnega? (Isti razred, enake pravice in dolžnosti …) 

– Ali se strinjate, da je vsak po svoje drugačen? 

– Ste kdaj hvaležni za to, da vidite, da ste zdravi in lahko skačete, plešete, pišete, 

rišete, se igrate ipd.? (JAAA!) 

Povzamem, da je vsak človek na svetu edinstven, da se razlikuje od ostalih po 

spolu, starosti, interesih, sposobnostih, kulturnih razlikah ipd. Skupno nam je to, 

da smo vsi ljudje, da imamo čustva, razum, podobno sestavo telesa, enake 

pravice in dolžnosti. 

MOZAIK (5 min.) 

Postavimo se v krog. Vsak učenec mora po glasbi zaplesati nek gib in nato 

okameneti na sredini kroga – vsak predstavlja košček mozaika. Vsak to naredi in 

okameni tako, da se nekje prime učenca, ki se je že postavil. Na koncu učenci 

sestavijo figuro, ki se jo fotografira. Ta fotografija predstavlja ljudi sveta: vsak se 

po svoje razlikuje od vseh ostalih, vsak na svoj način počne stvari v življenju. 

Hkrati smo pa vsi del sveta in na nek način povezani med seboj.  

Učence vprašam:  

– Kako ste se počutili pri pripravi mozaika? 

– Ali se strinjate, da se vsak človek nekoliko razlikuje od ostalih? 

– Ali ste vsi pokazali enak gib? Ali ste vsi del te razredne skupnosti? 

– Kaj mislite o tem, da smo vsi ljudje na svetu povezani med seboj? Na kakšne 

načine? (Preko poklicev smo odvisni eden od drugega, med seboj si pomagamo, 

če ne bi bilo kmetov, tudi ljudje v mestih ne bi imeli hrane …) 

 

Povzamem, da smo vsi mi del različnih skupnosti. Razred je ena takšna skupnost, 

kjer moramo vsi upoštevati določena pravila, ki jih poda učitelj. Hkrati pa je v 

razredu čisto vsak učenec nekaj posebnega. Vsak ima skupek različnih telesnih 

lastnosti, ima različne interese, med seboj se razlikujete po spolu in starosti (nisto 

vsi rojeni na isti dan) in zato čisto vsak učenec predstavlja edinstvenega 

posameznika, ki ga gotovo ni nikjer drugje na svetu. Skupaj pa predstavljate 

mozaik različnosti. 
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3.2 DRUGA UČNA PRIPRAVA Z USTVARJALNIM GIBOM 

ZAKLJUČNI 

DEL  

3 min. 

PLAKAT: 

Tekom mojega poučevanja se bo postopoma delal plakatna temo razlik med 

ljudmi. Ta plakat predstavlja povzetek razlik, ki smo jih v določeni uri 

obravnavali. Plakat se bo prenesel tudi k drugim šolskim uram v sklopu 

raziskave. 

Učence vprašam: Katere razlike med ljudmi smo danes obravnavali?  

Na tablo prilepim nalepke: SPOL, STAROST, TELESNE LASTNOSTI, 

INTERESI. 

UČNA PRIPRAVA – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA (GIB 2) 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum: Zaporedna št. ure: 2 Razred: 

Učna tema: Različnost v skupnosti Učna enota: Ljudje sveta 

Tip ure: Utrjevanje 

Učni cilji 

– Učenci preko gibalnih dejavnosti spoznajo, da med ljudmi obstajajo kulturne 

razlike (različen način življenja, različni plesi, navade, pozdravi, religija, 

hrana, jezik …) in družbene razlike. 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do 

sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 

skupnosti. 

Ključne 

besede Različnost, kulturne razlike, drugačnost, skupnost 

Učne oblike Delo v skupinah, frontalni pouk 

Učne metode Pogovor, razlaga, ustvarjalni gib, delo s fotografijami in zemljevidom 

Pripomočki 
Glasba (Putumayo kids), zvočniki, računalnik, sličice otrok sveta, plakati v 

obliki celin 
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Literatura, 

viri 

 

Beyond the handshake:How People Greet Each Other Around the World. 

(2018). Pridobljeno s: https://www.afar.com/magazine/beyond-the-handshake-

how-people-greet-each-other-around-the-world 

Children of the world Montessori Cards Children of the Continents (b.d.) 

Pridobljeno s: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Children-of-the-

world-Montessori-Cards-Children-of-the-Continents-1731385 

Ways of Greeting in Different Countries. (2015). Pridobljeno s: 

https://worldwithtj.wordpress.com/2015/09/30/ways-of-greeting-in-different-

countries/ 

Raztresen, M., Baloh, E., Stankovič, M. (2016). Družba 5. Samostojni delovni 

zvezek za družbo v petem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Faza učne 

ure, trajanje 

Dejavnost učitelja  in učencev 

UVODNI 

DEL 

5 min. 

 

GLASBA SVETA (10 min.) 

Učencem napovem, da se bodo sedaj gibali na glasbo iz različnih koncev sveta. 

Pri tem pa morajo ugotoviti, od kod ta glasba izvira. 

 

Učence po vsakem plesu vprašam:  

– Kam bi uvrstili to glasbo? Od kod, mislite, da izvira? 

– Kako ste se počutili med gibanjem na glasbo iz različnih koncev sveta? 

Če ne uspejo ugibati celine, od koder glasba izvira, jim kot namig na tablo 

nalepim sličico z ljudmi v njihovem okolju. Ko ugibajo celino, od koder glasba 

izvira, jo pokažemo na zemljevidu/globusu.  

 

Putumayo Kids: Predvajam izseke glasbenih posnetkov: 

Afrika: https://youtu.be/bluehC5Vga4?t=356  

Azija: https://youtu.be/XoHrur1gIA8?t=407  

Francija: https://youtu.be/lsm0cL6T8L8?t=263  

Avstralija: https://youtu.be/UqX1CQWZv9U?t=557 

 

https://www.afar.com/magazine/beyond-the-handshake-how-people-greet-each-other-around-the-world
https://www.afar.com/magazine/beyond-the-handshake-how-people-greet-each-other-around-the-world
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Children-of-the-world-Montessori-Cards-Children-of-the-Continents-1731385
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Children-of-the-world-Montessori-Cards-Children-of-the-Continents-1731385
https://worldwithtj.wordpress.com/2015/09/30/ways-of-greeting-in-different-countries/
https://worldwithtj.wordpress.com/2015/09/30/ways-of-greeting-in-different-countries/
https://youtu.be/bluehC5Vga4?t=356
https://youtu.be/XoHrur1gIA8?t=407
https://youtu.be/lsm0cL6T8L8?t=263
https://youtu.be/UqX1CQWZv9U?t=557
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OSREDNJI 

DEL 

35 min. 

 

 

 

 

 

 

 

LJUDJE SVETA (10 min.) 

Na tabli pokažem zemljevid sveta. Otrokom povem, da je na Zemlji ogromno 

ljudi (7,7 milijard ljudi). Vsak človek se nekoliko razlikuje od drugega, je po 

svoje unikat in čudovit na svoj način. Tudi čisto vsak izmed njih. Učencem 

povem, da so ljudje, ki živijo na različnih kontinentih med seboj različni. 

Poznamo tudi tri rase ljudi: belo, črno in rumeno. 

 

Vsakemu učencu dodelim eno sličico otroka sveta (Children around the world 

cards). Na vsaki sličici je v kotu narisana in obarvana tudi določena celina, 

kamor ta oseba spada. Na tla po učilnici razporedim na plakat narisane celine, v 

barvah kot jih imajo učenci na sličicah. Za tem postopoma imenujem celine: 

Afrika (zelena oznaka), Azija (rumena), Južna Amerika (roza), Severna Amerika 

(oranžna), Avstralija (rjava), Evropa (rdeča), učenci pa se morajo razporediti po 

teh celinah. 

Ko se razporedijo, morajo ugotoviti, kaj je otrokom določene celine skupno in v 

čem se razlikujejo. Sledi poročanje. Na koncu se učenci postavijo v krog tako, da 

vsi vidijo vse sličice. Hkrati pa so med seboj jasno ločeni po celinah. Predstavnik 

vsake skupine poroča, katere značilnosti so jim skupne, v čem pa se razlikujejo. 

Nato ugotavljamo, kakšne razlike so med ljudmi različnih celin.  

Predvidene ugotovitve: 

– različne rase, barve kože (bela, rumena, črna) 

– različna oblačila (odvisno od okolja iz katerega prihajajo, kulture – narodne 

noše) 

– različna okolja (nekateri izgledajo bolj premožni, drugi prihajajo iz revnejših 

okolij – družbene razlike) 

– različen nakit, poslikave telesa (različne kulturne navade, kulture različno 

dojemajo lepoto) 

– različni interesi 

 

Nato dam navodilo, da stojijo samo tisti otroci, ki imajo sličico temnopoltega 

otroka, ostali morajo počepniti. 

Učence vprašam: Ali bi se strinjali s trditvijo: »Temnopolti ljudje živijo le v 

Afriki?« (Ugotovimo, da temnopolti ljudje živijo po vseh celinah.) Enako 

naredimo tudi za drugi dve rasi. 

Učence vprašam: Ali ste tudi vi že kdaj v Sloveniji videli kakšno osebo, ki je bila 

drugačne polti od vas? 

 

POGOVOR O KULTURNIH RAZLIKAH (5 min.) 

Vprašam jih: 

– Ali vsi ljudje prihajajo iz iste države? (Ne – na zadnji strani sličice je 

zapisana država, iz katere prihaja otrok. Ker so ljudje iz različnih držav tudi 
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različne narodnosti, pravimo, da se ljudje razlikujemo po narodni 

pripadnosti.) 

– Lahko vse razlike oz. podobnosti vidimo? Katerih ne vidimo? (Ne vidimo, 

katere hobije ima nekdo, katera znanja, navade …) 

– Ali mislite, da vsi ti otroci živijo v mestih, v blokih? Ali se njihova bivališča 

lahko tudi razlikujejo? (Da. Nekateri živijo v revnih kolibah, drugi v hišah, na 

kmetiji, nekateri pa tudi v mestih.) 

– Ali so vsi ti otroci iz družin, ki so premožne? Po čem to sklepate? (Niso vsi 

premožni. To sklepamo po oblačilih, obutvi, okolju na sličici …) 

 

– Učencem 5. razreda povem, da so družbene razlike to, da se razlikujemo po 

gmotnem položaju. Na svetu so ljudje, ki imajo ogromno denarja, medtem ko ga 

imajo nekateri zelo malo in se morajo naučiti skromno živeti. (Učencem 2. 

razreda besedne zveze družbene razlike ne omenim). 

– Mislite, da so vsi ljudje kristjani? Katere religije še poznamo? (muslimansko, 

pravoslavno, judovsko, budistično, islamistično ipd. Nekateri ljudje pa niso 

verni, to pomeni, da so ateisti. V različnih državah imajo kulture tudi različne 

religije.) 

Ko zaključimo z ugotavljanjem razlik, sličice poberem. 

 

STEREOTIPI O DRUGIH KULTURAH (5. razred): 

Učencem preberem nekaj stereotipov. Če se s stereotipom strinjajo, vstanejo; če 

se z njim ne strinjajo se usedejo. 

Primeri stereotipov:  

– Vsi Kitajci najraje jedo riž. 

– Vsi Američani so debeli. 

– Vsi ljudje v Afriki so revni. 

– Temnopolti ljudje živijo le v Afriki. 

– Italijani jedo samo pico. 

5. R: Učencem povem, da ko sklepamo o ljudeh, ki jih v resnici ne poznamo, so 

to naši stereotipi o njih. »Stereotip je splošno mnenje, ki nastane na podlagi 

nepreverjenih sodb o človeku, skupini ali skupnosti.« (Raztresen, Baloh in 

Stankovič, 2016) 

O stereotipih se pogovorimo in jih »razbijemo« s podajanjem protiprimerov. 

POZDRAVI RAZLIČNIH KULTUR (10 min.) 

Na različnih celinah v različnih državah živijo tudi ljudje z različnimi kulturami. 

Vsaka kultura ima svoj jezik, navade, običaje, vero ... V različnih kulturah se tudi 

različno pozdravljajo. 

Naredimo krog. Učencem predstavim pozdrave različnih kultur, nato oni za 

menoj ponovijo. Hodijo po učilnici in se med seboj pozdravljajo s pozdravi druge 

kulture. 
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– Slovenija: Učenci hodijo po učilnici, se pozdravljajo »Živijo/Ojla/Zdravo« in 

si malo pomahajo eden drugemu. 

– Tajska: Pri pozdravu kolegov, sošolcev ali sodelavcev položijo dlani pred 

prsmi skupaj ter se osebi, ki jo srečajo, rahlo priklonijo tako, da glavo upognejo 

in se s konicami palcev dotaknejo brade. Ob tem se izreče pozdrav: moški rečejo:  

»Sawasdee krab", ženske pa: »Sawasdee ka«. 

– Francija: V Franciji se prijatelji pozdravijo s poljubom na obe lici.  

– Nova Zelandija: Pozdrav se izvede z dotikom nosu in čela dveh oseb.  

– Tibet: Tibetanci si v pozdrav eden drugemu pokažejo jezik. 

 

Učence vprašam: 

– Kako se vam je zdelo pozdravljati s pozdravi različnih kultur? 

– Ali se vam je zdel kakšen pozdrav drugačen, nenavaden? Kateri? 

– Ali lahko rečem: »Tibetanci so neumni, ker se tako čudno pozdravljajo.«? (Ne, 

vsak narod ima pravico do svoje kulture. In kulture drugih moramo spoštovati.) 

– Bi tudi vi želeli spoznati kakšnega otroka druge kulture, ki se pozdravlja 

drugače od vas? 

– Poznate vi kakšen pozdrav v drugem jeziku? 

Srečanje različnih kultur: 

Nato učence razdelim v 5 skupin. Vsaka skupina predstavlja določeno kulturo in 

se mora z njihovim pozdravom pozdravljati. Različne kulture se nato srečajo. Ko 

prideta dva učenca skupaj, se najprej pozdravita s pozdravom ene kulture, nato pa 

tudi druge. 

ZAKLJUČNI 

DEL  

5 min. 

PLAKAT 

Otroke vprašam: 

– Katere razlike med ljudmi smo danes obravnavali? (KULTURNE RAZLIKE, 

DRUŽBENE RAZLIKE, NARODNA PRIPADNOST – te pojavne oblike 

različnosti prilepimo na plakat.) 

Pozovem jih naj tudi oni, preden o drugih ljudeh in kulturah širijo stereotipne 

govorice, najprej pomislijo, če določeno kulturo zares poznajo. 
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Priloga: Sličice ljudi v njihovem avtentičnem okolju (pomoč pri uvodni motivaciji) 

  

  

Francija (Vir: http://editimage.club/heets90910.html) 

Azija (Vir: http://www.visitourchina.com/guide/culture.html) 

Afrika (Vir:https://www.wur.nl/en/activity/Discover-Africa-Culture-and-Cuisines.htm) 

Avstralija (Vir: 

https://www.australiangeographic.com.au/travel/destinations/2017/03/tropical-north-

queensland-best-aboriginal-experiences/) 

  

http://editimage.club/heets90910.html
http://www.visitourchina.com/guide/culture.html
https://www.wur.nl/en/activity/Discover-Africa-Culture-and-Cuisines.htm
https://www.australiangeographic.com.au/travel/destinations/2017/03/tropical-north-queensland-best-aboriginal-experiences/
https://www.australiangeographic.com.au/travel/destinations/2017/03/tropical-north-queensland-best-aboriginal-experiences/
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3.3 TRETJA UČNA PRIPRAVA Z USTVARJALNIM GIBOM 

  

UČNA PRIPRAVA – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA (GIB 3) 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 3 Razred:  

Učna tema: Različnost v skupnosti Učna enota: Različnost izražanja 

Tip ure: Utrjevanje 

Učni cilji 

 

SPO/DRU: 

– Učenci spoznajo, da imamo ljudje različne interese (različen glasbeni okus, 

mnenja) in da se različno gibalno izražamo. 

– Učenci si ogledajo posnetke plesov različnih kultur in poskušajo njihovo 

gibanje posnemati ter plese primerjajo.  

– Učenci iščejo razlike, ki jih imajo posamezne kulture (navade, običaji, tipične 

jedi, pozdravi, religija, umetnost …). 

 

GU: 

– Učenci poslušajo glasbo 5 ritmov, se ob njej gibalno izražajo in po koncu 

dejavnosti o tem izražajo svoja doživetja in predstave. 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do 

sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 

skupnosti. 

Ključne 

besede 
Različnost, metoda 5 ritmov, gibalno izražanje, plesi sveta 

Učne oblike Frontalni pouk 

Učne 

metode 
Ustvarjalni gib, metoda prikazovanja, metoda pogovora  

Pripomočki Radio, glasba, projektor, računalnik  

Literatura, 

viri 

Plesno-gibalne dejavnosti z inspiracijo metode 5 ritmov z otroki v vrtcu. (b.d.). 

Pridobljeno: interno gradivo prof. doc. Vesne Geršak 
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Faza učne 

ure, trajanje 

Dejavnost učitelja  in učencev 

UVODNI 

DEL 

5 min. 

 

UVODNA MOTIVACIJA (5 min.) 

Učencem naročim, da se morajo po prostoru sprehajati, teči, plesati po ritmu, 

ki ga bom izvajala na določen inštrument (tamburin). Učence vprašam: 

– Ali ste lahko zaznali različen ritem in to prenesli tudi v gibanje? 

Učencem naročim, da se razporedijo po prostoru, ob glasbi razgibamo vse 

dele telesa. 

OSREDNJI 

DEL 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

METODA 5 RITMOV (20 min.) 

Napovem, da bomo v nadaljevanju spoznali 5 različnih ritmov (tekoči ritem, 

stakato, kaos, liričen ritem in globoko tišino). 

Vprašam jih: 

– Kakšen mislite, da bo tekoči ritem? Kaj pa stakato in kaos? 

– Kako mislite, da se bo liričen ritem razlikoval od ostalih? Kakšen bo po 

vašem predvidevanju ritem globoke tišine? 

 

Učencem dam naslednje napotke: Naj se počutijo, kot da jih nihče ne gleda, 

naj pleše vsak zase, potujejo lahko po celotnem prostoru, plešejo lahko stoje 

ali na tleh, lahko se premikajo na različne načine (tečejo, se plazijo, skačejo, 

korakajo, hodijo …). 

Plešem skupaj z učenci in plesne usmeritve dajem med plesom postopoma. 

1. Tekoči ritem (flowing): 

»Plešemo počasi, krožimo s celim telesom, nikoli se ne ustavimo. Pogledamo 

svoja stopala in jih občutimo. Kolena so vedno malo pokrčena, stopala so 

cela na tleh, ne dvigamo se na prste, ne dvigujemo rok. Drsimo po prostoru v 

vse smeri. 

Opazujemo se, kako dihamo. Vdihnemo, izdihnemo in se ne ustavljamo.  

Med pomikanjem po prostoru se nagibamo v vse smeri in krožimo z zgornjim 

delom telesa. Glava tudi kroži. Počasi si lahko ogledamo ves prostor okoli 

nas. Zapomnimo si, da glava ni z deskami pribita na ramena. V vratu jo 

nagibamo in vrtimo, a počasi.« (Plesno-gibalne dejavnosti z inspiracijo 

metode 5 ritmov z otroki v vrtcu, b.d.). 

 

2. Stakato ritem: 

»Plešemo odločno z ravnimi, odsekanimi gibi. Odločno delamo trikotnike in 

kvadrate, čičke čačke. Sem, tja, sem! Pazimo, da ne bomo koga zadeli. 

Premikamo boke. Suvamo, odrivamo, tlačimo. Z boki, rokami in nogami. V 

vse strani. Naprej, v stran, navzgor, navzdol, nazaj, pa še po diagonali 

navzgor in navzdol.  
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Z nogami suvamo, odrivamo, tlačimo v vse smeri. Stopala niso več pripeta na 

tla. 

Telo je močno, napeto, roke so napete, noge so napete, stopamo odločno, 

premikamo se odločno. 

Boki se premikajo. Tudi z boki sunemo v vse strani. /…/ Ko sunemo, hkrati 

izdihnemo. /…/ Kaj pa glava? Hitro jo obračamo, sledi našim sunkom. Hitro 

pogledamo, kam so »odšli« naši udje. /…/ Delamo hkrati s celim telesom.« 

(Plesno-gibalne dejavnosti z inspiracijo metode 5 ritmov z otroki v vrtcu, 

b.d.). 

 

3. Kaos: 

»Plešemo in se gibamo mehko, kot da nimamo kosti. Telo je sproščeno. 

Sprostimo obraz, se pačimo, stresamo z glavo. Sproščamo roke in noge s 

stresanjem. Stresanje ni odločno, ampak nežno. Glava je sproščena. Kako? 

Spustimo čeljust, lica so mehka, če z glavo stresemo v levo in desno, čutimo 

sproščenost lic in ustnic. /…/ Dihamo enakomerno, pomemben je vdih in 

izdih.  

Kolena so mehka in koraki nas nesejo sem in tja. Mehko se obračamo, lahko 

se tudi odmikamo pred nevidnimi zidovi in tudi pred soplesalci.  

Lahko se dvignemo v višino ali spustimo k tlom, lahko se plazimo po tleh.  

Ali slišimo bitje srca?« (Plesno-gibalne dejavnosti z inspiracijo metode 5 

ritmov z otroki v vrtcu, b.d.). 

 

4. Lirični ritem 

»Pri prejšnji skladbi smo se »zmehčali« in naše gibanje bo zato lahkotno. 

Roke postanejo kot krila. Nosi nas sem in tja, navzgor in navzdol, nežno. 

Premikamo se v želeno smer, kamor želimo. Roke letijo okoli nas, v pasu se 

nagibamo v vse strani, krožimo lahkotno z rokami in zgornjim delom telesa. 

Lahko se premikamo po prstih z drobnimi koraki, ali pa se zadrsamo z 

velikimi koraki. Vse, kar nam pade na misel, lahko delamo. Počasi ali hitro. 

Kar zaplavali bi v zraku, pa tudi pristali mehko na tla. Pazimo tudi, da se v 

nikogar ne zaletimo. Uživamo in se veselimo.« (Plesno-gibalne dejavnosti z 

inspiracijo metode 5 ritmov z otroki v vrtcu, b.d.). 

 

5. Globoka tišina: 

»Počasi se bo naš ples ustavil, izzvenel. Gibamo se umirjeno, lahko se tudi 

ustavimo. Lahko sedemo in se uležemo. Umirjeno dihamo. Naše premikanje, 

naš ples je vedno bolj počasen. Lahko se popolnoma ustavimo.  

Ali čutimo bitje srca? 

Pazimo, da se v nikogar ne zaletimo. 

Čutimo, da imamo vse radi. Oh, kako je lepo.« (Plesno-gibalne dejavnosti z 

inspiracijo metode 5 ritmov z otroki v vrtcu, b.d.). 

Nekaj časa učencem dovolim, da se umirijo. Nato jih povabim v krog. 

 

Analiza:  

– Kaj ste si predstavljali pod 1. skladbo? Vam je bila všeč? Kako ste se 

počutili med poslušanjem? 

–– Kaj ste si predstavljali pod 2. skladbo? Kakšna je bila?  Kako ste se 
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počutili med poslušanjem?  

– Kaj ste si predstavljali pod 3. skladbo? Vam je bila všeč? Kako ste se 

počutili med poslušanjem?  

– Kaj ste si predstavljali pod 4. skladbo? Kakšna je bila?  Kako ste se počutili 

med poslušanjem?  

– Kaj ste si predstavljali pod 5. skladbo? Vam je bila všeč? Kako ste se 

počutili med poslušanjem?   

– Kateri ritem vam je bil najljubši? Zakaj? Kaj ste si med plesom predstavljali 

ob tem ritmu? 

– Ali se vsi izražamo (likovno/gibalno) na enak način? (Ne.) 

 

Ljudje imamo različne okuse za glasbo, ritem, tudi različne predstave o 

določenih stvareh. Povem jim, da so se na isti ritem vsi različno gibalno 

izražali in prav tako je tudi z drugimi stvarmi v življenju. Iste stvari ljudje 

različno dojemamo in si o njih ustvarjamo različna mnenja. 

Pomembno je, da se zavedamo, da imamo ljudje različna mnenja in da nobeno 

mnenje ni nujno pravilno ali napačno. Vsak lahko izrazi svoje mnenje, če le ni 

žaljivo. 

PLESI SVETA (10 min.) 

Učencem v razredu napovem, da si bodo ogledali videoposnetke, kako na 

različne ritme plešejo ljudje po svetu (Indija, Afrika, Španija, Nova 

Zelandija). 

Indijski ples: https://www.youtube.com/watch?v=rCunGo798_c 

Afriški ples: https://www.youtube.com/watch?v=ZA4bAuAoEsU  

Španski flamenco: https://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A  

Maorski ples z Nove Zelandije:  

https://www.youtube.com/watch?v=J94x3sgI_Ho  

Slovensko kolo – Lepa Anka:  

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

Učence pozovem, da poskušajo posnemati gibe določene kulture. 

 

ZNAČILNOSTI PLESOV: 

– Indijski ples kalbelia: Izvaja ga pleme Kalbelia. Po izročilu so moški 

krotilci kač, ženske pa plesalke plesa, s katerim oponašajo kače – kobre. 

– Maorski ples haka: Haka je obredni ples, ki se pleše v skupini in prestavlja 

vrhunec vsake maorske prireditve (npr. porok, nogometnih tekem, uradnih 

dogodkov …). S tem plesom so v preteklosti pred bitkami strašili nasprotnike 

in si krepili samozavest. Navzven so plesalci želeli pokazati svojo moč, jezo, 

veselje, hrabrost. Hako lahko izvajajo tudi ženske. 

– Ples Masajev v Keniji: Ta ples se imenuje »jumping dance«. Plesalci so 

moški iz vasi, ki skačejo v zrak in s tem izkazujejo svojo moč in vzdržljivost 

kot plemenski bojevniki. Višje kot nekdo skače, višjo spremljavo izvajajo 

https://www.youtube.com/watch?v=rCunGo798_c
https://www.youtube.com/watch?v=ZA4bAuAoEsU
https://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A
https://www.youtube.com/watch?v=J94x3sgI_Ho
https://www.youtube.com/watch?v=FJbVLElodPE
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ostali plesalci poleg. 

– Flamenko iz Španije: Ples je mešanica romske, arabske, krščanske in 

judovske kulture. Zanj je značilna strast. 

– Belokranjsko kolo Lepa Anka: Izvira iz Bele Krajine. K nam je predvidoma 

prišel s Hrvaške. Plesalci so oblečeni v značilno belo narodno nošo. 

  

Po vsakem plesu učence vprašam: 

– Od kod, mislite, da ples prihaja? (Če ne vedo, jim povem jaz in ta kraj tudi 

pokažem na zemljevidu ali globusu.) 

– Kako se ljudje na posnetku in njihova kultura razlikuje od naše? (Drugačen 

ples, drugačna oblačila, drugačna polt, jezik, inštrumenti, ki se jih v naši 

kulturi ne uporablja tako pogosto …) 

 

Končna analiza ogledanih posnetkov: 

– Ali imajo tudi tradicionalni plesi različnih kultur različen ritem? (Da, afriški 

plesi in flamenko imata zelo izrazit in poudarjen ritem.) 

– Kateri ples se vam je zdel posebej zanimiv? 

– V čem se razlikujejo plesi? (V plesalcih, oblekah, ritmu glasbe, inštrumentih 

spremljevalne glasbe …) 

– Ali lahko sodimo, da je ples neke druge kulture »neumen«, »grd«, če pa tisti 

kulturi veliko pomeni? (Ne, lahko rečemo le, da je drugačen in spoštujemo 

kulturo drugih. Vsakdo ima pravico do svoje kulture.) 

 

Učencem povem, da imajo različne kulture različno umetnost in s tem tudi 

različne plese. Tudi znotraj Slovenije imajo različne pokrajine različne 

tradicionalne ljudske plese (npr. Belokranjski ples – Lepa Anka, Gorenjski 

plesi –»Koutre šivat« …) 

* Če čas dopušča, se naučimo ples »Koutre šivat«. 

ZAKLJUČNI 

DEL  

4 min. 

PLAKAT: 

Učence vprašam:  

– Katere razlike smo danes spoznavali? (Da imamo ljudje različen interes za 

glasbo, različno se izražamo in imamo različna mnenja. Ljudje po svetu 

plešejo različne plese.) 

– Katere značilnosti ima vsaka kultura? (Vsaka kultura ima svoje navade, 

jezik, religijo, tradicionalne jedi, umetnost (npr. ples), različno razumevanje 

lepote …)  

Na plakat nalepim: MNENJA 
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3.4 ČETRTA UČNA PRIPRAVA Z USTVARJALNIM GIBOM 

UČNA PRIPRAVA – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA (GIB 4) 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 4 Razred:  

Učna tema: Različnost v skupnosti Učna enota: Spolni stereotipi 

Tip ure: Utrjevanje 

Učni cilji 

SPO/DRU: 

– Učenci spoznajo odnos med pričakovanji, ki jih gojijo drugi do nas in našim 

vedenjem. Zavejo se, da lahko ljudi nenamerno stereotipno označujemo. 

– Učenci prepoznajo, da se ljudje razlikujemo po spolu in (učenci 5. razreda) 

spoznajo spolne stereotipe. 

– Učenci iščejo spolne stereotipe iz njihovega vsakdanjega življenja in jih 

med seboj soočijo v razredu, ali so resnični ali ne. 

SLJ: 

– Učenci se vživljajo v književna junaka, v besedilu iščejo spolne stereotipe in 

se gibalno izražajo v nestereotipnih vlogah (ples baletnikov in znanstvenic). 

 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do 

sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 

skupnosti. 

Ključne 

besede 
Različnost, sprejemanje različnosti, drugačnost, stereotipi, označevanje ljudi 

Učne oblike Delo v skupinah, frontalni pouk 

Učne 

metode 
Pogovor, razlaga, metoda prikazovanja, ustvarjalni gib, igra vlog 

Pripomočki 
Glasba za ples znanstvenikov in ples baletnikov, etikete, slikanica Lučka in 

Tine, projektor, zvočniki, računalnik 

Prilagoditve  Učencem 2. razreda ne omenjam stereotipov. 
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Faza učne 

ure, trajanje 

Dejavnosti učitelja in učencev 

UVODNI 

DEL 

3 min. 

Učence povem trditev: Ljudje na invalidskem vozičku ne morejo plesati. 

Naročim jim, da naj dvignejo roko tisti, ki se s to trditvijo strinjajo. Na tablo 

zapišem rezultat, koliko učencev se s trditvijo strinjajo in koliko ne. 

Ugotovitev razkrijemo na koncu ure. 

OSREDNJI 

DEL 

37 min. 

 

 

 

 

 

 

 

ETIKETE (17 min.) 

5. razred:  

Prirejeno po N. Sever (2018): Pred tablo pokličem skupino 6 prostovoljcev. 

Skupina bo pred tablo zaigrala kratek prizor o tem, kaj bi to popoldne skupaj 

počeli. 

Vsakemu v skupini bom na čelo prilepila eno nalepko, ki je sam ne sme 

videti. Med igro si učenci ne smejo povedati, kaj jim na čelu piše. Med 

prizorom so učenci primorani ravnati s soigralci v skladu z oznako, zapisano 

na nalepki. 

Na koncu igre vsak zase poskuša ugibati, kakšno nalepko je imel na čelu. 

Etikete: len, pozabljiv, pameten, zasanjan, prepirljiv, važen 

 

2. razred: 

Pred tablo pokličem 6 učencev. 

En učenec ima nalepko »piflar«, drugi učenec ima nalepko »lenuh«. Ostali 

učenci v skupini pa se do njiju obnašajo v skladu z oznako. Zaigrajo kratek 

prizor o tem, kaj bi to popoldne skupaj radi počeli. 

Pogovor o dejavnosti: 

– Kako ste se igralci počutili med igro? 

– Vam je bilo všeč, kako so vas drugi učenci sprejeli? 

– Ali tudi mi v vsakdanjem življenju kdaj ljudem okrog nas nadenemo takšne 

oznake? Kakšne? (Da. Piflar, zabit, nesposoben, počasen, neodgovoren, 

pozabljiv …) 

– Je takšno pripisovanje oznak ljudem »strpno dejanje«? Razloži. 

– Kako mislite, da se počutijo učenci, ki so manj priljubljeni v razredu in se 

razlikujejo od večine? 

– Ali si vi, ko vam nekdo pove, da je en učenec »piflar«, o njem ustvarite 

enako mnenje? Ali ga najprej sami spoznate in ugotovite ali je to res? 

Pogosto se nam dogaja, da ljudi že na prvi pogled ocenimo in jim pripišemo 

kakšne etikete. Lahko pa etikete o drugem slišimo od drugih ljudi in tudi sami 

verjamemo, da je neka oseba takšna. To naredimo, ne da bi te ljudi zares 

poznali. Ker mislimo, da so ljudje takšni, kakršno etiketo nosijo, se do njih 

tako tudi obnašamo. Moramo se truditi, da ljudi ne označujemo vnaprej in ne 

poslušamo drugih, ki o ljudeh govorijo slabo. 
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IGRA VLOG – SPOLNI STEREOTIPI (10 min.) 

Pred tablo pokličem nekaj prostovoljcev, ki to učno uro še niso bili aktivni. 

Na listku dobijo zapisano, katero značilnost posameznika naj z gibom 

prikažejo (pogumen, rad pleše balet, se igra z avtomobilčki, je uspešen v šoli, 

vozi avto, rad kuha, rad poje, igra nogomet, ima dolge lase …). 

Ostali učenci se dogovorijo za gib, ki bo ponazarjal: ženske, moške, oba spola. 

Učenci, ki bodo opazovali, morajo sprva ugotoviti, kaj učenec pred tablo 

prikazuje, nato pa morajo narediti ustrezen gib, za koga menijo, da določena 

lastnost velja (npr. oseba rada pleše balet – gib za ženske). Sproti se 

pogovorimo o določenem stereotipu in ugotavljamo, ali to res velja le za 

posamezen spol ter presegamo stereotipe.  

Sledi pogovor o spolnih stereotipih: 

– Se je bilo težko opredeliti, za kateri spol je značilna prikazana značilnost? 

– Katera značilnost vam je delala največ težav? 

– Za katero značilnost ste se najlažje opredelili? 

 

(V 5. razredu  omenim STEREOPITIPE, v 2. razredu pa te besede ne 

uporabim. Uporabim besedno zvezo: značilno za ženske/moške.). 

Povem jim, da so to, da ljudje nekatere značilnosti pripišemo le ženskam in 

nekatere le moškim, čeprav ni nujno, da to velja le za določen spol, spolni 

stereotipi. Podam primer: Ženske imajo rade le roza barvo, moški pa le 

modro.  

– Ali ima kdo od vas rad tudi kakšno drugo barvo? 

– Poznate tudi vi kakšen stereotip? 

– Ali lahko tudi dečki plešejo? 

– Ali se lahko tudi dekleta igrajo z avtomobilčki? 

– Ali so samo dečki pogumni? Imamo v razredu tudi deklice, ki se so 

pogumne in se ne bojijo postaviti zase? 

– Ali tudi moški pomivajo posodo? 

– Ali so res nekatera hišna opravila dovoljena le moškim in druga le ženskam? 

 

LUČKA IN TINE (10 MIN) 

Na tabli projiciram slikanico Nine Jelen in Miha Klenovška: Lučka in Tine 

(https://goo.gl/k3KR8t). Predstavim jim Lučko in Tineta. Lučka je drugačna 

deklica, rada dela kemijske poskuse, proučuje žuželke, ima skuštrane lase in 

mozolje. Tine pa je fant, ki se od drugih razlikuje po tem, da izjemno rad 

pleše. Pleše ko je jezen, vesel ali žalosten. In zaradi teh značilnosti so ju 

sošolci zbadali. Lučka in Tine se jim nista pustila ter sta sledila svojim sanjam 

ter bila zato na koncu zelo uspešna. 

Povem, da je pomembno, da si dovolimo biti drugačni in se kot take 

prejemamo. Tudi Lučka in Tine nista se nista ozirala na druge, kar so govorili 

https://goo.gl/k3KR8t
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in sta delala to, kar ju je veselilo. Zaradi tega sta oba tudi uresničila svoje 

sanje. Lučka je prejela nagrado iz kemije, Tine pa je postal uspešen plesalec. 

Na koncu še enkrat preberem sporočilo knjige: »Bodi tisto, kar si. In pusti tudi 

drugim, da so. Ker takšni ste najboljši. Punce in fantje.« 

Podam navodilo: 

Naredimo krog. Nato pa učence povabim, da ob glasbeni spremljavi zaplešejo: 

– Ples znanstvenikov in znanstvenic 

– Ples baletnikov in balerin 

Glasbena podlaga:  

ples znanstvenikov in znanstvenic: https://youtu.be/35N1z4fw6wI?t=1  

ples baletnikov/balerin: https://www.youtube.com/watch?v=uIC7Rtknuy0  

 

Pogovor po dejavnosti: 

Kako ste se fantje počutili v vlogi baletnikov?  

Kako ste se dekleta počutila v vlogi znanstvenic?  

Fantje, bi vi sprejeli v svojo družbo nekoga, ki bi imel drugačne hobije od vas 

(npr. bi rad plesal)?  

Dekleta, bi ve sprejele v svojo družbo nekoga, ki bi imel drugačne hobije od 

večine (npr. bi igral nogomet)? 

Kako mislite, da se počutijo tisti učenci, ki imajo radi povsem druge stvari kot 

večina učencev v razredu? 

ZAKLJUČNI 

DEL  

5 min. 

Vrnem se na začetek ure, k mnenjem o tem, ali lahko ljudje na invalidskem 

vozičku plešejo. Pokažem jim posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=v_JiNAK9dY8  

Iz posnetka je razvidno, da lahko tudi ljudje na invalidskem vozičku plešejo. 

Učence vprašam: 

– Kaj ste se to uro naučili? (Ne smemo označevati ljudi, če jih ne poznamo; 

kar je značilno za fante, še ne pomeni, da ne velja tudi za dekleta.) 

Povzamem, da ljudje pogosto na prvi pogled ocenjujemo ljudi, ne da bi jih 

poznali. To naredimo na podlagi razlik med ljudmi: izgleda, interesov, spola 

… Poleg tega pa pogosto na podlagi spola pripisujemo nekatere lastnosti 

fantom in druge dekletom, kar ni nujno prav. Pomembno je, da se zavedamo, 

kakšni smo, kako se razlikujemo od ostalih in da počnemo stvari, ki nas 

veselijo. Hkrati pa moramo spoštovati tudi ostale ljudi, ki počnejo stvari, ki 

njih veselijo. 

https://youtu.be/35N1z4fw6wI?t=1
https://www.youtube.com/watch?v=uIC7Rtknuy0
https://www.youtube.com/watch?v=v_JiNAK9dY8
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3.5 PETA UČNA PRIPRAVA Z USTVARJALNIM GIBOM 

  

UČNA PRIPRAVA – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA (GIB 5) 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 5 Razred: 

Učna tema: Različnost v skupnosti Učna enota: X faktor različnosti 

Tip ure:  Utrjevanje 

Učni cilji 

(tudi 

procesni cilj) 

– Učenci spoznajo, da se med seboj razlikujejo po sposobnostih in da se 

različno gibalno izražamo. 

– Učenci se preko gibalnih dejavnosti vživljajo v ljudi, ki se razlikujejo po 

sposobnostih (slepi, gibalno ovirani ljudje). 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do 

sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 

skupnosti. 

Ključne 

besede 
Različnost, sprejemanje različnosti, drugačnost, strpnost, sposobnosti 

Učne oblike Delo v skupinah, frontalni pouk 

Učne metode Pogovor, razlaga, delo z vprašalnikom, metoda prikazovanja, ustvarjalni gib 

Pripomočki Radio, USB ključ, anketni vprašalnik 
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Faza učne 

ure, trajanje 

Dejavnosti učitelja in učencev 

UVODNI 

DEL 

10 min. 

 

STRPNOSTI DO DRUGAČNIH (5 min.) 

Zaigram različne ljudi, učenci pa ugotavljajo, koga predstavljam. Zaigram 

naslednje vloge: 

 v razred pridem kot slepa oseba, učence prosim, da mi pokažejo kje je 

prost stol, da se lahko usedem; 

 v razred pridem in nekoga med učenci poskušam vprašati nekaj s 

kretnjami (gluha oseba); 

 predstavljam učenca, ki je nadarjen (pogosto dviguje roko na vprašanja 

učiteljice, ve stvari, ki presegajo znanja tistega razreda). 

 

Pogovor o vlogah: 

– Koga sem zaigrala? (slepo in gluho osebo, nadarjeno osebo). To so osebe, 

ki se po sposobnostih razlikujejo od nas. 

– Poznate vi koga, ki se po sposobnostih razlikuje od vas? Kakšen odnos 

imate do teh oseb? 

– Kako vi pristopate do drugačnih ljudi? Se je bojite? Jih kdaj ogovorite?  

 

ULICA PRIJAZNIH/NEPRIJAZNIH LJUDI: - dodatna dejavnost 

Pred tablo pokličem 5 učencev. Eden od učencev bo zaigral osebo na 

invalidskem vozičku, ki bi želela iti v lekarno, vendar ne more, ker ni 

urejenega dostopa za invalide.  Ostali učenci uprizorijo najprej ulico prijaznih 

ljudi, nato pa še ulico neprijaznih ljudi. Sledi pogovor o zaigranem in 

sprejemanje »drugačnih« ljudi v domačem okolju, kjer učenci živijo. 

Pogovor: 

– Kako se vi obnašate do drugačnih v vaši okolici? 

– V kateri družbi bi raje živeli? V prijazni ali neprijazni? 

– Kaj pomeni, da spoštujemo drugačnost ljudi in smo strpni? 

– V katerem od prizorov smo videli strpnost do drugačnih? V katerem pa 

nestrpnost? 

OSREDNJI 

DEL 

20 min. 

 

 

 

 

X FACTOR RAZLIČNOSTI (20 min.) 

Učenci v skupinah s petimi člani pripravijo točko, s katero se bodo predstavili 

na X Faktorju različnosti. Pripraviti morajo kratke gibalne točke, pri katerih 

mora biti vključena tudi oseba, ki se od ostalih razlikuje po sposobnostih. 

V 10 minutah morajo: 

– določiti ime skupine, 

– izžrebajo listek, na katerem piše, koga morajo prikazati kot člana njihove 

skupine – eden od učencev zaigra drugačno osebo (npr. oseba na invalidskem 

vozičku, slepa oseba, športno nadarjena oseba, gluha oseba, oseba z zlomljeno 
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roko …).  

– sestaviti krajšo koreografijo. 

 

Sledi nastop na x Faktorju različnosti. Učenci ob glasbeni spremljavi 

zaplešejo svoje točke. Ostali učenci pa ugibajo, kdo je bil tisti, ki je bil 

drugačen in kako se je od ostalih razlikoval. 

 

Pogovor o dejavnosti:  

– Kako ste se počutili ob pripravi te plesne točke?  

– Kako se je počutila oseba, ki je bila drugačna in jo je skupina lepo sprejela 

medse? 

– Mislite, da človek na invalidskem vozičku lahko pleše? Kaj pa gluha oseba? 

– Kako lahko vi v vašem življenju naredite, da boste ta svet naredili bolj 

strpen do drugačnih? 

 

ZAKLJUČNI 

DEL  

15 min. 

Na plakat nalepimo razliko, ki smo jo obravnavali to učno uro: sposobnosti. 

Učenci rešijo anketni vprašalnik. 
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3.6 PRVA UČNA PRIPRAVA BREZ USTVARJALNEGA GIBA 

 

 

  

UČNA PRIPRAVA BREZ GIBA 1 – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 1 Razred:  

Učna tema:  Različnost v skupnosti Učna enota: Razlike med učenci v razredu 

Tip ure:  Obravnava nove učne snovi 

Učni cilji 

 

Učenci: 

– Učenci spoznajo, da se med seboj razlikujejo po spolu, interesih, telesnih 

lastnostih. 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do 

sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 

skupnosti 

Ključne 

besede 
Različnost, sprejemanje različnosti, drugačnost, skupnost 

Učne oblike Delo v skupinah, frontalni pouk 

Učne metode 
Pogovor, razlaga, delo z vprašalnikom, metoda prikazovanja, metoda pisno-

grafičnih izdelkov 

Pripomočki 
Vprašalniki, plakat, lističi z razlikami, listi za igro podpisi različnosti, 5 

risalnih listov, barvice. 

Prilagoditve  
V 2. razredu učitelj bere navodila, poleg zapisanih navodil je pri podpisih 

različnosti  tudi slikovno gradivo za ponazoritev. 

Literatura, 

viri 

Vir fotografij za podpise različnosti: www.clipartmax.com  

 

Opombe  

http://www.clipartmax.com/
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Faza učne ure, 

trajanje 

Dejavnosti učitelja in učencev 

UVODNI 

DEL 

15 min. 

 

Učencem se predstavim. 

Razdelim jim vprašalnike, povem navodila za izpolnjevanje in pojasnim 

dileme v povezavi z vprašalniki. Učencem 2. razreda berem trditve, oni pa 

obkrožajo odgovore, ki predstavljajo njihova stališča. 

OSREDNJI 

DEL 

30  min. 

 

 

 

 

 

 

 

SPOZNAVNA IGRA: (5 min.) 

Z učenci se predstavimo. Vsak izmed njih pove svoje ime in kaj rad v 

prostem času počne.  

Sledi pogovor:  

– Katere hobije ste najpogosteje omenili? 

– Imamo vsi enake hobije? 

 

Povzamem uvodno dejavnost tako, da učencem povem, da smo si vsi različni 

in da so ena od stvari, po katerih se med seboj razlikujemo, tudi interesi.  

 

ROŽA RAZLIČNOSTI (10 min.) 

Učence razdelim v  5 skupin. Vsaka skupina dobi risalni list in barvice. Dam 

jim navodilo, da narišejo rožo, v sredino cveta napišejo, kaj je vsem učencem 

v skupini skupnega, v cvetne liste pa vsak posamezen član napiše eno stvar, 

ki ga dela različnega od ostalih v skupini.  

Predstavniki skupin predstavijo delo skupin. Slike izobesimo po učilnici. 

Z učenci vodim pogovor: 

– V čem se s sošolci razlikujete med seboj? (Interesi, telesne lastnosti, vera, 

spol, sposobnosti, znanje tujih jezikov, posebne potrebe …) 

– Kaj vam je skupnega? (Enako stari, isti razred, enake pravice in dolžnosti 

…) 

– Ste težko poiskali eno značilnost, ki vas razlikuje od ostalih?  

 

PODPISI RAZLIČNOSTI (10 min.)  

Učencem razdelim liste (v prilogi), na katerih so zapisane različne 

značilnosti, interesi, najljubše jedi ipd. Vsak učenec dobi en list. V vsako 

okence se mu mora podpisati en učenec, ki ima določeno lastnost. Vsak 

učenec se lahko podpiše le enkrat, prav tako se lahko lastnik lista na svoj list 

podpiše le enkrat. Pri igri zmaga učenec, ki v čim krajšem času zbere vse 

podpise. 

Zmagovalec na koncu predstavi značilnosti in pove, kdo se mu je podpisal 
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pod določeno značilnost. 

Z učenci se o dejavnosti pogovorim: 

– Je bilo težko zbrati vse podpise?  

– Ste vnaprej vedeli za vse značilnosti sošolcev?  

– Podpis za katero značilnost je bilo najtežje pridobiti?  

– Je bila na listu zapisana kakšna stvar, ki je bila značilna le za eno osebo? 

– Se kdo ni mogel nikamor podpisati? Kako si se počutil? 

 

POGOVOR O DRUGAČNOSTI (5 min.): 

– V čem se ljudje vse razlikujemo? (Spol, starost, interesi, telesne lastnosti, 

narodna pripadnost, kulturne razlike, družbene razlike). 

– Ali imate tudi vsi na isti dan rojstni dan? Je kdo v razredu tudi starejši? 

(Ljudje se razlikujemo tudi po starosti. Učiteljica je starejša od učencev.) 

– Ali se strinjate, da je vsak po svoje drugačen? 

– Ste kdaj hvaležni za to, da vidite, da ste zdravi in lahko skačete, plešete, 

pišete, rišete, se igrate ipd.? 

ZAKLJUČNI 

DEL  

4 min. 

PLAKAT (4 min.): 

Tekom mojega poučevanja se bo postopoma delal plakat na temo razlik med 

ljudmi. Plakat bo predstavljal povzetek razlik, ki smo jih v določeni uri 

obravnavali. Prenesel se bo tudi k drugim šolskim uram v okviru te 

raziskave. 

Učence vprašam: Katere razlike med ljudmi smo danes obravnavali? (spol, 

starost, telesne značilnosti, interesi) 

Na tablo prilepim nalepke: SPOL, STAROST, TELESNE LASTNOSTI, 

INTERESI. 
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Priloga 1: PODPISI RAZLIČNOSTI ZA 2. RAZRED 

  

 

 PODPISI RAZLIČNOSTI ZA 5. RAZRED 

RAD BEREM. RAD JEM 

ČOKOLADO. 

 

IMAM 

BRATA/SESTRO. 

RAD IGRAM 

NOGOMET. 

RAD GREM NA MORJE.   ZNAM IGRATI NA 

INŠTRUMENT. 

VESEL SEM, KO 

LAHKO 

POMAGAM 

SOŠOLCU. 

IMAM DOMAČO 

ŽIVAL. 

ŽELIM SI, DA BI IME VEČ 

PROSTEGA ČASA. 

KADAR GREM V HRIBE, SE 

POČUTIM 

SVOBODNO.  

RAD SEM V DRUŽBI 

PRIJATELJEV. 

IMAM MODRE 

OČI. 

RAD JEM ČOKOLADO. 

 

RAD IGRAM NOGOMET. RAD PLAVAM. 

RAD BEREM. ŽALOSTEN SEM, KADAR 

ME SOŠOLCI NE POVABIJO 

V NJIHOVO DRUŽBO. 

IMAM BRATA/SESTRO. 

SEM NAJMLAJŠI V 

RAZREDU. 

RAD SE IGRAM V NARAVI. ZNAM IGRATI NA 

INŠTRUMENT. 

VESEL SEM, KO LAHKO 

POMAGAM SOŠOLCU. 

IMAM DOMAČO ŽIVAL. ŽELIM SI, DA BI IME VEČ 

PROSTEGA ČASA. 

KADAR GREM V HRIBE, SE 

POČUTIM SVOBODNO. 

RAD SEM V DRUŽBI 

PRIJATELJEV. 

IMAM MODRE OČI. 
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3.7 DRUGA UČNA PRIPRAVA BREZ USTVARJALNEGA GIBA 

 

 

  

UČNA PRIPRAVA BREZ GIBA 2 – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 2 Razred:  

Učna tema: Različnost v skupnosti Učna enota: Ljudje sveta 

Tip ure:  Utrjevanje 

Učni cilji 

(tudi 

procesni cilj) 

– Učenci razumejo, da med ljudmi obstajajo kulturne razlike (različen način 

življenja, navade, umetnost, vera, hrana, jezik …) in družbene razlike. 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do 

sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 

skupnosti 

Ključne 

besede 
Različnost, kulturne razlike, družbene razlike, narodna pripadnost 

Učne oblike Frontalni pouk, individualno delo 

Učne metode 
Pogovor, razlaga, delo z zemljevidom/globusom, delo s slikovnim gradivom, 

delo z učnim listom, metoda pisnih in grafičnih izdelkov 

Pripomočki Delovni list, sličice otrok sveta, globus/zemljevid sveta 

Prilagoditve   

Literatura 

Children Around The World Cards. (b.d.). Pridobljeno s:   

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Children-of-the-world-

Montessori-Cards-Children-of-the-Continents-1731385  

Raztresen, M., Baloh, E., Stankovič, M. (2016). Družba 5. Samostojni delovni 

zvezek za družbo v petem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Opombe  

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Children-of-the-world-Montessori-Cards-Children-of-the-Continents-1731385
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Children-of-the-world-Montessori-Cards-Children-of-the-Continents-1731385
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Faza učne 

ure, trajanje 

Dejavnosti učitelja in učencev 

UVODNI 

DEL 

 5 min. 

Učence vprašam: 

– O katerih razlikah med ljudmi smo se nazadnje pogovarjali? (Ljudje imamo 

različne interese, smo različnega spola, se razlikujemo po telesnih značilnostih …)  

– Katere razlike med ljudmi vse poznamo? 

Napovem, da bomo danes spoznavali razlike med ljudmi iz različnih koncev sveta. 

OSREDNJI 

DEL 

30 min. 

LJUDJE SVETA (20 min.) 

Otrokom povem, da je na Zemlji ogromno ljudi (7,7 milijard ljudi). Vsak človek se 

nekoliko razlikuje od drugega in je po svoje unikat. Tudi čisto vsak izmed njih. Na 

tabli pokažem zemljevid sveta. Učencem povem, da so ljudje, ki živijo na različnih 

celinah med seboj različni. 

Vsakemu učencu razdelim sličico otroka sveta (Children around the world cards). Na 

vsaki sličici je v kotu narisana in obarvana tudi določena celina, kamor ta oseba 

spada. Nato učenci dobijo nalogo, da v skupinah po 4-5 učencev primerjajo sličice in 

poiščejo čim več razlik in enakosti med otroki na sličicah. Predstavniki skupin nato 

predstavijo podobnosti/razlike, o katerih so se pogovarjali v skupinah.  

Sličice otrok nato izobesimo na tabli pod ustreznimi celinami. Učence povabim k 

tebli, da si pobližje ogledajo vse sličice 

Za tem pogledamo sličice otrok posamezne celine in iščemo: 

– kaj jim je skupno?  

– v čem se te osebe razlikujejo? 

Učenci se usedejo nazaj v klopi. Povzamemo ugotovitve skozi pogovor: 

– Katere razlike med sličicami otrok sveta ste opazili? (Razlike v barvi kože, različna 

oblačila, nekatere kulture imajo poslikane obraze, nekateri otroci imajo na sebi 

poseben nakit, nekateri otroci so fotografirani z živalmi …) 

– V čem smo si podobni? 

– Lahko vse razlike oz. podobnosti vidimo? Ali katerih tudi ne vidimo? (Ne vidimo, 

katere hobije imajo, kakšno družino imajo, kje bivajo …) 

– Ali mislite, da vsi ti otroci živijo v mestih, v blokih? Ali se njihova bivališča lahko 

tudi razlikujejo? (Da. Nekateri živijo v revnih kolibah, drugi v hišah, na kmetiji, 

nekateri pa tudi v mestih.) 

– Ali mislite, da vsi ti otroci govorijo enak jezik? (Ne.) 

– Poznate pozdrav v kakšnem drugem jeziku? Ali pa poznate pozdrav  kakšne druge 

kulture? 

– Mislite, da so vsi ljudje kristjani? Katere religije še poznamo? (Muslimansko, 

pravoslavno, judovsko, budistično, islamistično ipd. Nekateri ljudje niso verni, to 

pomeni, da so ateisti.) 

– Mislite, da imajo vsi ti otroci enako kulturo? To pomeni, da imajo enake običaje, 

navade, pozdrave, predstave o lepoti. Po čem lahko sklepaš, da nimajo vsi enake 
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kulture? (Različen nakit, poslikave telesa pri nekaterih kulturah, narodne noše …) 

– Ste že kdaj videli kakšen afriški ples? Kako se razlikuje od plesov v Evropi?  

Učencem povem, da so to kulturne razlike. To pomeni, da se različne kulture sveta 

med seboj razlikujejo po jeziku, po navadah, običajih, umetnosti (npr. plesu), veri … 

Ljudje prihajamo iz različnih držav, torej se razlikujemo po narodni pripadnosti 

(pripadamo različnim narodom). Poudarim, da je lahko znotraj ene države tudi več 

narodov.  

– Ali so vsi ti otroci iz družin, ki so premožne? Po čem to sklepate? (Ne, niso vsi 

premožni. Sklepamo lahko po oblačilih, obutvi …) 

Učencem 5. razreda povem, da so to družbene razlike. (Učencem 2. razreda te 

besedne zveze ne omenim). To pomeni, da se razlikujemo po gmotnem položaju. Na 

svetu so ljudje, ki imajo ogromno denarja, medtem ko ga imajo nekateri zelo malo in 

se morajo naučiti skromno živeti. 

SPOLNI STEREOTIPI 

Učencem preberem nekaj stereotipov. Oni pa povedo, ali se s stereotipom strinjajo 

ali ne.  

Primeri stereotipov:  

Vsi Kitajci najraje jedo riž. Vsi Američani so debeli. Vsi ljudje v Afriki so revni. 

Temnopolti ljudje živijo le v Afriki. Italijani jedo samo pico. 

 

5. R: Učencem povem, da ko sklepamo o ljudeh, kulturah, ki jih v resnici ne 

poznamo, so to naši stereotipi o njih. »Stereotip je splošno mnenje, ki nastane na 

podlagi nepreverjenih sodb o človeku, skupini ali skupnosti.« (Raztresen, Baloh in 

Stankovič, 2016) 

Vprašam jih: 

– Poznate tudi vi kakšen stereotip o drugih kulturah? 

 

INDIVIDUALNO DELO (10 min.) 

– Učenci 5. razreda rešujejo delovni list. 

– Učenci 2. razreda pa si izberejo enega otroka iz drugega konca sveta. V 

zvezek za spoznavanje okolja napišejo naslov: Otroci sveta. Spodaj pa 

narišejo izbranega otroka, kaj počne v življenju. Lahko si pomagajo z izbrano 

sličico otroci sveta. 

ZAKLJUČNI 

DEL 

3 min. 

 

PLAKAT (3 min.) 

Otroke vprašam: 

– Katere razlike med ljudmi smo danes obravnavali? (Kulturne razlike, družbene 

razlike, narodna pripadnost, religija …).  

Na plakat prilepim naslednje razlike: KULTURNE RAZLIKE, DRUŽBENE 

RAZLIKE, NARODNA PRIPADNOST. 

Na koncu ure učence še pozovem, naj tudi oni, preden o drugih ljudeh in kulturah 

širijo stereotipne govorice, najprej pomislijo, če te ljudi/kulturo zares poznajo.  
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Priloga: Delovni list           Ljudje smo si različni 

1. Oglej si fotografijo otrok in odgovori na vprašanje. 

        

Z enako barvo obkroži otroke, ki imajo 

enako barvo kože. 

Označi z       otroka, s katerim bi se najraje 

družil/a.  

 

 

 

Zakaj bi se najraje družil/a z njim? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Izberi si enega otroka na fotografiji in ga obkroži. O njem zapiši čim več stvari (od kod 

misliš, da prihaja, kaj rad počne v prostem času, kakšno hrano ima rad …). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Odgovori na vprašanje. 

Predstavljaj si, da si dobil/a sošolko s Kitajske, ki ne bi poznala tvojega jezika. Kako misliš, 

da bi se počutila v razredu? 

_________________________________________________________________________ 

 Kako bi ji ti lahko pomagal/a? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Izberi si dva sošolca/sošolki v razredu. Ugotovi, v čem vse se med seboj razlikujete. 

Poišči tudi razlike, ki niso nujno vidne. Razlike zapiši. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Vir: https://urlzs.com/d3itT 
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3.8 TRETJA UČNA PRIPRAVA BREZ USTVARJALNEGA GIBA 

  

UČNA PRIPRAVA BREZ GIBA 3– DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 3 Razred:  

Učna tema:  Različnost v skupnosti Učna enota: Različnost izražanja 

Tip ure:  Utrjevanje 

Učni cilji 

 

SPO/DRU: 

– Učenci spoznajo, da se ljudje razlikujemo po okusu za glasbo in da se 

različno izražamo.  

– Učenci si ogledajo posnetke plesov različnih kultur in jih primerjajo.  

– Učenci iščejo razlike, ki jih imajo posamezne kulture (navade, običaji, 

tipične jedi, pozdravi, religija, umetnost …). 

GU: 

– Učenci poslušajo glasbo 5 ritmov in ob tem izražajo svoja doživetja in 

zaznave glasbenih elementov likovno ter besedno. 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos 

do sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur 

in skupnosti 

Medpredmetna 

povezava 
Glasbena umetnost in spoznavanje okolja/družba 

Ključne besede Različnost, različno izražanje, metoda petih ritmov, kulturne razlike 

Učne oblike Frontalni pouk, individualno delo 

Učne metode 
Metoda grafičnih izdelkov, metoda dela z glasbenim posnetkom, metoda 

projekcije 

Pripomočki 
A4 list za vsakega učenca eden, projektor, elektronske drsnice, delovni 

listi, zvočni posnetek Metode 5 ritmov 
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Faza učne 

ure 

Dejavnosti učitelja in učencev 

UVODNI 

DEL 

5 min. 

 

Učence vprašam: 

– Kakšno glasbo radi poslušate? 

– Kakšno glasbo radi poslušajo vaši starši? Pa učiteljica? 

– Ali imamo vsi ljudje enak okus za glasbo? 

– Ali vsi razumemo določeno glasbo na enak način? 

OSREDNJI 

DEL 

35 min. 

 

 

 

 

 

 

 

METODA 5 RITMOV – SLUŠNO: (13 min.) 

Za dejavnost dobijo učenci en A4 list papirja, ki ga razdelijo na 5 delov. 

Povem jim, da bodo poslušali glasbo petih različnih ritmov, ob tem pa bodo 

risali na glasbo. Lahko uporabijo eno ali več barv. Označiti pa morajo tudi, 

kateri ritem jim je bil najbolj všeč in kateri najmanj. V kvadratek, katerega 

ritem jim je bil najbolj všeč, narišejo v kot srček; v kvadratek, ki predstavlja 

ritem, ki jim ni bil všeč, pa križec. 

Pogovor po poslušanju vseh petih ritmov: 

– Kaj ste si predstavljali ob poslušanju 1. ritma (tekoči ritem – flowing)? Vam 

je bil všeč? Kako ste se počutili med poslušanjem? 

– Kaj ste si predstavljali ob poslušanju 2. ritma (stakato ritem)? Kakšen je bil?  

Kako ste se počutili med poslušanjem? 

– Kaj ste si predstavljali ob poslušanju 3. ritma (kaos)? Vam je bil všeč? Kako 

ste se počutili med poslušanjem? 

– Kaj ste si predstavljali ob poslušanju 4. ritma (liričen ritem)? Kakšen je bil?  

Kako ste se počutili med poslušanjem? 

– Kaj ste si predstavljali ob poslušanju 5. ritma (globoka tišina)? Vam je bil 

všeč? Kako ste se počutili med poslušanjem? 

– Kateri ritem vam je bil najljubši? Zakaj?  

– Kateri ritem vam sploh ni bil všeč? Zakaj?  

Najbolj zanimive risbe tudi izpostavim pred razredom. 

 

– Ali se vsi izražamo (likovno/gibalno) na enak način? (Ne.) 
 

Učence povabim v prog in jim naročim, da pogledajo svoje izdelke in jih 

primerjajo z izdelki sošolcev. Povem jim, da so se na isti ritem vsi različno 

likovno izražali in prav tako je tudi z drugimi stvarmi v življenju. Iste stvari 

ljudje različno razumemo in se zaradi tega različno izražamo (tudi likovno). O 

enakih stvareh si ljudje ustvarjamo različna mnenja. 

Pomembno je, da se zavedamo, da imamo ljudje različna mnenja in da nobeno 

mnenje ni nujno pravilno ali napačno. Vsak lahko izrazi svoje mnenje, če le ni 

žaljivo. 
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PLESI SVETA (17 min.): 

Tudi po svetu se ljudje na različno glasbo različno gibalno izražajo in vsak 

ples ima v ozadju neko zgodbo. 

Učenci si ogledajo posnetke plesov različnih kultur: 

Indijski ples: https://www.youtube.com/watch?v=rCunGo798_c 

Ples Masajev v Keniji: https://www.youtube.com/watch?v=ZA4bAuAoEsU  

Španski flamenco: https://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A  

Maorski ples z Nove Zelandije: 

https://www.youtube.com/watch?v=J94x3sgI_Ho  

Slovensko kolo – Lepa Anka: 

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

Po vsakem plesu učence vprašam: 

– Od kod, mislite, da ples izvira? (Če ne vedo, jim povem jaz in ta kraj tudi 

pokažem na zemljevidu ali globusu.) 

– Kako se kultura ljudi na posnetku razlikuje od naše? (Drugačen ples, 

drugačna oblačila, drugačna polt, jezik, inštrumenti, ki se jih v naši kulturi ne 

uporablja tako pogosto …) 

 

ZNAČILNOSTI PLESOV: 

– Indijski ples Kalbelia: Izvaja ga pleme Kalbelia. Po izročilu so moški 

krotilci kač, ženske pa plesalke plesa, s katerim oponašajo kače – kobre. 

– Maorski ples Haka: Haka je obredni ples, ki se pleše v skupini in prestavlja 

vrhunec vsake maorske prireditve (npr. porok, nogometnih tekem, uradnih 

dogodkov …). S tem plesom so v preteklosti pred bitkami strašili nasprotnike 

in si krepili samozavest. Navzven so plesalci želeli pokazati svojo moč, jezo, 

veselje, hrabrost. Hako lahko izvajajo tudi ženske. 

– Ples Masajev v Keniji: Ta ples se imenuje »jumping dance«. Plesalci so 

moški iz vasi, ki skačejo v zrak in s tem izkazujejo svojo moč in vzdržljivost 

kot plemenski bojevniki. Višje kot nekdo skače, višjo spremljavo izvajajo 

ostali plesalci poleg. 

– Flamenko iz Španije: Ples je mešanica romske, arabske, krščanske in 

judovske kulture. Zanj je značilna strast. 

– Belokranjsko kolo Lepa Anka: Izvira iz Bele Krajine. K nam pa je 

predvidoma prišel s Hrvaške. Plesalci so oblečeni v značilno belo narodno 

nošo. 

 

DELOVNI LIST: Učenci ob ogledu video posnetkov rešujejo delovni list.  

Delovni list na koncu frontalno pregledamo. Učenci, ki želijo, preberejo svoje 

odgovore. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rCunGo798_c
https://www.youtube.com/watch?v=ZA4bAuAoEsU
https://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A
https://www.youtube.com/watch?v=J94x3sgI_Ho
https://www.youtube.com/watch?v=FJbVLElodPE
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POGOVOR O KULTURNIH RAZLIKAH (5 min.) 

– Kulture se med seboj razlikujejo tudi po oblačili. Kakšna oblačila ste videli 

v posnetkih? Kaj imajo oblečeno v Indiji in kaj v Novi Zelandiji? 

– Različne kulture imajo tudi različno hrano. Je kdo od vas že jedel indijsko 

hrano? Poznate kakšno tipično italijansko jed? (pica, lazanja, testenine z 

bolonjsko omako) Poznate kakšno špansko jed? (Tapasi – prigrizki, Paella,  

Poznate kakšno tipično slovensko jed? (Potica, prekmurska gibanica, kranjska 

klobasa, idrijski žlikrofi, bograč …).  

– Jezik je prav tako značilnost različnih kultur. Poznate pozdrav v kakšnem 

drugem jeziku? (Ola, Hallo, Hello, Živjo …) 

– Katere religije poznate? Različne kulture imajo različne religije. V Sloveniji 

je najbolj razširjena katoliška. Poznamo pa tudi druge: muslimanska, islamska 

(Iran, Irak), pravoslavna (predvsem na Balkanu), protestantska … 

Ljudje po svetu pa imajo tudi različne navade. Različno se pozdravljajo, 

različne gibe izvajajo ob govoru … 

– Poznate navade kakšne druge kulture?  

ZAKLJUČNI 

DEL  

4 min.  

 

Učence vprašam:  

– Katere razlike smo danes spoznavali? (Spoznali smo, da imamo ljudje 

različen okus za glasbo, različno se izražamo in imamo različna mnenja, 

ljudje po svetu plešejo različne plese …) 

– Katere značilnosti ima vsaka kultura? (Vsaka kultura ima svoje navade, 

jezik, religijo, tradicionalne jedi, umetnost (npr. ples), različno razumevanje 

lepote …)  

Na plakat nalepim: MNENJA 
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Priloga: Delovni list za 5. in 2. razred 

Delovni list: PLESI SVETA – 5. razred 

 

   

 

 

1. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira ples? ________________________ 

Kaj je zanj značilno? __________________________________________________________ 

Ali ti je bil všeč? Zakaj ja/ne? 

___________________________________________________________________________ 

2. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira? ________________________ 

Kaj je zanj značilno? __________________________________________________________ 

Ali ti je bil všeč? Zakaj ja/ne? 

___________________________________________________________________________ 

3. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira? _______________________ 

Kaj je zanj značilno? __________________________________________________________ 

Ali ti je bil všeč? Zakaj ja/ne? 

___________________________________________________________________________ 

4. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira? _______________________ 

Kaj je zanj značilno? __________________________________________________________ 

Ali ti je bil všeč? Zakaj ja/ne? 

___________________________________________________________________________ 

5. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira? ______________________ 

Kaj je zanj značilno? __________________________________________________________ 

Ali ti je bil všeč? Zakaj ja/ne? 

___________________________________________________________________________ 

1 

2 

4 5 

3 
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Delovni list: PLESI SVETA – 2. razred 

 

 

   

 

 

1. Dopolni in odgovori na vprašanja. 

 

1. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira ples? _________________________________ 

 

2. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira? ___________________________________ 

 

3. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira? ___________________________________ 

 

4. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira? ___________________________________ 

 

5. PLES 

Številka fotografije: _________ 

Iz katere države izvira? ___________________________________ 

 

Z rdečo barvico obkroži ples, ki ti je bil najbolj zanimiv.  

1 

2 

4 5 

3 
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3.10 ČETRTA UČNA PRIPRAVA BREZ USTVARJALNEGA GIBA 

  

UČNA PRIPRAVA BREZ GIBA 4 – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 4 Razred:  

Učna tema: Različnost v skupnosti Učna enota: Spolni stereotipi 

Tip ure:  Utrjevanje 

Učni cilji 

 

SPO/DRU: 

–  Učenci prepoznajo, da se ljudje razlikujemo po spolu in (učenci 5. 

razreda) spoznajo spolne stereotipe. 

– Učenci iščejo spolne stereotipe iz njihovega vsakdanjega življenja in jih 

med seboj soočijo v razredu, ali so resnični ali ne. 

SLJ: 

– Učenci se vživljajo v književna junaka in v besedilu iščejo spolne 

stereotipe. 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos 

do sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur 

in skupnosti 

Medpredmetna 

povezava 
SLJ 

Ključne besede Različnost, sprejemanje različnosti, spolni stereotipi 

Učne oblike Frontalni pouk, individualno delo 

Učne metode Pogovor, razlaga, metoda dela z besedilom, metoda grafičnega ustvarjanja 

Pripomočki 
Listi s stereotipi, prazni listki, magneti/lepilni trak, projektor, računalnik, 

zvezek  

Prilagoditve  V 2. razredu ne uporabljam besede stereotip. 

Literatura, viri 
Jelen, N. in Klenovšek, M. (b.d.). Lučka in Tine. Pridobljeno s: 

https://goo.gl/k3KR8t 

https://goo.gl/k3KR8t
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Faza učne ure, 

trajanje 

Dejavnosti učitelja in učencev 

UVODNI DEL 

10 min. 

 

ZNAČILNO ZA … 

Nekaj učencem razdelim lističe, na katerih so zapisane stereotipne značilnosti 

moških in žensk. Učenci lističe prinesejo in prilepijo na tablo pod stolpec (značilno 

za ženske/moške/oba spola), za kogar sami mislijo, da določena značilnost velja.  

Učencem v paru dam en prazen listek. Nanj morajo zapisati eno tipično lastnost 

žensk/moških/obeh spolov, kakor jim naročim in listek prilepijo pod ustrezen 

stolpec. 

Dejavnost izvajamo na stranski tabli in jo komentiramo na koncu šolske ure. 

OSREDNJI 

DEL 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

LUČKA IN TINE (20 min.) 

Preberemo knjigo avtorice Nine Jelen in Miha Klenovška: Lučka in Tine 

(https://goo.gl/k3KR8t). Slikanico projiciram na tabli. 

Pogovor o knjigi: 

– Kdo nastopa v knjigi? (Lučka in Tine) 

– Kako je opisana Lučka v knjigi? (Lučka ima štrleče lase, mozolje, zanimajo jo 

kemijski poskusi, mikroskopsko opazovanje žuželk, ne zna dobro plesati, je 

pametna, rada raziskuje.) 

– Ali so te značilnosti Lučke zapisane tudi na tabli pod stolpcem – značilno za 

punce? (Verjetno ne, Lučka nima značilnosti, ki jih običajno pripisujemo dekletom 

…) 

– Kako je v zgodbi opisan Tine? (Tine rad pleše, ni tako uspešen pri poskusih kot 

Lučka, prav tako kot Lučka ima mozolje, ima urejeno-neurejeno frizuro …) 

– Ali ju imajo sošolci radi? Zakaj ja/ne? (Ne, zbadajo ju. Lučko zbadajo, da je 

piflarka, Tineta pa da je punčka, ker pleše.) 

– Kako misliš, da se počuti nekdo, ki  ga zbadajo, da je »piflar«? 

 – Kako razumeš povedi:  

»Znanost je za fante, ne pa za punce.«  

»Samo punčke plešejo, tako kot pleše Tine.« 

  

5. r.:  Sta ti dve izjavi stereotipni ali ne? (Da.) 

(V 2. razredu ne uporabljam besede stereotip.) 

 

– Katere stereotipe še poznamo? (Fantje morajo biti pogumni, dekleta pa nežna. 

Nogomet je fantovski šport. Dekleta tečejo počasi. Gorenjci so skopi. Plavolaske 

niso pametne ipd.) 

– Ali tudi kdo od vas počne kakšno stvar drugače od drugih? Kako te sošolci 

sprejemajo? 

https://goo.gl/k3KR8t
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Priloga 1: Značilno za…  

 Oseba se rada igra z avtomobilčki. 

 Oseba rada plava. 

 Je nežna oseba. 

 Je pogumna oseba. 

 Oseba trenira boks. 

 Oseba pleše balet. 

 Oseba ima dolge lase. 

 Oseba rada pomaga učencem z učnimi težavami. 

 

– Kako bi se ti počutil, če bi te sošolci zbadali, ker stvari delaš drugače kot ostali, 

ker se razlikuješ od ostalih? 

Podam primer: V razred dobite učenko, ki je gluha.  Nekdo ti je rekel, da se z 

gluhimi sploh ne moreš pogovarjati. Kako boš ti ravnal v stiku z njo v razredu?    

Povzamem, da je pomembno, da si dovolimo biti drugačni in se kot take 

sprejemamo. Tudi Lučka in Tine nista se nista ozirala na druge, kar so govorili in 

sta delala to, kar ju je veselilo. Zaradi tega sta oba tudi uresničila svoje sanje. 

Lučka je prejela nagrado iz kemije, Tine pa je postal uspešen plesalec. 

Na koncu še enkrat preberem sporočilo knjige: »Bodi tisto, kar si. In pusti tudi 

drugim, da so. Ker takšni ste najboljši. Punce in fantje.« 

Analiza uvodne dejavnosti (5 min.) 

Nato povabim 2 učenca pred tablo. Eden učenec prebere lističe, ki naj bi veljali za 

moške, drugi pa za ženske. Za vsak listič posebej razmislimo, ali zapisana lastnost 

res velja le za ženske oziroma moške. Učenca lahko nato prestavita lističe tako, da 

značilnosti veljajo za oba spola. 

ZAKLJUČNI 

DEL  

10 min. 

NARIŠIMO NESTEREOTIPNO (10 min.) 

Učenci dobijo nalogo, da na listič narišejo nestereotipno, ki prikazuje, da tudi 

fantje lahko delajo stvari, ki so »značilne za punce« in obratno. 

PLAKAT: Tokrat na plakat ne prilepimo ničesar, ker smo razliko v spolu že na 

predhodnih urah obravnavali. 

Učence vprašam: 

– O kateri razliki med ljudmi smo se danes pogovarjali? (O spolu in stereotipih, ki 

nastajajo zaradi napačnih predstav o značilnostih moškega in ženskega spola.) 
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3.11 PETA UČNA PRIPRAVA BREZ USTVARJALNEGA GIBA 

 

 

  

UČNA PRIPRAVA BREZ GIBA 5 – DRUŽBA/SPOZNAVANJE OKOLJA 

Učiteljica: Maja Tušar 

Datum:  Zaporedna št. ure: 5 Razred:  

Učna tema:  Različnost v skupnosti Učna enota: Ljudje smo različni 

Tip ure:  Utrjevanje 

Učni cilji 

 

– Učenci izdelajo plakat na temo različnosti med ljudmi (poklici, interesi, 

telesne lastnosti, sposobnosti, kulture, narodna pripadnost). 

Procesna cilja: 

– Učenci pridobivajo vrednote kot so spoštovanje drugih, primeren odnos do 

sebe.  

– Učenci se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 

skupnosti 

Ključne 

besede 
Različnost med ljudmi, drugačnost, skupnost, plakat 

Učne oblike Delo v skupinah 

Učne metode Pogovor, metoda pisno-grafičnih izdelkov 

Pripomočki Plakati, časopisi, računalnik, lepilo, pisala, slovarji 

Prilagoditve  
V 2. razredu rišejo sami sličice in jih lepijo na plakat. V 5. razredu pa na 

plakatu, poleg nalepljenih časopisnih izrezkov, naredijo tudi zapis. 
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Faza učne 

ure, trajanje 

Dejavnosti učitelja in učencev 

UVODNI 

DEL 

5 min. 

 

Učence vprašam: 

– O katerih razlikah med ljudmi smo v tem času, ko smo bili skupaj, govorili? 

(Govorili smo o tem, da imamo različne telesne lastnosti, sposobnosti, da se 

razlikujemo po spolu, starosti, interesih, narodni pripadnosti, kulturnih 

razlikah …) 

– Kaj si boste od naših skupnih ur najbolj zapomnili?  

– V kakšnem svetu si želite živeti? V takšnem, ki bo spoštoval različnost? 

– Kako lahko vi ravnate, da boste bolje sprejemali drugačne?  

OSREDNJI 

DEL 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci oblikujejo plakate na temo Ljudje smo si različni. Razdelim jih v 

skupine po 5 učencev. 

Vsaka skupina dobi svoj naslov plakata: 

 Poklici so različni  

 Imamo različne hobije  

 Govorimo različne jezike 

 Razlikujemo se po videzu  

 Imamo različne sposobnosti  

 (Hrana sveta) – dodatna tema 

 

Skupine žrebajo naslov plakata in dobijo dodatna navodila o izdelavi. Učenci 

5. razreda dobijo napisana navodila (v prilogi). 

Učence 2. razreda pa nekoliko ustno usmerim. In sicer vsak član skupine dobi 

točno določeno delo, kaj mora narediti. 

NAVODILA ZA 2. RAZRED: 

Skupina 1: Poklici so različni 

Vsak učenec mora na plakat narisati en poklic, kaj želi postati, ko bo velik. Če 

se želje ponavljajo, naj nekdo nariše poklic staršev. V kolikor čas dopušča, 

poiščejo sličice poklicev tudi v časopisih in jih prilepijo na plakat poleg svojih 

sličic. 

Skupina 2: Imamo različne hobije 

Vsak učenec mora na plakat narisati, kaj rad počne v prostem času. V kolikor 

čas dopušča, poiščejo sličice različnih hobijev v časopisih in jih prilepijo na 

plakat poleg svojih sličic. 

Skupina 3: Govorimo različne jezike 

Učenci si v tujih slovarjih  izberejo nekaj zanimivih besed, jih prepišejo, 

poleg zapišejo prevod in narišejo, kaj pomenijo.  
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Priloga 1: Navodila za izdelavo plakatov po skupinah – 5. razred 

Skupina 1: Poklici so različni 

Na plakat napišite naslov in nalepite čim več fotografij ljudi z različnimi poklici. Nekatere 

poklice lahko tudi narišete. 

Poleg tega na plakat prepišite povedi in jih dopolnite z vašimi odgovori. 

 Če bi vsi ljudje na svetu imeli enak poklic, bi (kako bi bilo) 

_____________________________________________________________________. 

 Vsak poklic mora biti cenjen, saj 

______________________________________________. 

 Ko bomo veliki, bi želeli postati: (napišite, kaj želite vi postati) 

_____________________________________________________________________ 

Skupina 2: Imamo različne hobije 

Na plakat napišite naslov in okrog njega prilepite sličice, na katerih so ljudje, ki se ukvarjajo z 

različnimi hobiji npr. igrajo glasbeni inštrument, berejo, se ukvarjajo z različnimi športi …. 

Lahko jih tudi narišete. Iz naslova potegnite puščico ter napišite podnaslov: Naši najljubši 

hobiji. Pod ta podnaslov narišite vas, ki počnete stvari, ki jih sicer radi počnete v prostem času 

in vas veselijo. 

Spodaj zapišite: 

 Če bi se vsi učenci v našem razredu v prostem času ukvarjali z (napišite en 

hobi)_________________________________________________, bi (kako bi bilo) 

_____________________________________________________________________. 

Skupina 4: Razlikujemo se po videzu 

Vsak učenec v skupini nariše eno telesno razliko: višina, barva in dolžina las, 

barva polti, konstrukcija telesa (suha in močnejša postava), barva oči … po 

želji lahko narišejo tudi druge razlike. 

Skupina 5: Imamo različne sposobnosti  

Vsak učenec v  skupini nariše osebo z določenimi sposobnostmi: oseba na 

invalidskem vozičku, slepa oseba, ki uporablja belo palico in psa vodnika; 

vrhunskega smučarja, gluho osebo, ki se sporazumeva z znakovnim jezikom,  

glasbenika. 

Na koncu sledi predstavitev plakatov. 

Plakate tudi izobesimo po učilnici. 

ZAKLJUČNI 

DEL 15 min. 

Reševanje anketnega vprašalnika. 
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 Dobro je, da imamo judje različne interese, 

___(nadaljujte)________________________________________________________. 

Skupina 3: Govorimo različne jezike 

Na plakat zapišite naslov in besedo dober dan prevedite v čim več jezikov. Poleg besed v 

tujih jezikih napišite tudi: 

– v katerem jeziku je zapisana beseda, 

– narišite zastavo države. 

Pomagate si lahko z računalnikom ali slovarji. Po želji lahko na plakat zapišete tudi druge 

besede v tujih jezikih in zraven pripišete prevod/narišete, kaj pomeni. 

 

Skupina 4: Razlikujemo se po videzu 

Na plakat napišite naslov in naštejte, po katerih telesnih značilnostih se ljudje razlikujemo 

(barva kože, velikost …). Pod vsak primer prilepite kakšno sličico iz časopisa ali sličice sami 

narišete.  

Na plakat tudi zapišite naslednje povedi in jih dopolnite: 

 Če bi bili vsi ljudje na svetu čisto enaki, bi___(nadaljujte) 

___________________________________. 

 Kako bi se počutil v razredu, če bi bili vsi med seboj enaki po videzu? 

____________________________________________ 

Skupina 5: Imamo različne sposobnosti  

Na plakat zapišite naslov in prilepite sličice ljudi, ki se razlikujejo po sposobnostih (zdravi, 

invalidi, slepi, gluhi, nadarjeni učenci …). 

Na plakat prepišite trditve/ vprašanja in jih dopolnite: 

 Zapiši nekaj prednosti, ki jih imamo zato, ker imamo v skupnosti tudi drugačne ljudi 

(ljudi s posebnimi potrebami, nadarjene osebe …): 

 Kako bi se počutil v družbi, kjer bi bili vsi popolni (zdravi, nadarjeni …)?  

 Kaj se lahko naučiš od nekoga, ki je invalid? 

 

Skupina 6: Hrana sveta – dodatna tema 

Na plakat zapiši naslov, zapiši imena držav in sličice jedi, ki iz zapisanih držav prihajajo. Po 

želji lahko zapišeš tudi ime jedi v njihovem jeziku. 

 Katere so prednosti, ki jih v naše življenje prinašajo različne kulture? 

 Katera je tvoja najljubša jed, ki prihaja iz druge države? Prilepite sličice/narišite. 


