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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala uporabo učne metode ustvarjalnega giba za utrjevanje 

učne snovi v prvem razredu osnovne šole v sklopu vzgojno-izobraževalnega procesa 

podaljšanega bivanja. Zanimalo me je, ali lahko metodo uporabim za utrjevanje učne snovi pri 

vseh predmetih; kako se bo uporaba učne metode odražala na učencih; kakšni bodo odzivi 

učencev in kakšno bo mnenje učiteljice in vzgojiteljice razreda o uporabi izbrane učne metode. 

V teoretičnem delu sem se posvetila ustvarjalnemu gibu na splošno in vplivu le tega na 

otrokov razvoj, uporabi ustvarjalnega giba kot učne metode ter značilnostim in nalogam 

podaljšanega bivanja. Za empirični del sem v šoli izvedla deset nastopov, ki sem jih nato 

analizirala. Z raziskavo sem ugotovila, da je učno metodo ustvarjalnega giba za utrjevanje učne 

snovi možno uporabiti pri vseh predmetih, da uporaba ustvarjalnega giba prinese ogromno 

pozitivnih učinkov (npr. sproščenost učencev, visoko stopnjo motiviranosti, visoko stopnjo 

zbranosti, pozitivno vzdušje v prostoru, krepitev odnosov med učenci, izboljšanje 

samopodobe učencev, spodbujanje komunikacije med učenci, učenje na konkretni ravni, 

stalno prepletanje telesne, miselne in delovne aktivnosti, lažje in trajnejše pomnjenje učne 

snovi …) ter da so učenci pri dejavnostih z ustvarjalnim gibom radi sodelovali, jih dojemali kot 

igro in ne kot učenje, se pri tem sprostili in uživali v vsakem trenutku. Najbolj jim je bilo všeč, 

da so se lahko veliko igrali, gibali in bili pri tem tudi ustvarjalni.  

 

Ključne besede: ustvarjalni gib, gibanje, podaljšano bivanje, utrjevanje učne snovi, učna 

metoda, 1. razred 

  



 
 

ABSTRACT 

This diploma thesis explores the use of the creative movement teaching method for 

consolidation of learning content in the first grade of elementary school in the framework of 

the educational process of after-school services. I was interested in whether I can use the 

method to consolidate learning content in all subjects; how the use of this teaching method 

will reflect on the students; what opinions the students, the teacher and the teacher’s aid will 

have about using the teaching method. In the theoretical part I focused on creative 

movement in general and its influence on the child's development, the use of creative 

movement as a teaching method and the characteristics and tasks of after-school services. In 

the empirical part, I held ten presentations at school, which I then analysed. As a result of the 

research I found that the creative movement teaching method can be used in all subjects, 

that its use has many positive effects  (e.g. relaxation of students, high level of motivation, 

high level of focus, positive room atmosphere, strengthening the relationships between 

students, improving students’ self-esteem, encouraging communication among students, 

learning on a concrete level, constant intertwining of physical, mental and work activity, 

easier and more sustainable memorisation of learning contents …) and that students liked to 

participate in activities including creative movement, seeing them as play instead of learning, 

relaxing and enjoying every moment. Students especially liked that they were able to play a 

lot, move and be creative.  

 

Key words: creative movement, movement, after-school services, consolidation of learning 

content, teaching method, first grade 
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1 UVOD 

Na praktičnem usposabljanju v 1. razredu sem opazila, da je bila večina otrok do malice že 

precej utrujena od učenja, koncentracija je bila slaba in otroci niso bili najbolj motivirani za 

učenje. Ves čas so se presedali in obračali na stolih. Videlo se je, da potrebujejo odmor, 

sprostitev in gibanje. Ko sem učence povprašala po počutju, so učenci v veliki večini odgovorili, 

da se jim ne da več učiti, da bi se radi igrali. Pri tem se mi je postavilo vprašanje, ali ni bistvo 

prvega razreda ravno v poučevanju skozi igro? In tudi na splošno v kolikšni meri v prvi razred 

vključiti aktivne metode poučevanja? Po lastnih izkušnjah in opažanjih na praktičnem 

usposabljanju v učilnicah slovenskih šol še vedno prevladujejo metode poučevanja, značilne 

za tradicionalni učni pristop, kot so metoda razlage, razgovora in demonstracije; otroci večino 

časa preživijo za svojimi klopmi, ki so postavljene v vrstah in so obrnjene proti tabli; učitelji so 

pri pouku bolj aktivni od otrok. Menim, da čeprav sodobna šola narekuje uporabo različnih 

metod in oblik poučevanja, delo še vedno poteka preveč po starem - tradicionalnem sistemu. 

Opazila sem, da je bil pouk načrtovan in voden kakovostno, vendar ves čas zelo podobno. 

Metode poučevanja se niso bistveno spreminjale. Prav tako pa je pouk potekal preveč statično 

in nesocialno. Otroci so večino časa mirno sedeli in poslušali učiteljico, komunikacija med 

učiteljico in učenci je sicer bila prisotna, vendar premalo, med učenci pa je skoraj ni bilo. 

Manjkalo je tudi dinamike, gibanja in komunikacije.  

V svojem diplomskem delu sem želela v praksi preizkusiti uporabo ustvarjalnega giba, in sicer 

za utrjevanje učne snovi. Zanimalo me je, ali je mogoče metodo ustvarjalnega giba uporabiti 

za utrjevanje učne snovi pri vseh predmetih, kakšni učinki se bodo pokazali pri uporabi le te, 

kakšni bodo odzivi učencev na uporabo ustvarjalnega giba in kakšno bo mnenje učiteljice in 

vzgojiteljice o uporabi ustvarjalnega giba.  

Ko sem se odločala, kdaj in kako bom metodo ustvarjalnega giba preverila v praksi, mi je v 

ospredje ves čas hodilo podaljšano bivanje. To pa zato, ker sem iz lastnih izkušenj in opažanj 

na praktičnem usposabljanju ugotovila, da večina staršev in otrok ter tudi nekaj strokovnih 

delavcev podaljšano bivanje obravnava kot nekaj manj vrednega. Čeprav ga urejata enaka 

zakona kot redni pouk, nima neke posebne veljave v šolskem prostoru. Za starše podaljšano 

bivanje večinoma pomeni čas za pisanje domačih nalog in čakanje na starše oz. skrbnike, za 

učence pa čas pisanja domačih nalog in sprostitev. V resnici pa je podaljšano bivanje del 
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vzgojno-izobraževalnega programa. Menim, da je treba podaljšanemu bivanju nameniti več 

pozornosti in ga izkoristiti v kar največji meri. Po izkušnjah se otroci v podaljšanem bivanju 

najbolj veselijo igre ter sprostitve, najmanj priljubljeno pa jim je pisanje domačih nalog. Ker 

so domače naloge namenjene predvsem utrjevanju učne snovi, sem se odločila, da se v 

diplomskem delu osredinim na uporabo metode ustvarjenega giba v fazi utrjevanja učne 

snovi, med vzgojno-izobraževalnim procesom podaljšanega bivanja.  

Torej, če povzamem, je glavni cilj mojega diplomskega dela raziskati uporabo ustvarjalnega 

giba kot učno metodo za utrjevanje učne snovi v 1. razredu osnovne šole, in sicer v sklopu 

vzgojno-izobraževalnega procesa podaljšanega bivanja. Diplomsko delo je sestavljeno iz 

teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem opisala značilnosti in pomen 

ustvarjalnega giba, predstavila uporabo le tega pri pouku ter na koncu nekaj besed namenila 

še podaljšanemu bivanju. V empiričnem delu sem predstavila nastope, ki sem jih izvedla za 

raziskavo, dodala analize in zaključila z interpretacijo rezultatov. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 USTVARJALNI GIB 

Pojem ustvarjalni gib se je oblikoval v sedemdesetih letih 20. stoletja, ko so ples poimenovali 

kot enega izmed mnogih načinov človekovega ustvarjalnega gibanja. Pri ustvarjalnem gibu nas 

ne zanima zunanjost in oblika giba, temveč njegova kakovost, izraznost in povezovalnost med 

ljudmi. Gibe si izmišljamo, ustvarjamo in povezujemo sami, pomembno je le, da povezujemo 

gibanje z notranjim doživljanjem in čustvovanjem (Vogelnik, 1993). Ustvarjalni gib je 

sestavljen z gibanja, ki je ena izmed osnovnih človeških potreb in ustvarjanja, ki je najvišja 

človekova potreba, katere zadovoljitev mu omogoča samouresničevanje. Ob ustvarjanju z 

gibanjem se povezujeta temeljna in najvišja človekova dejavnost v novo kvaliteto, ki 

posamezniku prinaša dobro počutje, notranjo povezanost in odzivanje okolju (Kroflič, 1999).  

Plesna vzgoja v najširšem pomenu pomeni vzgajanje s plesom ter zajema področje estetske 

umetnostne in kulturne vzgoje. Poleg tega je tudi vzgojna in učna metoda, katere sredstvo je 

oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem (Gobec in Kroflič, 1995, str. 13). Pri vzgajanju 

s plesom sta igra in gibanje neločljivo povezana, kajti otroku oblikovanje gibanja, izražanje z 

gibanjem in ustvarjanje z gibanjem pomeni igro. Čeprav ustvarjanje z gibom poteka skozi igro, 

je izredno kompleksno, kajti povezuje se z vsemi vzgojnimi področji v vrtcu in z vsemi učnimi 

vsebinami v šoli. (Gobec in Kroflič, 1995). V sodobnih metodah učenja in poučevanja postaja 

učenje skozi gib in ples nepogrešljiva sestavina učnega procesa, zato je enakovreden sestavni 

del predšolske vzgoje in nadaljnjega izobraževanja v šoli (Geršak, 2006b). Poučevanje s 

plesom, igro in gibanjem ob današnjem prehitrem in prestresnem načinu življenja, v šolo 

prinaša val svežine, razgibanosti, umirjenosti in strpnosti, kar je ključnega pomena za uspešno 

vzgajanje in poučevanje (Geršak, 2013). 

2.1.1 POMEN USTVARJALNEGA GIBANJA ZA OTROKOV RAZVOJ 

Učenje z gibanjem ne pomeni le razvoja gibalnih sposobnosti in pridobivanja motoričnih 

spretnosti. V povezavi z vsemi vzgojnimi področji gibanje vpliva na razvoj na emocionalnem, 

intelektualnem in emocionalnem področju (Gobec in Kroflič, 1995). Pri vzgojno-

izobraževalnem delu stremimo k celostnemu razvoju otroka, kar pomeni, da razumemo stvari 

z umom in telesom. Da to dosežemo, je terba prepletati telesne, doživljajske, miselne in 
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socialne aktivnosti (Geršak, 2006b). Ples otrokom predstavlja možnost neverbalnega 

izražanja, s katerim razvijajo fizične, čustvene in intelektualne. Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik 

in Kasjak (2011) poudarjajo, da telo in gibanje otroku predstavljata prvi stik s svetom, zato jim 

je treba omogočati čim več možnosti za gibanje, raziskovanje in izražanje. Ugotovili so, da 

ustvarjalni gib spodbuja in razvija gibalne sposobnosti in zmožnosti, intelektualne 

sposobnosti, socializacijske veščine, sprošča telesne in psihične napetosti, gradi lastno 

zavedanje telesa in samozavest, izboljšuje koordinacijo, spodbuja ustvarjalnost, čut za 

estetiko, bogati svet čustev, zmanjšuje zadržke itd. Ker otrokovo telo predstavlja prvi stik s 

svetom, mu moramo omogočati čim več možnosti za gibanje, raziskovanje in izražanje (Meško 

idr., 2011).  

2.1.2 TELESNO-GIBALNA INTELIGENTNOST 

Teorija sedmih inteligentnosti po Gardnerju (1983) telesno-gibalno inteligentnost opredeljuje 

kot posebno vrsto inteligentnosti, za katero so značilne spretna uporaba telesa, izdelava 

orodij, umetniške dejavnosti kot ples, dramska igra in pantomima. Gardner v svoji teoriji 

ustvarjalni gib umesti kot intelektualno dejavnost v kinestetični in prostorski inteligentnosti 

(v Kroflič, 1999). Ugotovitve in razmišljanja avtorjev, kot so Cropley, Gardner, Goleman, 

Fontana, Glasser idr., posredno teoretično utemeljujejo ustvarjalni gib kot metodo pouka, ker 

nudi poleg besednega še druge načine izražanja zamisli, ker upošteva poleg verbalne in 

matematično-logične inteligentnosti tudi vse druge, ker daje otrokom priložnost, da razvijajo 

svoje specifične darove in s tem pozitivno samopodobo (Kroflič, 1999, str. 225). 

2.1.3 CELOSTNO UČENJE 

Celostno učenje pomeni razumeti nekaj z umom in telesom. Celostne metode učenja in 

poučevanja poskušajo na različne načine integrirati intelektualne, emocionalne, socialne in 

psihomotorične vidike vzgojno-izobraževalnega procesa. Med slednje uvrščamo tudi metodo 

ustvarjalnega giba, ki temelji na gibalnih dejavnostih, s katerimi otroci izražajo, oblikujejo in 

ustvarjajo različne vzgojne in učne vsebine (Kroflič, 1999). Z gibalnimi dejavnostmi ne 

vplivamo le na razvoj motoričnih spretnosti in sposobnosti, temveč vplivamo na otrokov 

razvoj zavedanja telesa, perceptivnih funkcij, višjih mentalnih funkcij, ustvarjalnosti, 

sposobnosti za šolsko učenje, za komuniciranje in interakcijo ter razvoj samozavedanja in 

samozavesti (Frostig v Kroflič, 1999). 
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V sodobni družbi postajata učenje in izobraževanje vse pomembnejša dejavnika 

posameznikovega zadovoljstva in uspeha, posameznik pa ključni element lastnega napredka, 

ki se s pridobivanjem znanja notranje bogati in raste (Dominko in Birman Forjanič, 2004). 

Površinsko učenje, ki je značilno za tradicionalne pristope k učenju, ki se naslanjajo na 

behaviorizem, ne zadostijo potrebam sodobne družbe (Tancig, 2007 v Geršak, 2015). Sodobna 

svetovna misel v nasprotju s tradicionalno daje prednost holističnemu pristopu, to pomeni, 

da povezuje umetnost in znanost, dopolnjuje logično z intuitivnim mišljenjem, povezuje 

telesno z duševnim (Kroflič, 1999, str. 11). Kognitivizem v ospredje postavlja višje-nivojske 

oblike učenja, ki temeljijo na konstruktivističnih učnih pristopih in aktivnem učenju (Tancig, 

2007 v Geršak, 2015). Po najnovejših raziskavah bi koncept šolskega učenja moral temeljiti na 

neposrednih izkušnjah, doživljanju, ustvarjalnem reševanju problemov, medsebojnem 

komuniciranju, sodelovanju in samopotrjevanju. Sodobna spoznanja iz pedagogike, 

psihologije in didaktike poudarjajo, da se človek največ nauči z aktivno participacijo, kar 

pomeni, da mora biti učenec postavljen v ospredje učnega procesa (Kroflič, 1999).  

2.2 UPORABA USTVARJALNGA GIBA PRI POUKU 

Metoda ustvarjalnega giba temelji na aktivnem pristopu učenja in poučevanja s pomočjo 

telesa, na podlagi gibanja in umetnosti. Pri integraciji ustvarjalnega giba v šolski prostor sta to 

dve neločljivi celoti, saj pristop zagovarja proces učenja, kjer uporabljamo gibanje, hkrati pa 

se skozi gib tudi umetniško izražamo in osebno rastemo (Geršak, 2016b). Pristop torej 

vzporedno dosega cilje gibalnega področja in umetnostnega področja v smislu integracije 

oziroma medpodročnega povezovanja in vključevanja sodobnih učnih pristopov (Geršak, 

2015). Novejša pojmovanja učenja poudarjajo v konceptu šolskega učenja tudi pomen 

neposredne izkušnje, doživljanja, ustvarjalnega reševanja problemov, medsebojnega 

komuniciranja, sodelovanja in potrjevanja. Z vključevanjem ustvarjalnega giba uvajamo v 

proces pouka celosten pristop, premoščamo tradicionalno dvojnost, povezujemo telesno z 

duševnim ter olajšujemo uresničevanje značilnosti sodobnega pouka (Kroflič, 1999 str. 11). 

Pristopi poučevanja s plesno umetnostjo omogočajo raziskovanje lastnega gibanja, zadovoljijo 

potrebo po zabavi, sprejetosti v skupini, po svobodi, razvijajo telesne spretnosti, usmerjajo 

energijo v ustvarjalno gibanje, spodbujajo domišljijo in povečujejo ustvarjalnost. Ustvarjalni 

gib lahko vključujemo na različna področja dejavnosti v vrtcu in na vsa predmetna področja v 
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šoli, saj ima učenje skozi gib in ples funkcijo udejanjanja spoznavnih vsebin z doživljanjem in 

je sredstvo ustvarjalnega izražanja učnih vsebin (Meško idr., 2011, str. 263). Poučevanje z 

ustvarjalnim gibom učencem omogoča nebesedno izražanje in sprejemanje informacij po 

kinestetični poti. Pri integraciji umetnosti ne želimo profesionalizma, temveč nadgradnjo 

učenja vseh otrok, ne glede na njihove učne zmožnosti ali etično ozadje. Pomembno je, da se 

otroci učijo na različne načine in ne samo s pomočjo branja in pisanja (Griss, 1998). 

V naših šolah je poučevanje in učenje z metodo ustvarjalnega giba še vedno redkost, čeprav 

so številne raziskave pokazale več pozitivnih učinkov uporabe te metode pri pouku. Po 

raziskavah (Kroflič 1992, 1999; Geršak, Novak in Tancig, 2005, Geršak 2007, 2014 in 2016 b) 

se ustvarjalni gib največkrat uporablja kot motivacijsko in sprostitveno sredstvo, in sicer v 

kombinaciji z glasbeno, likovno umetnostjo in športom ter slovenščino. Kot glavni razlog za 

majhno integriranost metode V. Geršak (2016 b) navaja nepoznavanje tega pristopa. 

Možnosti za vključevanje ustvarjalnega giba v pouk je ogromno, vse pa je odvisno od 

iznajdljivosti in ustvarjalnosti učitelja. Za izvajanje metode učitelj ne potrebuje posebnega 

gibalnega predznanja, temveč le metodično znanje, iznajdljivost in izvirnost. Pobudo v 

gibalnem ustvarjanju prepušča otrokom oziroma jih na ustrezen način animira in spodbuja. Z 

vnašanjem giba v učno-vzgojni proces ustvarja sproščeno počutje ter tako omogoča vzgojno-

izobraževalni proces in spodbuja otrokov emocionalni, socialni in intelektualni razvoj (Kroflič, 

1999, str. 127). Ustvarjalni gib lahko uporabimo kot metodo pri vseh predmetih, tako v nižjih 

kot tudi višjih razredih (Geršak, Tancig in Novak, 2005). 

2.2.1 UČNE OBLIKE IN METODE POUČEVANJA 

Pri izvajanju gibalno-plesnih dejavnosti uporabljamo različne oblike vzgojnega dela – skupna, 

skupinska, tandem in individualna. Oblike izberemo na podlagi ciljev, značilnostih izbranih 

spodbud in pogojev dela.  

Pri plesni vzgoji vzgojno delo poteka s pomočjo posebnih metod: metoda vodenja, metoda 

izmišljanja, metoda od vodenja k izmišljanju in metoda od izmišljanja k vodenju. Metodo 

izberemo na podlagi zastavljenega operativnega cilja, in sicer izberemo: 

- metodo vodenja, ko želimo učence načrtno usmeriti v ustrezna gibanja, potrebna za 

telesni in gibalni razvoj; 
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- metodo izmišljanja, ko želimo učencem omogočiti telesno in duševno sprostitev ter 

gibalno ustvarjanje. 

Izbor metode je odvisen tudi od zrelosti skupine, starosti, plesnih izkušenj in ciljev konkretne 

zaposlitve ter nalog, ki si jih učitelj zastavi (Gobec in Kroflič, 1995). 

2.2.2 VRSTE PLESNIH DEJAVNOSTI 

Cilje plesne vzgoje uresničujemo z različnimi gibalno-plesnimi dejavnostmi in usmerjenimi 

gibalno-plesnimi igrami. B. Kroflič in D. Gobec (1995) jih razdelita na ples in ponazarjanje z 

gibanjem, plesno uprizarjanje in dramatizacije, rajalne igre ter didaktične igre. Čeprav 

dejavnosti ločimo v štiri skupine, jih je v praksi težko strogo in togo ločiti, saj se običajno med 

seboj prepletajo in dopolnjujejo. Na primer posamezne prvine ene dejavnosti so prisotne tudi 

v drugi. Omeniti je treba tudi, da didaktična igra v širšem smislu zajema vse plesno-gibalne 

dejavnosti, kajti pri otrocih vpliva na razvoj psihomotoričnih sposobnosti in pridobivanje 

psihomotoričnih, socialnih in kognitivnih znanj. 

Ples in ponazarjanje zajema gibalno ustvarjanje in izražanje vsakega posameznika ob zunanji 

ali notranji spodbudi. Zunanjo spodbudo (glasba, različni predmeti in materiali, literatura, 

likovna umetnost, okolje in ples) učencem ponudimo učitelji. Pomembno je, da spodbud ni 

preveč, kajti to otroke lahko zmede. Notranja spodbuda izhaja iz posameznikovih predhodnih 

doživetij in domišljijskih predstav. V to vrsto gibalno-plesne igre sodita poleg plesa v ožjem 

smislu tudi ponazarjanje z gibanjem (čim bolj natančno posnemanje človekovega gibanja in 

vedenja v vsakodnevnem življenju), ki se postopoma razvije v plesni izraz in pantomimo. 

Metoda, ki jo običajno uporabimo v tej vrsti dejavnosti, je metoda izmišljanja. 

Plesna dramatizacija in uprizarjanje zajemata gibalno izražanje, ki izhaja iz posameznikovega 

doživljanja zgodbe ter medsebojnih odnosov junakov v zgodbi. Plesna dramatizacija poteka 

samostojno in spontano ob pripovedi o dogajanju ter običajno vključuje tudi druge vrste 

plesnih dejavnosti (ples in rajalne igre). Predstavlja tudi odlično dejavnost, s katero lahko 

postopoma razvijemo govorjeno besedno dramatizacijo. Plesno uprizarjanje predstavlja bolj 

usmerjeno gibalno-plesno igro, ki pa prav tako izhaja iz resničnega ali izmišljenega dogodka 

ali literarne predloge. Spodbude za plesno dramatizacijo in uprizarjanje so poleg literature in 

glasbe tudi kostumski in scenski pripomočki ter lutke. Običajno uporabimo metodo vodenja 

in metodo izmišljanja.  
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Rajalne igre in ljudske rajalne igre so skupinski plesi, ki so nedeljivo povezane s petjem ali 

govorjenim besedilom. Ločimo rajalne igre z vlogami in brez vlog. V prvih ima eden izmed 

učencev posebno vlogo, ki mu določa drugačno gibanje kot drugim. V rajalnih igrah brez vlog 

pa se vsi gibljejo enako. Z vključevanjem otroških ljudskih rajalnih iger v usmerjene gibalno-

plesne dejavnosti pomagamo ohranjati ljudsko plesno izročilo ter bogatimo otrokov odnos do 

ljudske umetnosti. Pomembno je, da pri tem otrokom omogočimo tudi prostor in čas za 

spontane in moderne rajalne igre. Rajalne igre lahko ob ustrezni pomoči seveda ustvarijo tudi 

učenci sami. 

Didaktične igre potekajo po točno določenih pravilih in so namenjene razvijanju sposobnosti 

ter pridobivanju znanja. Na plesnem področju jih poznamo bolj malo, večina se jih prepleta z 

drugimi področji. Med te sodijo gibalne in rajalne igre s pravili, glasbeno-didaktične igre, ki 

potekajo skozi gibanje in didaktične igre telesne vzgoje (Kroflič in gobec, 1995).  

2.2.3 VLOGA UČITELJA 

Učitelj je predvsem organizator in spodbujevalec, ki zastavlja izhodiščne probleme, reševanje 

pa prepušča učencem. Seveda jih po potrebi usmerja oziroma se pridruži njihovem iskanju 

rešitev in igri (Kroflič, 1999, str. 12).  Če želi učitelj pri učencih spodbujati njihovo 

ustvarjalnost, mora biti ustvarjalen tudi on sam. Pri čemer so mu v oporo osnovni principi 

sodobne plesne umetnostne pedagogike in psihologije. Vsak plesni dogodek naj bi bil 

enkratna stvaritev, ki pa jo lahko skupaj z učenci razvijamo, dopolnjujemo in variiramo (Gobec 

in Kroflič, 1995). 

2.2.4 UČINKI INTEGRACIJE USTVARJALNEGA GIBA V POUK  

Raziskave v svetu in pri nas poudarjajo pomen uporabe ustvarjalnega giba kot učnega pristopa 

za otrokov celostni razvoj. Pozitivni učinki učnega pristopa se kažejo predvsem na čustveno- 

socialnem področju otrokovega razvoja, saj metoda temelji na kooperativnem učenju. 

»Jensen (1998) je opisal povezavo med gibanjem in učenjem kot pozitiven vpliv na možganske 

funkcije. Na področju pomnjenja je Sprenger (1999, 75) opisal različne gibalne strategije, ki 

spodbujajo pomnjenje. Kentel in Dobson (2007) ugotavljata, da so bili otroci, ki so bili med 

poukom deležni gibalno-plesnih dejavnosti za dosego učnih ciljev, zelo motivirani za učenje« 

(v Geršak, 2016a, str. 530). Pri nas je učinke plesa in ustvarjalnega giba kot celostne metode 
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poučevanja in učenja med drugimi raziskovala tudi Breda Kroflič (1992, 1999). In sicer so jo 

zanimali učinki uporabe ustvarjalnega giba pri učencih razrednega pouka glede na nekatere 

vidike intelektualnega, emocionalnega in socialnega razvoja učencev. Rezultati so pokazali 

statistično pomembne povezave na ustvarjalno mišljenje otrok in pozitivne učinke na 

motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, samozavest, medsebojne odnose, 

strpnost, počutje učencev in učiteljev ter ustvarjalna stališča učiteljev. N. Meško idr. (2011) so 

ugotovili, da z različnimi gibalnimi spodbudami in raziskovanjem giba v odnosu do okolja, 

razvijamo mišljenje in druge umske sposobnosti, vplivamo na čustvovanje, socializacijo, 

medsebojno sodelovanje in vživljanje, spodbujamo razvoj pozitivnih medčloveških odnosov 

in krepimo otrokovo samozavest. Pristopi poučevanja s plesno umetnostjo omogočajo 

raziskovanje lastnega gibanja, zadovoljijo potrebo po zabavi, sprejetosti v skupini, po svobodi, 

razvijajo telesne spretnosti, usmerjajo energijo v ustvarjalno gibanje, spodbujajo domišljijo in 

povečujejo ustvarjalnost (Meško idr., 2011, str. 263). 

2.2.5 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE USTVARJALNEGA GIBA 

Ustvarjalni gib lahko s pomočjo sodobnih celostnih pristopov vključujemo na vsa predmetna 

področja. S tem razvijamo pozitivni odnos do umetnosti in hkrati dosegamo cilje, povezane z 

različnimi predmetnimi področji. Služi nam kot sredstvo za udejanjanja spoznavnih vsebin z 

doživljanjem, poleg tega pa nam pomaga tudi pri doseganju vzgojnih ciljev (Meško idr., 2011).  

2.2.5.1 Slovenščina 

Metodo ustvarjalnega giba lahko pri poučevanju jezika uporabimo tako na področju jezika kot 

tudi književnosti. Z gibalnimi igrami si učenci izboljšujejo orientiranje v prostoru in s tem 

pridobivajo pomembne spretnosti za razvoj jezikovnih zmožnosti in opismenjevanje (Geršak, 

2013). Za obvladovanje grafomotorike in branja potrebujejo učenci dobro razvite 

psihomotorične sposobnosti – orientacija v prostoru in na telesu, koordinacija gibov. Na 

področju govora nam ustvarjalni gib služi kot pomoč in spodbuda za razumevanje govora 

drugih (sprejemanje in razumevanje navodil) in lastno govorno izražanje (glasovno izražanje 

med gibanjem, glasovno ritmično spremljanje gibanja, govor ali petje v gibalnih in rajalnih 

igrah, povezovanje giba in govora v dramatizaciji, reševanje gibalnih ugank, dogovarjanje ob 

pripravi skupinske gibalne kompozicije, razčlenjevanje in kritično vrednotenje gibalne izvedbe 
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in zamisli vrstnikov …). Metodo ustvarjalnega giba uporabljamo tudi kot učno sredstvo za 

osvajanje tujega jezika in drugega jezika na dvojezičnih območjih (Gobec in Kroflič, 1995). 

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri slovenščini (Geršak, 2013, str. 5): 

• gibalne vaje ob glasbi za orientacijo v prostoru,  

• prikaz zgodbe z gibanjem (gibalne zgodbe) in pantomima,  

• pisanje in sestavljanje črk in besed s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa,  

• protipomenke/sopomenke/nadpomenke/podpomenke skozi gib; na primer na dano 

besedo iščemo protipomenko in jo prikažemo skozi gibanje.  

2.2.5.2 Matematika 

Vključevanje ustvarjalnega giba pri matematičnih vsebinah spodbuja otrokovo aktivnost, 

ustvarjalnost, sproščanje notranjih napetosti in čustveno doživljanje ter s tem pripomore k 

lažjemu in trajnejšemu razumevanju snovi. Igra, gibanje in ustvarjanje na nevsiljiv in prijeten 

način učencem približa matematične pojme, ki jih nato zaradi lastne aktivnosti in učenja na 

konkretni ravni lažje ponotranjijo in kasneje avtomatizirajo. Večina učnih težav pri matematiki 

izhaja iz slabih predstav otrok, kar je pogosto posledica prekratke konkretne dejavnosti 

(Žagar, Geršak, Cotič, 2006 v Geršak, 2006a). Ustvarjalni gib otrokom omogoča stik s 

konkretnimi pojavi, kar je temelj za kasnejšo abstrakcijo. Uporabljamo ga lahko pri algebri in 

aritmetiki, logiki in jeziku, geometriji z merjenjem in obdelovanju podatkov (Geršak, 2006a). 

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri matematiki (Geršak, 2013, str. 5): 

• oblikovanje krivih, ravnih, sklenjenih in nesklenjenih črt s celim telesom oziroma s 

posameznimi deli telesa; oblikovanje črt s hojo, risanje črt na hrbet in razne ustvarjalne 

gibalno-didaktične igre;  

• sestavljanje geometrijskih oblik s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa, 

hoja – ples po likih, oblikovanje geometrijskih likov z elastiko/trakovi in plesno 

izražanje skozi geometrijske oblike, prikaz lastnosti geometrijskih likov/teles, simetrija 

skozi ples; 

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

gibalnimi dejavnostmi; 

• različne gibalno plesne igre za utrjevanje poštevanke.  
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2.2.5.3 Spoznavanje okolja 

Ustvarjalni gib lahko pri spoznavanju okolja uporabimo v fazi opazovanja in fazi podoživljanja 

opažanj. Učenci najprej opazujejo in proučujejo gibanje in oblike v okolju, nato pa le te s 

pomočjo predstav podoživljajo in oblikujejo z gibanjem svojega telesa (Gobec in Kroflič, 1995).  

 

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri spoznavanju okolja (Geršak, 2013, str. 5): 

• gibalno ponazarjanje spreminjanja v naravi: - spreminjanje letnih časov ter opravil in 

ostale značilnosti, povezane z njimi skozi ples, - gibanje rastlin, živali in drugih delov 

narave, - vremenski pojavi, - stoječe in tekoče vode skozi ustvarjalno gibanje;  

• spoznavanje značilnosti naravnega okolja in ekologije; 

• človeško telo: - ustvarjalne gibalne igre za spoznavanje človeškega telesa in dogajanja 

v telesu; 

• vživljanje v življenje nekoč in danes ter krepitev socialnih odnosov skozi ples,  

• spoznavanje značilnosti grajenega okolja, prometa: - poklici in delovanje strojev, - 

promet in udeleženci v njem, prometni znaki in prevozna sredstva skozi ustvarjalni gib 

in ples; 

• ljudje in odnosi, družina, družba.  

2.2.5.4 Likovna umetnost 

Na likovnem področju ustvarjalni gib učencem pomaga pri orientaciji in usvajanju prostora, 

oblikovanju in spoznavanju črt, barv, oblik ipd., doživljanju likovnih pojmov, spoznavanju in 

doživljanju raznih umetniških zvrsti in del (Geršak, 2006a in 2013). Vključevanje ustvarjalnega 

giba pri učencih spodbudi ustvarjalnost, vpliva na sproščenost in izboljšanje koncentracije, 

zaradi česar so pri likovnem izražanju bolj izvirni in ustvarjalni (Geršak in Prunk, 2010 v Geršak, 

2016b). 

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri likovni umetnosti (Geršak, 2016b, str. 64): 

• vizualizacija in izražanje s plesom; 

• didaktične igre z gibanjem in plesom; 

• ustvarjalno-gibalne igre oblikovanja kipov s telesom (statika, simetrija, asimetrija, 

razgibanost ...); 

• plesno izražanje ob likovnem delu (oblika, barve, mešanje barv ...). 
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2.2.5.5 Glasbena umetnost 

Pri glasbeni umetnosti lahko ustvarjalni gib uporabimo na vseh področjih – izvajanje, 

poslušanje, ustvarjanje in razvoj glasbenih spretnosti in znanj. Gibanje lahko poleg glasbil in 

glasbe nadgradijo tudi blago, trakovi, vrvi, elastika, naravni materiali, časopisni papir, maske 

in kostumi … (Geršak, 2006a in 2011). Glasbena umetnost nam sama po sebi omogoča veliko 

ustvarjalnosti. Otroci imajo ob usmerjenih gibalnih dejavnostih, povezanih z glasbo, veliko 

možnosti za izražanje sebe, svojih počutij in doživljanj (Geršak, 2016b). 

 

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri glasbeni umetnosti (Geršak, 2016b, str. 65): 

• gibanje ob petju in ponazarjanje glasbe – bansi;  

• poslušanje glasbe in vživljanje vanjo;  

• izražanje melodije, tempa in ritma s plesom;  

• izvedba glasbeno-plesne pravljice; 

• izražanje razpoloženja z gibom;  

• glasbene uganke, izštevanke z gibom;  

• ustvarjalne plesne igre, otroški in ljudski plesi, gibalne in rajalne igre;  

• sprostitev ob glasbi in plesu.  

2.2.5.6 Šport 

Plesne vsebine, kot so plesne igre, gibalno-rajalne igre, družabno-plesne igre, ljudske igre in 

plesi, ples s ponazarjanjem predmetov, živali, rastlin, pravljičnih junakov ipd., so že same po 

sebi vključene v učne načrte za osnovno šolo, predvsem nižje razrede. Poleg tega vse 

dejavnosti ustvarjalnega giba temeljijo na gibanju, ki prav tako sodi v kategorijo športa 

(Geršak, 2016b).  

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri športu (Geršak, 2016b, str. 65): 

• izražanje občutkov in razpoloženja z gibanjem ob glasbeni spremljavi;  

• razvijanje občutkov zadovoljstva ob obvladanju telesa in izražanju z gibanjem;  

• posnemanje predmetov, živali, pojavov in pojmov v naravi, življenjskih situacij;  

• podoživljanje dogodkov, predmetov, odnosov;  

• gibanja posameznih delov telesa v različnih smereh, na različnih ravneh in z uporabo 

različnih sil;  

• gibalno ustvarjanje in improviziranje na določeno temo;  
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• ponazarjanje predmetov, živali, rastlin, pravljičnih junakov ob notranjih (podoživljanje 

čustvenih stanj, funkcionalnih lastnosti predmetov in lastnega telesa) in zunanjih 

spodbudah (različne zvrsti glasbe, predmeti, drobno orodje);  

• spoznavanje osnovnih zakonitosti kompozicije, osnovnih glasbenih pojmov, povezanih 

s plesom (ritem, dinamika, tempo);  

• obvladovanje telesa ob hkratnem doživljanju glasbe in plesa, soplesalcev, skupine.  

2.3 PODALJŠANO BIVANJE  

2.3.1 OPREDELITEV 

Podaljšano bivanje se je pri nas prvič pojavilo leta 1963 kot oblika varstva in čas za pisanje 

domačih nalog. Danes podaljšano bivanje predstavlja eno izmed oblik vzgojno-

izobraževalnega dela (Korenič, 2007). Urejata ga Zakon o osnovni šoli (1996) in Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996). Organizira ga osnovna šola po 

rednem delu pouka, v okviru razširjenega programa, za učence od prvega do petega razreda. 

Namenjeno je učenju, opravljanju domačih nalog in drugih obveznosti ter sodelovanju pri 

kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih (Blaj, Chwatal, Čerpnjak, Kos Knez, 

Magolič, Murgelj idr., 2005). Vzgojno-izobraževalno delo podaljšanega bivanja učitelj 

dopolnjuje in nadgrajuje na podlagi učno- vzgojnih ciljev pouka. Vsaka šola, glede na potrebe, 

materialne zmožnosti, urnika in želja staršev, oblikuje svoj model podaljšanega bivanja 

(Korenič, 2007). 

 

V okviru splošnih ciljev podaljšanega bivanja je treba učencem (Blaj idr., 2005, str. 6): 

• zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in 

izobraževanje; 

• omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v 

primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč; 

• omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa 

posamezne dejavnosti; 

• omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj; 

• omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro 

počutje in skupne dosežke. 
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2.3.2 SESTAVINE IN OPERATIVNI CILJI 

Podaljšano bivanje sestavljajo štirje elementi: samostojno učenje, sprostitvena dejavnost, 

ustvarjalno preživljanje časa in prehrana.  

2.3.2.1 Ustvarjalno preživljanje časa 

Ustvarjalno preživljanje časa je namenjeno razvedrilu, sprostitvi in počitku, pri čemer učenci 

nimajo nobenih učnih obveznosti (Blaj idr., 2005). Čeprav so te dejavnosti izbrane s strani 

otrok, ne smejo biti brez ciljev in namena. Učenci morajo razumeti in doživeti oddih kot nujen 

element zdravega načina življenja (Korenič, 2007, str. 22). Učiteljeva naloga je usmerjati 

učence v aktivnosti, ki imajo cilj, ob čemer upošteva in omogoča razvoj njihovih interesov in 

sposobnosti na spoznavnem, telesno-gibalnem, socialno-čustvenem, motivacijskem, 

estetskem in moralno-etičnem področju osebnostnega razvoja. Pri tem ima učitelj le vlogo 

animatorja, glavni ustvarjalci so učenci (Blaj idr., 2005). 

Operativni cilji (Blaj idr., 2005, str. 11): 

Učenci: 
• razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih; 

• razumejo in doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa za sproščeno počutje 

in osebni razvoj; 

• utrjujejo stara in pridobivajo nova znanja in izkušnje na vseh področjih osebnostnega 

razvoja, še zlasti: 

- se naučijo izbirati in soorganizirati aktivnosti glede na svoje interese; 

- se učijo mnenja usklajevati z vrstniki in sprejemati različne vloge v skupini in 

ob tem spoznavajo sebe in druge ter se učijo sprejemati in ceniti drugačnost; 

- se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela in jih v obliki predstavitev in 

razstav prikažejo tudi drugim. 

2.3.2.2 Sprostitvena dejavnost 

Pri sprostitveni dejavnosti sprostijo, umirijo in obnovijo svoje psihofizične moči. Lahko poteka 

pasivno ali aktivno. Naloga učitelja je, da zagotovi pogoje za sprostitev ter učence spodbuja, 

z njimi sodeluje in jim svetuje. Aktivnosti in prostor si učenci izberejo sami. Dejavnosti 

primerne za sprostitvene dejavnosti so: igre, likovne in glasbene dejavnosti, ogled 

videoposnetkov, branje, pogovor, sprehod ipd. (Blaj idr., 2005).  
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Operativni cilji (Blaj idr. 2005, str. 11-12): 

Učenci: 

• razumejo in doživijo sprostitev med delom kot nujni element zdravega načina življenja; 

• se učijo sprejemljivih in učinkovitih načinov sproščanja in pridobivajo tovrstne 

mentalno-higienske navade; 

• zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri; 

• se v situaciji igre učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne 

veščine, sprejemajo pravila in norme, razvijajo domišljijo …; 

• razvijajo smisel za humor; 

• širijo izkušnje s področja narave, kulture, umetnosti …; 

• se na poti do izbranega ambienta učijo primernega in prometno varnega vedenja. 

2.3.3 ORGANIZACIJA DELA V PODALJŠANEM BIVANJU 

Kot sem že omenila, vsaka šola na podlagi želja in potreb staršev, materialne zmožnosti, urnika 

pouka in drugih okoliščin, oblikuje svoj model podaljšanega bivanja. Vzgojno-izobraževalno 

delo v podaljšanem bivanju je skrbno načrtovano s strani učitelja in poteka po vnaprej 

pripravljeni letni in tedenskih pripravah. Priprave morajo upoštevati razvojno stopnjo 

učencev, njihov bioritem in psihofizično zmogljivost. Dejavnosti naj se izmenjujejo po principu 

aktivnost, počitek, aktivnost. Za zagotavljanje kakovosti je potrebno tesno sodelovanje med 

učiteljem podaljšanega bivanja in učitelji, ki poučujejo razred: 

- pri načrtovanju ciljev in vsebin pouka; 

- pri izbiri pripomočkov, literature in diferenciranih gradiv; 

- o načrtovanem preverjanju in ocenjevanju znanja; 

- o načinu sodelovanja s starši. 

Poleg sodelovanja z razrednim učiteljem, vodstvom šole in starši mora učitelj podaljšanega 

bivanja sodelovati tudi s šolsko svetovalno službo, drugimi učitelji podaljšanega bivanja in 

širšim okoljem (Blaj idr., 2005).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 PROBLEM IN CILJI 

Metoda ustvarjalnega giba ima funkcijo udejanjanja spoznavnih vsebin z doživljanjem in je 

sredstvo ustvarjalnega izražanja učnih vsebin iz vseh vzgojno-izobraževalnih področij (Geršak, 

2016). Za izvajanje metode učitelj ne potrebuje posebnega gibalnega predznanja, temveč le 

metodično znanje, iznajdljivost in izvirnost. Pobudo v gibalnem ustvarjanju prepušča otrokom 

oziroma jih na ustrezen način animira in spodbuja. Z vnašanjem giba v učno-vzgojni proces 

ustvarja sproščeno počutje ter tako omogoča vzgojno-izobraževalni proces in spodbuja 

otrokov emocionalni, socialni in intelektualni razvoj (Kroflič, 1999, str. 127). Z gibalnimi 

dejavnostmi ne vplivamo le na razvoj motoričnih spretnosti in sposobnosti, temveč vplivamo 

na otrokov razvoj zavedanja telesa, perceptivnih funkcij, višjih mentalnih funkcij, 

ustvarjalnosti, sposobnosti za šolsko učenje, za komuniciranje in interakcijo ter razvoj 

samozavedanja in samozavesti (Frostig v Kroflič, 1999). 

Cilj mojega diplomskega dela je raziskati utrjevanje učne snovi s pomočjo ustvarjalnega giba 

v vzgojno-izobraževalnem procesu podaljšanega bivanja, in sicer v prvem razredu osnovne 

šole. Zanimalo me je, ali je mogoče metodo ustvarjalnega giba uporabiti za utrjevanje učne 

snovi pri vseh predmetih, kakšni učinki se bodo pokazali pri uporabi ustvarjalnega giba, kakšni 

bodo odzivi učencev na uporabo ustvarjalnega giba in kakšno bo mnenje učiteljice in 

vzgojiteljice o uporabi ustvarjalnega giba.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skozi teoretično opredelitev in praktične nastope sem odgovorila na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

• RV1: Ali je mogoče metodo ustvarjalnega giba uporabiti pri utrjevanju učne snovi pri 

vseh predmetih? 

• RV2: Kakšni bodo odzivi otrok pri vključevanju učne metode ustvarjalnega giba v 

proces učenja? 

• RV3: Kako se bo uporaba učne metode ustvarjalnega giba odražala pri učencih? 
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• RV 4: Kakšno bo mnenje ter opažanja vzgojiteljice in učiteljice o uporabi učne metode 

ustvarjalnega giba za utrjevanje učne snovi. 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo in kvalitativni raziskovalni 

pristop. Raziskava je potekala v 1. a razredu na Osnovni šoli Staneta Žagarja, in sicer od 

1. 3. 2019 do 5. 4. 2019. V sklopu podaljšanega bivanja sem izvedla deset nastopov, katerih 

glavni cilj je bil utrjevanje učne snovi. Potrebne podatke za raziskavo sem zbrala z 

opazovanjem, fotografiranjem, analizo nastopov in končnim intervjujem z učenci, vzgojiteljico 

in učiteljico. Pri fotografiranju sta mi pomagali tudi učiteljica in vzgojiteljica. Učne ure so 

potekale v razredu, telovadnici in na zunanjem igrišču, odvisno od prostorskih zmožnosti. 

Čeprav sem ure na začetku osnovala za od 45 do 60 minut, smo jih zaradi velikega zanimanja 

in časovnih zmožnosti podaljšali na 60 do 90 minut, v enem primeru celo na 120 minut.  

3.4 UČNE PRIPRAVE IN ANALIZE NASTOPOV 

Priprave za nastope sem sem načrtovala na osnovi učnih ciljev, ki so jih dosegali učenci pri 

pouku. Kljub temu, da sem imela pred prvo izvedbo sestavljene že vse priprave, sem le te tik 

pred izvedbo, po potrebi, spremenila. Upoštevala sem težave, ki so se pojavile pri obravnavi 

učne snovi, zanimanja učencev, želje in nasvete učiteljice in vzgojiteljice ter morebitne 

spremembe pri izvedbi učnih priprav s strani učiteljice in vzgojiteljice. Pri pisanju sem si 

pomagala z naslednjimi viri: 

- Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. V Borota B., Geršak V., Korošec H., 

Majaron E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta 

Koper. 

- Griss, S. (1998). Minds in motion. United States of America: Citadel Press. 

- Križaj Ortar, M. (2005). Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. 

Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

- Krnel, D. [et al.]. (2005). Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. 

Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 
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- Oblak, B. (2004). Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. Glasbena 

vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

- Schmidt, G. (2007). Igre zaupanja in sodelovanja. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta,  http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Igre%20zaupanja%20in%20sodel

ovanja/igrezaupanja14.pdf. 

- Schmidt, G. (2008). Gibalne igre s petjem – bansi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/GIB.IGRE%20S%20PETJEMBANSI/bansi.pdf. 

- Schmidt, G. (2006). Vodena vizualizacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodenavizualizacija.pdf. 

- Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf. 

- Tomšič, G. [et al.]. (2006). Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. 

Matematika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

- Tonka, T. [et al.]. (2004). Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. Likovna 

vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 

  

http://www2.arnes.si/%7Egschmi/studenti/Igre%20zaupanja%20in%20sodelovanja/igrezaupanja14.pdf
http://www2.arnes.si/%7Egschmi/studenti/Igre%20zaupanja%20in%20sodelovanja/igrezaupanja14.pdf
http://www2.arnes.si/%7Egschmi/studenti/GIB.IGRE%20S%20PETJEMBANSI/bansi.pdf
http://www2.arnes.si/%7Egschmi/studenti/vodenavizualizacija.pdf
http://www2.arnes.si/%7Egschmi/studenti/masaze.pdf
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PRIPRAVA ZA NASTOP 1 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 6. 3. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 60 - 90 min 

Tema: pomlad, spomladanske cvetice 

Predmet: spoznavanje okolja, slovenščina, glasbena umetnost 

Cilji (učenci): 

- utrjujejo prepoznavanje in poimenovanje spomladanskih cvetic ter jih med seboj 

primerjajo; 

- časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v 

različnih letnih časih. 

- poimenujejo predmete/bitja na sliki, 

- pozorno poslušajo zgodbo in jo doživeto prikažejo z gibanjem. 

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: metoda razgovora, 

pripovedovanje, poslušanje, opazovanje;  

- izkustveno učenje: metoda igre, metode plesne vzgoje 

(vodenje, od vodenja k improvizaciji, improvizacija). 

Oblike dela: 

- skupna 

- individualna. 

Pripomočki: 

Spomladanske cvetice (mali zvonček, veliki zvonček, vijolica, trobentica, žafran), slike 

spomladanskih cvetic, zvočnik, glasba, kraguljčki.  

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Samostojno raziskovanje učencev: učencem v učilnici na mizi pripravim spomladanske 

cvetice, spodbudim jih k samostojnemu opazovanju in raziskovanju rastlin.  
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Pogovor o pomladi: ko vsi učenci končajo s samostojnim učenjem in pisanjem domače 

naloge, odidemo v telovadnico, kjer se v krogu pogovorimo o pomladi. Učence spodbudim, 

da pripovedujejo o spremembah narave, ki so jih opazili, značilnostih pomladi ipd. Po 

potrebi zastavim dodatna vprašanja. Pogovor zaključimo s pogovorom o pomladi in 

ljudskem izročilu (Kurenti). 

Glavni del 

Igra »Kurenti preženejo zimo«: z izštevanko izberemo dva učenca, ki predstavljata kurenta, 

ostali učenci predstavljajo zimo. Naloga kurentov je, da ujameta vse učence in tako 

preženeta zimo. Ujeti učenci se postavijo ob steno in spodbujajo kurenta. Da je igra bolj 

zabavna in nazorna imata kurenta v roki kraguljčke. Igro večkrat ponovimo. 

Pozdrav soncu: z učenci se postavimo v »napihnjen« krog, roke imamo sklenjene in 

iztegnjene proti tlom, z gibanjem začnemo nabirati energijo (valovanje rok, cepetanje z 

nogami …), nato počasi hodimo proti sredini kroga in roke postopno dvigujemo. Ko smo vsi 

skupaj nabrani na sredini kroga in imamo roke visoko iztegnjene, pogledamo proti stropu, 

se nasmejemo in pomahamo soncu. 

Gibalna zgodba: učencem pripovedujem zgodbo o pomladi, njihova naloga je, da jo čim bolj 

doživeto prikažejo z gibanjem telesa. Pri tem ne govorijo. Na koncu zgodbe sledi izrazni ples 

ob glasbi (A. Vivaldi – Pomlad). 

Pogovor o spomladanskih cveticah: učenci povedo, kaj so opazili pri samostojnem 

raziskovanju. Skupaj poimenujemo vse cvetice in povemo njihove glavne značilnosti. Učenci 

rastline povežejo še s sličicami rastlin. 

Zaključni del 

Igra »Kje je moj dom«: na različne konce telovadnice obesim sličice spomladanskih cvetic. 

Učenci se prosto gibajo po prostoru. Na moj znak prisluhnejo imenu cvetice in čim hitreje 

stečejo do ustrezne sličice. V drugem delu igre ime rastline zamenjam z značilnostmi rastlin 

(npr. ima bel cvet, je strupena in ima vijoličast cvet, jo jemo v solati …). 
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ANALIZA NASTOPA 1 

V uvodnem delu sem učence želela spodbuditi k samostojnemu raziskovanju cvetic ter jih 

hkrati tudi motivirati za nadaljnje dejavnosti. Oboje mi je odlično uspelo, saj so učenci takoj, 

ko sem začela pripravljati prostor, začeli spraševati, kaj bomo počeli. Ko pa sem na mizo 

postavila še cvetice, so postali pravi raziskovalci. Nekaj jih je takoj prevzelo vodilno vlogo in 

drugim začelo razlagati oziroma pripovedovati o cveticah, nekaj učencev je omenjene 

učence dopolnjevalo, se z njimi zapletlo v debato, nekaj pa jih je le opazovalo. Ko sem 

učence opozorila, naj možnost raziskovanja omogočijo vsem, so takoj aktivno začeli 

vključevati vse člane za mizo. Kljub temu en deček in ena deklica nista aktivno pristopila k 

dejavnosti. Menim, da sem zastavljene cilje z dejavnostjo dosegla – učenci so obnovili 

znanje o cveticah; se s pomočjo sošolcev naučili še kaj novega; med seboj so sodelovali in 

si pomagali; bili so motivirani za delo. 

  
     Slika 1: Samostojno raziskovanje cvetic.        Slika 2: Sodelovalno učenje ob samostojnem raziskovanju cvetic. 

Dejavnost smo nadaljevali v telovadnici, kjer smo se najprej pogovorili o pomladi, nato pa 

izvedli gibalno igro Kurenti. Učenci so v pogovoru zelo lepo sodelovali in se dopolnjevali. 

Vse skupaj je potekalo v sproščenem in prijetnem vzdušju. Presenetilo me je, koliko so 

nekateri že vedeli o pomladi in letnih časih ter kako knjižno so se znali izražati. Pri gibalni 

igri so se zelo razživeli, uživali so tako v vlogi kurentov kot v vlogi zime. Med seboj so se 

spodbujali in opozarjali k pošteni igri. Ob koncu igre (ko kurenti preženejo vso zimo) je bilo 

pri učencih zaznati pristno veselje in zadovoljstvo ob uspehu. Imeli smo tudi to srečo, da je 

pri prvi izvedi igre, na koncu, res pokukalo sonce izza oblakov in osvetlilo celotno 

telovadnico. Menim, da so učenci dosegli vse zastavljene cilje – utrjevanje znanja o pomladi, 

sprostitev odvečne energije, sodelovanje, upoštevanje navodil in spoštovanje športnega 

duha. 
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S pozdravom soncu sem želele zaključiti dejavnost o pomladi ter preiti na dejavnosti o 

cveticah. Prav tako pa sem želela učence »napolniti« s pozitivno energijo in okrepiti občutek 

povezanosti razreda. Učenci so v dejavnosti uživali. Najbolj jim je bilo všeč »nabiranje« 

energije s tresenjem rok in nato pošiljanje proti soncu. Dejavnost smo na željo učencev 

izvedli kar trikrat.  

 

          
              Slika 3: Nabiranje energije za pozdrav sonca.                      Slika 4: Pošiljanje energije proti soncu.       

Pri gibalni zgodbi se je pojavil prvi zaplet, kajti učenci na začetku niso vedeli, kaj točno želim 

od njih. Večina jih je le stala na mestu in gledala mene ter sošolce, ki so nekaj poskušali 

gibalno uprizoriti. Tudi tisti, ki so se poskusili vživeti in gibalno izraziti, so bili okorni in 

dvomljivi vase. V dejavnost sem se zato vključila sama in se ob pripovedovanju tudi gibalno 

izražala. Učenci so me začeli posnemati, kar seveda ni bil moj cilj, vendar sem z gibanjem še 

nadaljevala toliko časa, da so se začeli vsi gibalno izražati in, da jih je večina postala bolj 

pogumna in začela dodajati tudi svoje elemente. Takrat sem jih spodbudila, da nadaljujejo 

po svoje, prisluhnejo zgodbi in slišano pokažejo na čim bolj zanimiv način. Nič ni narobe, 

razen to, da stojiš pri miru. Bolj, ko bo gibanje ustvarjalno, lepša bo naša pomlad. Učenci so 

se na začetku malo ustrašili in se spogledovali, vendar so kmalu začeli zares uživati v gibanju 

in postali ustvarjalni. Zares pa so se razživeli in vživeli na koncu, ko so ustvarjali le ob 

instrumentalni glasbi (A. Vivaldi – Pomlad). Prosto gibanje ob glasbi jim je bilo tako všeč, da 

ga sploh niso želeli prekiniti. Glasbo sem zavrtela dvakrat, nato pa sem nadaljevala z 

naslednjo dejavnostjo. Pri tem bi dodala, da so učenci navajeni veliko plesati tako po 

koreografiji kot tudi svobodno, nikoli pa se še niso gibali ob zgodbi (v šoli). Gibalno zgodbo 

bom zato še vsaj enkrat uporabila v prihodnjih nastopih in opazovala napredek učencev. 
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Pri pogovoru o spomladanskih cveticah so učenci z veseljem poročali o ugotovitvah, do 

katerih so prišli med samostojnim raziskovanjem v učilnici. Zelo radi so podelili tudi izkušnje 

s cveticami (iz učilnice in iz življenja). Večina učencev je prepoznala vse cvetice, ki sem jim 

jih pripravila ter znala o njih povedati vsaj eno do dve lastnosti. Nekateri pa so jih vedeli kar 

precej. Le ti so jih z veseljem delili z ostalimi sošolci. Menim, da sem dosegla vse cilje, ki sem 

si jih zadala – utrjevanje znanja o spomladanskih cveticah, sodelovalno učenje, urjenje v 

poročanju (sistematično, pomembne informacije, uporaba knjižnega jezika …). 
 

                  
         Slika 5: Gibalno izražanje učencev ob zgodbi.         Slika 6: Gibalno izražanje učencev ob zgodbi.                
 

                  
             Slika 7: Ples ob glasbi.                             Slika 8: Ples ob glasbi.                     Slika 9: Ples ob glasbi. 

                 

Za zaključno dejavnost sem izbrala gibalno igro na temo cvetic, ki so jih obravnavali v 

prejšnjih dejavnostih. Učenci so se imeli tako spet priložnost razživeti in hkrati še enkrat 

utrditi znanje. V igri so uživali, najbolj jim je bilo všeč taktiziranje in ugibanje, katera cvetica 

bo poklicana naslednja. Čeprav so bili med igro zelo tekmovalni, so se med seboj spodbujali. 
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Ko so se vsi zbrali pod klicano cvetico, so vzklikali od zadovoljstva. Igro so želeli še kar 

nadaljevati, vendar smo na žalost morali zaključiti.  

 

 

      

        Slika 10: Gibalna igra Kje je moj dom.                               Slika 11: Gibalna igra Kje je moj dom. 

Na splošno menim, da mi je prvi »nastop« uspel, saj sem dosegla vse cilje, učenci pa so se 

pri tem zabavali in vse skupaj je potekalo v zelo sproščenem vzdušju. Na začetku me je bilo 

malo strah, da ne bodo želeli sodelovati oziroma da ne bodo vedeli, kaj želim od njih, vendar 

so me prijetno presenetili. Z njihove verbalne in neverbalne komunikacije je bilo možno 

razbrati, da so v dejavnostih zelo uživali in so radi sodelovali. Všeč mi je bilo tudi to, da so 

pri vseh dejavnostih sodelovali tudi tisti učenci, ki so v učilnici nekoliko zadržani ali pa so 

verbalno šibkejši. V razredu imamo deklico, ki se je šele letos preselila iz Albanije v Slovenijo 

in ne razume slovensko, pa je sodelovala čisto pri vseh dejavnostih, celo želela se je 

izpostaviti pred skupino, kjer je bilo to mogoče (lovljenje, pomoč pri opremljanju prostora, 

pomoč meni …). Tako da sem z nastopom zadovoljna in komaj čakam, da izpeljem še druge. 
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PRIPRAVA ZA NASTOP 2 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 7. 3. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 60 - 90 min 

Tema: opismenjevanje 

Predmet: slovenščina 

Cilji (učenci): 

- razvijajo sposobnost orientacije v ravnini, prostoru in na telesu; 

- utrjujejo glasove (i, a, m, n, t, e, j); 

- razvijajo tehniko pisanja; pravilno zapisujejo črke, pišejo besede z velikimi 

tiskanimi črkami; 

- ponazarjajo črke s telesom; 

- določajo mesto glasu v besedi. 

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: razgovor, poslušanje, pisanje, 

opazovanje; 

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- izkustveno učenje: igra, metode plesne vzgoje (vodenje, od 

vodenja k improvizaciji, improvizacija). 

Oblike dela: 

- skupna, 

- skupinska, 

- individualna. 

Pripomočki: 

Pladnji, pšenični zdrob, kartice Plešem!. 

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Gibalna igra Simon pravi: učenci so razporejeni po prostoru. Jaz podajam navodila. Če pred 

navodilom rečem: “Simon pravi”, morajo učenci to nalogo opraviti, drugače pa ne. Na 
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primer: »Simon pravi, skoči 2 koraka naprej«. Navodila, ki jih bom podajala, bodo imela 

poudarek na orientaciji v prostoru in na telesu ter humorju. 

Glavni del 

Pogovor o črkah, ki so jih učenci že spoznali. 

 

Pisanje črk in besed v pšenični zdrob.  

 

Pisanje črk z različnimi deli telesa: učenci so razporejeni po prostoru. Eden iz med učencev 

izžreba kartico Plešem ter jo pokaže in prebere ostalim učencem. Vsi skupaj nato z 

določenim delom telesa poskušajo napisati nekaj črk, ki so se jih že učili. Igro večkrat 

ponovimo. 

 

Pisanje črk s celim telesom: učenci samostojno / v paru /manjših skupinicah s telesom 

upodabljajo črke.  

Zaključni del 

Gibalna igra Kje je glas?: učenci so razporejeni o prostoru. Eden izmed učencev si izbere 

glas, nato jaz ta glas uporabim v različnih delih besede. Če je izbrani glas na začetku besede, 

učenci stojijo, drugače počepnejo. 
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ANALIZA NASTOPA 2 

Uvodni del 

Uvodna igra je služila urjenju orientacije v prostoru in na telesu. Učenci igre še niso poznali, 

zato smo sprva spoznali pravila, naredili nekaj poskusnih »ukazov« in še le nato zares začeli. 

Ker sem posredovala zelo smešna navodila, so se učenci pri igri zelo zabavali. Ves čas so se 

smejali in niso imeli občutka, da se pri tem tudi učijo. Ob navodilih so se seveda tudi prijetno 

razgibali in utrdili različne izraze povezane z orientacijo. Če so se učenci zmotili, smo to 

glasno komentirali z »eee, eee« in odkimavanjem. To se jim je zdelo zelo zabavno. Čeprav 

so si želeli igro na izpadanje, sem vztrajala brez. Menim, da so vsi učenci dosegli zastavljen 

cilj. Ker so igro zelo hitro osvojili, so se nekateri posamezniki preizkusili tudi v vlogi podajalca 

navodil (Simona). Nekateri so ponovili navodila, ki sem jih dala pred tem jaz, nekateri so 

»zmrznili« in niso vedeli, kaj bi povedali, nekaj pa je bilo tudi izvirnih novih navodil.  

 

 
                                        Slika 12: Učenec prevzame vlogo Simona pri gibalni igri Simon pravi. 

Glavni del 

Pri pogovoru o črkah so sodelovali vsi učenci. Ob glasnem izgovarjanju glasov (črk), ki so jih 

že spoznali, so le te tudi gibalno ponazorili tako, kot so se jih učili. Ko smo obnovili vse črke, 

smo prešli na pisanje v pšenični zdrob / polento. To dejavnost so učeni že poznali, zato so 

takoj vedeli kaj početi. Kljub temu pa jim dejavnost ni bila dolgočasna in so radi sodelovali. 

Sprva smo v zdrob zapisali vse črke, nato pa so si učenci izmenično izmišljevali besede, ki so 

jih nato vsi skupaj zapisali. Učenci, ki jim pisanje ne predstavlja težav, so bili pri pisanju zelo 

ustvarjalni in so besede pisali v več velikostih, oblikah črk ali pa so zraven dodali še sličico 

tistega, kar so napisali. Učenci, ki imajo pri pisanju še nekoliko težav, so si pomagali z 

gibalnim ponazorilom, ki sva ga izvedli z učiteljico ob vsakem posamezniku. Pri dejavnosti 
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je bilo učencem všeč, da so lahko črke in besede, ki so jih grdo ali napačno zapisali, hitro 

izbrisali s tresenjem pladnja in poskusili ponovno. Ker so učenci dejavnost z zdrobom že 

večkrat izvajali med poukom, sem z dejavnostjo nekoliko pohitela in namenila več časa 

naslednjim dejavnostim. 
 

   
Slika 13: Pisanje črk v zdrob in polento.                              Slika 14: Učenec z učnimi težavami si pomaga z gibalno  

                                                                                                                                  ponazoritvijo glasov. 

Pri pisanju črk z različnimi deli telesa je bilo mogoče opaziti veliko mero ustvarjalnosti 

učencev. Črke so poskušali zapisati na čim več različnih načinov, pri tem pa so bili izredno 

ponosni, ko jim je uspelo. Ves čas so klicali mene in njihovo učiteljico, da si ogledava 

rezultat, do katerega so prišli. Med seboj so se učenci ves čas dopolnjevali in spodbujali z 

novimi idejami. Posebno pozornost sem namenila verbalno šibkejšim in učno manj 

sposobnim učencem, ki sem jim po potrebi pomagala z glaskovanjem in gibalnim prikazom 

glasov (tako, kot so se učili pri pouku). Čisto vsi so se vključili v dejavnost, večina učencev je 

bila ustvarjalna in si je sama izmišljala prikaze črk, en deček pa je le opazoval sošolce in jih 

posnemal. Ko sem ga spodbudila, naj poskusi še sam kaj ustvariti, ni vedel, kaj bi naredil. 

Presenetilo me je, ko so se v dveh skupinicah učenci sami odločili, da bodo črke prikazali s 

celim telesom. Takrat sem spodbudila ostale učence, da si ogledajo rezultat omenjenih 

učencev in se še sami preizkusijo v tem. Razred se je v trenutku razdelil v skupinice, ki so 

skupaj ustvarjale črke. Sodelovali so vsi učenci, večinoma so do rešitev prišli skupaj, le v 

dveh primerih je v skupinici navodila dajal en oziroma dva učenca, drugi pa so jim sledili. V 

razredu se je ves čas slišalo »učiteljica, učiteljica poglej!«, kajti učenci so bili zelo ponosni 

na svoj rezultat in so ga takoj želeli deliti z mano. Učenci so bili pri izvajanju črk zelo 

ustvarjalni, z vedno novimi rešitvami so pozitivno vplivali tudi na druge učence in jih tako 

še dodatno spodbudili in tako novim idejam, kar ni bilo konca. Brez dvoma so bili vsi cilji 

uresničeni. 
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      Slika 15: Pisanje črke J s stopali.                                      Slika 16: Ustvarjanje črke A s telesom. 

        
       Slika 17: Črka A.                                                                               Slika 18: Črka N. 

              
         Slika 19: Črka J.                                  Slika 20: Črka J - druga izvedba.        Slika 21: Črka M. 
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                Slika 22: Črka T.                     Slika 23: Črka T - druga izvedba.      Slika 24: Črka T - tretja izvedba. 

 

Zaključni del 

Sklop dejavnosti, namenjen opismenjevanju, smo zaključili z gibalno igro dan/noč s 

poudarkom na mestu glasu v besedi. Učenci so navodila igre takoj razumeli in se prepustili 

igri. Večina učencev z igro ni imela težav, en deček in dve deklici pa so navodilom težko 

sledili oziroma so se velikokrat zmotili. Pri deklici, ki ne razume slovensko, je bilo to seveda 

čisto pričakovano, z dečkom in drugo deklico pa bi bilo potrebno še nekaj individualnega 

dela, za katerega pa na žalost nisem imela več časa. Poskusila sem jima še enkrat ponoviti 

pravila in z ostalimi učenci demonstrirala še tri primere, vendar to ni imelo prav velikega 

vpliva na nadaljnjo igro. Kljub temu je večina učencev cilj dosega in utrdila znanje o 

začetnem glasu besede. Pri besedah, za katere so učenci ugotovili, da glasovi ne stojijo na 

začetku besede, so povedali pravilno rešitev (npr. na sredini in na koncu). Igra je učence 

tako zelo prevzela, da mi je na koncu že zmanjkovalo idej za klicane besede in sem nekatere 

večkrat ponovila, kar učencem seveda ni bilo najbolj všeč. V prihodnje bi si zato pripravila 

večji nabor besed. 

 

Na splošno menim, da mi je celotni »nastop« uspel, saj je večina učencev dosegla vse 

zastavljene cilje.  
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PRIPRAVA ZA NASTOP 3 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 12. 3. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 60 - 90 min 

Tema: predhodnik, naslednik, igre z baloni 

Predmet: matematika, šport 

Cilji (učenci): 

- utrjujejo urejevanje množice naravnih števil do 10; 

- utrjujejo določevanje predhodnika in naslednika danega števila; 

- sproščeno izvajajo različne naravne oblike gibanja; 

- razvijajo koordinacijo. 

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: metoda razgovora, poslušanje, 

opazovanje;  

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- izkustveno učenje: metoda igre. 

Oblike dela: 

- skupna 

- individualna. 

Pripomočki: 

Glasba, zvočnik, baloni, obroči.  

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Gibalna igra Baloni v vrsto: učencem razdelim balone s številkami od 1 do 10 (oz. 11, če so 

prisotni vsi učenci). Učenci se ob glasbi prosto gibajo po prostoru in si podajajo balone 

(poskušajo jih odbijati z različnimi deli telesa). Pri tem pazijo, da baloni ne padejo na tla. Ko 

glasba utihne, se čim hitreje razporedijo v dve vrsti, tako da so baloni urejeni po velikosti. 
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Ko sta vrsti postavljeni, jih preverimo s štetjem (eno kolono od najmanjšega do največjega 

števila, drugo ravno obratno). 

Glavni del 

Kratek pogovor o predhodniku in nasledniku (pomagamo si z baloni). Učencem zastavim 

nekaj ugank (npr. kdo je predhodnik števila 5).  

 

Gibalna uprizoritev predhodnika in naslednika: učenci se usedejo po turško in pripravijo 

roke. Najprej povem navodila in demonstriram primer, nato učence povabim, da ponovijo 

za mano in skupaj izvedemo še nekaj primerov. Ko vidim, da učenci razumejo igro, glavna 

števila izmenično izberejo posamezniki, vsi skupaj pa izvedemo celoto. Udarec na tla pred 

sabo (glasno povem poljubno število), udarec levo (predhodnik števila), udarec desno 

(naslednik števila). Pri izvajanju »igre« se igramo s tempom in glasnostjo govorjenja.  

 

Gibalna igra: iskane številke. Na tleh pripravimo tri obroče. Sredinski predstavlja glavno 

število, levi predhodnik glavnega števila in desni naslednik glavnega števila. Učenci si 

ponovno razdelijo balone s številkami ter se prosto gibajo po prostoru. Ko zaslišijo zvok 

sirene, pozorno poslušajo, katero številko išče policija (učitelj). Izbrana številka se mora 

nujno zglasiti na policijski postaji (sredinski obroč). Prav tako pa se morata zglasiti njegov 

predhodnik in naslednik. Če tega ne bodo storile številke same, jih bodo na policijo 

pripeljale druge številke. Ko so vsa tri števila zbrana, jim damo preprosto gibalno nalogo 

(kazen) in jih spustimo nazaj med ostala števila. Igro večkrat ponovimo. 

Zaključni del 

Vodena vizualizacija Balon in sproščanje ob glasbi. 
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ANALIZA NASTOPA 3 

Uvodni del 

Današnje srečanje smo začeli z gibalno igro namenjeno predvsem utrjevanju urejanja 

množice števil do 10 ter hkrati tudi sprostitvi odvečne energije in ustvarjanju prijetnega 

vzdušja. Učenci so bili nad uporabo balonov čisto navdušeni, zato sem jim na začetku 

namenila nekoliko več časa pri rajanju. Pri prvem urejanju sta učence begali dve vrsti, saj 

niso vedeli, na katero stran telovadnice bi tekli. Vsi so želeli biti prvi in so bili razočarani, če 

so se postavili med zadnjimi. Vendar jim poleg tega, urejanje množice ni predstavljalo težav. 

Le en deček in ena deklica nista vedela, kaj bi naredila. Zbegana sta bila na sredini 

telovadnice in poslušala sošolce, ki so jih z glasnim vzklikanjem klicali v svojo vrsto. Najprej 

sem na pomoč priskočila učencu in ga z dodatnimi vprašanji usmerila v pravo vrsto, nato pa 

sem pomagala še učenki, ki je poleg vprašanj potrebovala še fizično usmerjanje. Na koncu 

nam je le uspelo in skupaj smo se veselili ob pravilni rešitvi. Pri drugi izvedbi igre sem 

opazila, da so učenci držali v rokah iste balone kot v prvi izvedbi in da so stali na istem mestu 

kot prej, kar pa seveda ni bil namen igre. Zato sem jim še enkrat ponovila del navodil, ki je 

pravil, da si je treba balone med seboj podajati in da ne smemo ves čas loviti le enega 

balona. Bolj, ko so baloni zmešani, večji bo »žur« v telovadnici. To je pomagalo, saj so se 

učenci še bolj razživeli, baloni pa so se posledično začeli mešati med seboj. Učencem je bilo 

zelo všeč, ko smo rešitve preverjali z različnimi načini govorjenja (glasno, šepetanje in 

normalno). Menim, da so vsi učenci dosegi zastavljen cilj, saj so v končnih izvedbah igre zelo 

hitro rešili izziv. 

        
         Slika 25: Rajanje z baloni.                                                       Slika 26: Urejanje balonov po velikosti.                             
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               Slika 27: Učenci si svetujejo pri urejanju balonov.         Slika 28: Učenec ima težave z uvrščanjem                                         

                                                                                                                  svojega balona med balone sošolcev. 

 

 
Slika 29: Preverjanje ali so baloni urejeni pravilno. 

 

Glavni del 

V glavnem delu smo ponovili izraza predhodnik in naslednik ter demonstrirali nekaj 

primerov. Nato sem poleg govorjenja učencem pokazala, kako si lahko pomagamo še z 

gibanjem rok. Učenci so bili nad tem zelo navdušeni, hkrati pa jim je gibanje zelo pomagalo. 

Večina učencev je namreč pred tem še imela težave z razumevanjem in uporabo omenjenih 

pojmov (kar nekaj učencev je namesto izraza naslednik uporabljalo izraz zahodnik). Po nekaj 

izvedbah gibalne ponazoritve pa so bili napačni odgovori redki. Učencem je bilo zelo všeč, 

ko so lahko sami (izmenično) določili glavno število celotnemu razredu. Pri tej dejavnosti se 

je zelo dobro videlo, kako učencem učenje na konkretni ravni pomaga k doseganju učnih 

ciljev. 
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         Slika 30: Gibalna ponazoritev glavnega števila.     Slika 31: Gibalna ponazoritev predhodnika in naslednika. 
    

Pri gibalni igri Iskane številke je večina učencev lepo sodelovala. Nekaj učencev pa se je 

težko zbralo in so prosto tekali po prostoru, četudi so bili oni iskana številka in bi se morali 

zglasiti na policijski postaji. To so storili šele takrat, ko so jih drugi učenci opozorili in privedli 

na postajo. Ne vem, ali je do tega prišlo, ker jim je bila igra pretežka ali zato, ker so bili že 

miselno utrujeni in so potrebovali le več gibanja. Sicer predvidevam, da je bil razlog bolj 

utrujenost, saj so pri prejšnjih igrah lepo sodelovali in ni bilo videti, da bi jim koncept 

predhodnik in naslednik povzročal večje težave. Kljub vsemu je igra lepo potekala. Učenci 

so pozorno spremljali iskane številke in preverjali, ali so slučajno oni tisti, ki se morajo 

zglasiti na postaji. Ves čas je bilo čutiti pozitivno napetost in nepričakovanost učencev. 

Menim, da sem uresničila vse zastavljene cilje – utrjevanje izrazov predhodnik in naslednik, 

določevanje predhodnika in naslednika števila in izvajanje naravnih oblik gibanja. 
 

               
              Slika 32: Učencem razlagam pravila igre.         Slika 33: Učenci preverjajo, ali so med iskanimi števili. 
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                       Slika 34: Rajanje z baloni.                                Slika 35: Preverjanje iskanih številk, ki so  

                                                                                                             se zglasile na policijski postaji. 

Zaključni del 

Za zaključno dejavnost sem izbrala vodeno vizualizacijo in sproščanje ob glasbi, saj sem 

želela, da se učenci res psihično in fizično sprostijo. Učenci so bili pred dejavnostjo že zelo 

utrujeni od celotnega dne in tudi od mojih dejavnosti, zato so sem zgodbo skrajšala na 

minimum in podvojila čas sproščanja ob glasbi.  
 

 
Slika 36: Sproščanje ob glasbi. 

 

Na splošno menim, da mi je nastop uspel, saj so učenci na konkretni ravni utrdili eno težjih 

matematičnih snovi. Izraz predhodnik in naslednik sta precej abstraktna in sta nekaterim 

učencem pred tem predstavljala kar nekaj težav. Ob gibalni ponazoritvi pa sem dobila 

občutek, da so snov ponotranjili in dojeli bistvo. Kasneje so zato z veseljem sodelovali pri 

gibalni igri in bili zelo ponosni, da znajo sodelovati in obvladajo snov. Najbolj je bilo to 

opaziti pri dečku z učnimi težavami, ki običajno potrebuje več časa kot ostali učenci, da 

osvoji neko snov. Tokrat pa je pri dejavnosti (gibalni uprizoritvi) kar »cvetel« in bil ves čas 

do ušes nasmejan. Zelo pozorno je spremljal navodila gibalne igre in zelo resno opozarjal 

tiste učence, ki se niso zglasili na policijski postaji, ko so bili poklicani.  



37 
 

PRIPRAVA ZA NASTOP 4 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 14. 3. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 60 - 90 min 

Tema: Peter Klepec 

Predmet: slovenščina 

Cilji (učenci): 

- samostojno obnovijo zgodbo ob ilustracijah; 

- razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo ter poistovetenja z njo; 

- razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. 

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: razlaga, razgovor, 

pripovedovanje, poslušanje, poročanje, grafično delo, 

branje, pisanje, opazovanje;  

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- izkustveno učenje: metoda igre, praktično delo. 

Oblike dela: 

- skupna, 

- skupinska, 

- individualna. 

Pripomočki: 

Projektor, 4x ilustracije, 4x papir večjega formata, žoga, listki s književnimi osebami. 

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Gibalna igra Petelinji boj: učenci se razdelijo v pare, postavijo se nasproti drug drugemu, 

prekrižajo roke in stopijo na eno nogo. Med poskakovanjem se porivajo z rokami in kdor 

prvi stopi na drugo nogo izgubi. Igro učenca lahko večkrat ponovita. 
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Pogovor o pravljici in obnova zgodbe ob ilustracijah: učenci ob ilustracijah izmenično 

obnovijo zgodbo, besedo ima učenec z žogo. Učencem (ob prvi ilustraciji) demonstriram 

način pripovedovanja, nato jih spodbudim, da preostali del zgodbe dokončajo sami.  

Glavni del 

Pantomima književnih oseb: učenci izmenično prikazujejo književne osebe s pantomimo, 

ostali učenci ugibajo, za katero osebo gre. 

 

Izdelovanje časovnega traku zgodbe: učence razdelim v štiri skupine. Vsaka skupina prejme 

dvanajst ilustracij ter prazen časovni trak. Naloga učencev je, da ilustracije ustrezno uredijo 

ter prilepijo na časovni trak. Nato dopišejo še ime pravljice na naslovnico in se podpišejo. 

Ko končajo, si izberejo eno ilustracijo (tisto, ki prikazuje njihov najljubši del zgodbe) in jo 

poskušajo odigrati.  

Zaključni del 

Predstavitev časovnega traku: ko vsi učenci končajo z izdelovanjem časovnega traku in vajo 

uprizoritve izbranega odlomka zgodbe, si ogledajo vse izdelke ter odigrajo svoj odlomek. 

Ostali učenci poskušajo ugotoviti, za kateri odlomek gre. 
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ANALIZA NASTOPA 4 
 

Uvodni del 

Za uvodno igro sem učencem pripravila pastirsko igro Petelinji boj. S tem sem želela narediti 

sproščen, gibalni in vsebinsko smiseln uvod v nadaljnje dejavnosti. Učenci so igro sprva 

vsebinsko povezali s pastirčkom Petrom Klepcem, nato pa se sprostili in uživali v igri. 
 

            
         Slika 37: Pogovor o pastirjih in pastirskih igrah.          Slika 38: Skupina učencev pri gibalni igri Petelinji boj. 
 

Obnova zgodbe je potekala v krogu pod projektorjem, kjer sem prikazovala ilustracije. 

Dejavnost je potekala zelo lepo, edina pomanjkljivost je bila, da niso prišli vsi učenci na 

vrsto, saj je bilo premalo ilustracij. Kljub temu so bili vsi učenci dejavni in so pozorno 

spremljali ilustracije ter pripovedovanje. Zastavljeni učni cilji so bili zato uresničeni. 
 

   
Slika 39: Pozorno poslušanje sošolca pri pripovedovanju.     Slika 40: Pripovedovanje zgodbe ob ilustracijah. 
 

Glavni del 

Pri pantomimi je bilo zelo veliko zanimanje, zato smo nekatere osebe večkrat ponovili. 

Nekateri učenci so se pri prikazovanju osrediniti le na videz oseb, nekateri so poleg tega 

pokazali tudi osebne lastnosti, nekaj pa jih je pokazalo kar cel prizor, v katerem je oseba 

nastopala. Dva učenca in ena učenka so me prav presenetili z izvirnostjo in zelo doživetim 

prikazom. Pri igri smo se z učenci zelo zabavali hkrati pa so učenci dosegli učni cilj, ki sem 

ga zastavila.  
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Po pantomimi sem učence s pomočjo barvnih listkov razdelila v štiri skupine. Vsaka skupina 

je prejela časovni trak z naslovnico in dvanajstimi prostorčki za ilustracije, 12 ilustracij, lepilo 

in pisalo. Učenci so si ilustracije najprej dobro ogledali nato pa začeli z urejevanjem v 

pravilni vrstni red. Tukaj so me učenci prijetno presenetili, saj jim naloga ni povzročala 

večjih težav, med seboj so lepo komunicirali in se dopolnjevali. Kljub velikemu številu 

ilustracij so le te razmeroma hitro uredili v ustrezni vrstni red, ob tem pa so ves čas tudi 

ustno obnavljali zgodbo. Učenci so se v treh skupinah med seboj dobro organizirali in 

razdelili naloge, pri eni skupini pa sem svetovala, kako naj si organizirajo delo in pošteno 

razdelijo vloge. Ko so učenci zaključili z urejanjem, so sličice prilepili na časovni trak, zapisali 

naslov knjige in se podpisali na zadnjo stran. Nato je sledil izbor najljubše ilustracije oziroma 

najljubšega dogodka v knjigi in uprizoritev le tega. Pri izbiri so bili učenci precej usklajeni in 

ni prihajalo do večjih težav. Zataknilo pa se je pri dveh skupinah, ko so morali razdeliti vloge. 

Vsi dečki so seveda želeli biti Petri, vse deklice pa gorske vile. Z učenci smo se pogovorili, da 

ni pomembno, kdo kaj igra, pomembno je le, da se odigrajo vse osebe in da vsak igralec 

poskusi odigrati osebo, čim bolj takšno, kakršno v resnici je, četudi nima najboljših lastnosti. 

V obeh skupinah smo se dogovorili, da za pošteno razdelitev oseb uporabimo žreb. Učenci 

so nato kljub začetnim težavam lepo nadaljevali dejavnost.  

        
Slika 43: Učencem podajam navodila za ustvarjanje čas. traku.               Slika 44: Ogledovanje ilustracij. 

                  Slika 41: Učenka pri pantomimi.                                             Slika 42: Učenec pri pantomimi. 
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   Slika 45: Urejanje ilustracij v pravilni vrstni red.                 Slika 46: Urejanje ilustracij. 
 

                            
         Slika 47: Urejanje naslovnice.        Slika 48: Lepljenje ilustracij.         Slika 49: Pripovedovanje zgodbe  

                                                                                                                                            ob časovnem traku. 
 

Zaključni del 

Za zaključek so učenci najprej po skupinah predstavili svoje časovne trakove, nato pa 

odigrali mini predstave. Ostali učenci in jaz smo na koncu vsake predstave ugibali, za kateri 

prizor gre. Pri nekaterih učencih je bilo zaznati kar precej treme in nelagodja ob nastopanju. 

Le tem smo namenili nekaj pozitivnih spodbud in jih opremili z nasveti. Ko smo gledalci 

uspešno ugotovili, kateri prizor so nam igralci skušali prikazati, so le ti pokazali izredno 

navdušenje in ponos, da jim je uspelo. Še posebej je bilo to opaziti na zadržanih učencih. 

 

Na splošno menim, da mi je nastop uspel. Učenci so dosegli vse zastavljene cilje. Pri delu so 

bili zelo ustvarjalni, opaziti je bilo ogromno komunikacije in sodelovanja med učenci, ves 

čas so bili telesno aktivni, vendar umirjeni in sproščeni.  
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PRIPRAVA ZA NASTOP 5 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 19. 3. 2019         

Razred in starost 
otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 20 min + 90 - 120 min 

Tema: grafika, črte in pike 

Predmet: likovna umetnost, matematika 

Cilji (učenci): 

- ponovijo pojme grafika, tiskanje, odtis; 

- razvijajo domišljijo ter negujejo svojo ustvarjalnost in individualen način izražanja; 

- ločijo med črto, piko in barvno ploskvijo; 

- ločijo različne vrste črt (vodoravna/navpična/poševna, ravna/kriva, 

sklenjena/nesklenjena, lomljena, cik-cak, vijugasta, točkovna …); 

- opazujejo barve ter zglede črt in pik (točk in linij) v naravi, okolju in na umetniških 

stvaritvah.  

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: razlaga, razgovor, 

opazovanje; 

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- eksperimentalna metoda: eksperimentiranje;  

- izkustveno učenje: praktično delo. 

Oblike dela: 

- skupna, 

- individualna. 

Pripomočki: 

Kopije umetniških slik – Kandinsky, črne barvice in flomastri, beli listi formata A4. 

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Lovljenje po črtah (izvedemo pri uri športa): izberemo dva učenca, ki lovita ostale učence. 

Pravilo je, da se lahko teče le po črtah. Ko je učenec ujet stopi iz črte, naredi 5 počepov in 
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lahko teče dalje. Igro bom po potrebi otežila tako, da bom določila barvo črt, po katerih se 

bodo lahko gibali učenci. 

Gibanje po črtah z različnimi načini gibanj (izvedemo pri uri športa): izžrebamo dva učenca. 

Prvi določi barvo črt, po katerih se bodo gibali, drugi pa način gibanja. Nato vsi skupaj 

izvedejo, kar sta učenca določila. Igro večkrat ponovimo. 
 

Pogovor o umetnosti, grafiki: z učenci se pogovarjamo o vrstah umetnosti, obnovimo 

znanje o grafiki. Grafični odtis prenesemo na dlani – po dva in dva učenca skupaj odtisneta 

svoje dlani. Nato enako nadaljujemo tudi z drugimi deli telesa. Učence spodbudim, da so 

čim bolj izvirni. 
 

Gibalna igra Ogledalo: učenci se razdelijo v pare in se postavijo nasproti drug drugemu. 

Prvi član para se poljubno giba po prostoru, drugi učenec gibanje posnema. Učence 

spodbudim, da so čim bolj izvirni in zabavni. Gibajo se ob glasbi. 
 

Analiza umetniških slik ter pogovor o črtah in pikah: učenci so razporejeni v krogu. Na 

sredino kroga postavim več kopij slik umetnika Vasilija Vasiljeviča Kandinskega.  
 

Učence spodbudim k opazovanju in iskanju podobnosti med slikami (črte, pike, ploskve, 

črna barva, bela podlaga, slog …). Obnovimo znanje o črtah, učenci poimenujejo in narišejo 

črte na tablo, po želji jih lahko pokažejo tudi s telesom. 

Glavni del 

Risanje slik: učenci s pomočjo črt in pik, s črnim flomastrom ali črno barvico, narišejo svojo 

umetniško sliko. Učence opozorim, naj bodo slike abstraktne, torej naj ne prikazujejo 

različnih motivov. Pri slikanju jih opazujem in po potrebi spodbujam. Ko učenci zaključijo z 

risanjem, svoje slike predstavijo sošolcem. 
 

»Odtiskovanje« narisanih slik s telesom: učenci »odtisnejo« svoje slike s telesom in 

gibanjem (ob glasbi). Spodbudim jih, naj odtisnejo čisto vsako črto in piko, ki so jo narisali 

(v različnih nivojih, tempu in načinu gibanja).  

Zaključni del 

Masaža - risanje po hrbtu: če čas dopušča, učenci svoje slike narišejo še sošolcem na hrbte. 
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ANALIZA NASTOPA 5 

Uvodni del 

Tokrat sem zaradi organizacijskih omejitev uvodni dve igri izvedla na koncu zadnje učne 

ure (šport), ko je bila prosta telovadnica. Nato pa smo ostale dejavnosti nadaljevali kasneje 

v podaljšanem bivanju. Pri obeh igrah so učenci lepo sodelovali. Obnovili so izraze za 

različne vrste črt in nato tudi telesno izkusili njihove značilnosti (krive, ravne, lomljene, 

kratke, dolge …). Ugotovili so, da se je po ravnih in dolgih črtah gibati lažje kot po krivih, 

kratkih in lomljenih. Poleg znanja o črtah so ponovili tudi barve in izraze visoko / nizko, 

hitro /počasi. Pri prvi igri je med učenci vladal predvsem tekmovalni duh, pri drugi igri pa 

so se učenci sprostili in zabavali ob izvirnih in smešnih načinih gibanja.  

                
                                  Slika 50: Gibanje po črtah.                                          Slika 51: Gibanje po črtah. 
 

Kot sem že omenila, smo dejavnost nadaljevali v učilnici. Z učenci smo se v krogu pogovorili 

o umetnosti, najprej je nekaj učencev povedalo, kaj si oni predstavljajo pod besedo 

umetnost, nato smo našteli različne vrste umetnosti in poudarek naredili na grafiki. 

Pogovor je potekal po obliki nevihte idej, vse skupaj se je odvijalo precej hitro, saj so bili 

učenci polni idej in znanja. Pri pogovoru o grafiki smo odtiskovanje prenesli na telesno 

raven, kar je bilo učencem zelo zanimivo. Pri odtiskovanju različnih delov telesa so bili 

najprej zadržani, nato pa so se ob dodatni spodbudi in demonstraciji sprostili in postali 

ustvarjalni.  
 

Ko sem opazila, da je učencem zmanjkalo idej za odtiskovanje telesa, smo prešli na 

naslednjo dejavnost, in sicer gibalno igro Ogledalo. Učenci so se sami razporedili v pare in 

določili začetne vloge v paru (original in odtis). Učenec, ki je predstavljal original, se je 

prosto gibal v prostoru (ob glasbi). Učenec, ki pa je predstavljal odtis, je poskušal gibe 

originala čim bolj natančno posnemati. Po določenem času smo vloge zamenjali. Na  
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začetku dejavnosti sem opazila, da je skoraj polovica učencev imela težave z izmišljanjem 

gibov. Niso vedeli, kaj bi pokazali, kot da bi imeli občutek, da bodo vse pokazali narobe. 

Poskusila sem jih dodatno spodbuditi, naj se predajo glasbi in plešejo po prostoru ter da 

je vseeno, kaj pokažejo, le da so gibi počasni in čim bolj zanimivi – se ne ponavljajo. 

Učencem je bilo nato veliko lažje, očitno jim je beseda ples veliko ljubša kot gibanje po 

prostoru.  
 

Ko sem učencem razprostrla umetnine Kandinskega, so bili čisto navdušeni. Takoj so 

opazili, da so slike črno – bele, potem pa se jim je pri iskanju podobnosti malce ustavilo. 

Začeli so naštevati, kaj vse vidijo v umetninah, kar je seveda zelo ustvarjalno in pozitivno, 

vendar sem jih morala malce preusmeriti k osnovnemu cilju. Učence sem spodbudila, naj 

bodo pozorni na to, s česa so sestavljene slike. Učenci so takrat začeli opažati različne črte, 

ploskve in pike. Postali so pozorni na vrste črt, različne velikost in smeri. Skupaj smo ob 

odkrivanju različnih vrst črt, črte zapisovali tudi na tablo, da smo naredili nekakšen 

pregled. Dodali smo tudi črte, ki jih ni bilo na slikah. Učenci so me pri tem zelo presenetili, 

saj so se spomnili in pravilno poimenovali ogromno različnih črt.  
 

       
                   Slika 52: Ogledovanje slik.                                      Slika 53: Slike.              Slika 54: Pogovor ob slikah. 
 

            
                       Slika 55: Risanje črt na tablo.                                          Slika 56: Risanje črt na tablo. 
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Če povzamem, menim, da so v uvodnem delu učenci dosegli vse učne cilje. 
 

Glavni del 

V glavnem delu so učenci znanje in ideje iz uvodnega dela prenesli v ustvarjanje svoje 

umetnine. Učenci so bili pri tem zelo motivirani in ustvarjalni. Z ustvarjanjem abstraktne 

slike sta imeli težavi le dve deklici, ki sta začeli risati motiv. Ob ponovnem opozorilu, da 

tokrat ustvarjamo slike, ki ničesar ne predstavljajo konkretno, sta ob narisanem motivu 

ustvarili abstraktno sliko. Učenci so bili na svoje umetnine zelo ponosni, saj so me ves čas 

klicali in želeli pokazati, kaj so ustvarili.  

         
     Slika 57: Risanje slike iz črt.         Slika 58: Deček si pri risanju pomaga            Slika 59: Risanje slike iz črt.  
                                                                             s črtami na tabli. 

       
Slika 60: Deček na levi dorisuje vrste črte, ki jih je pozabil               Slika 61: Predstavljanje izdelkov. 
        vključiti na sliko (po primerjanju slike s sošolcem). 

                
                                      Slika 62: Izdelek 1.                                                       Slika 63: Izdelek 2. 
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Ko so učenci končali z ustvarjanjem, so svoje slike narisali še s telesom. Dobili so navodila, 

naj bodo pozorni na čisto vse detajle – velikost, obliko, smer, debelino ipd. in da naj 

uporabijo celoten prostor. Učilnica je tako postala velik risalni list polna umetnikov. Pred 

dejavnostjo sem se bala, da bo dejavnost za učence preveč abstraktna in jim bo povzročala 

težave. Vendar me je njihova ustvarjalnost, domiselnost in predanost spet presenetila. 

Učenci so bili 100 % predani delu. Kaj bi počel, ni vedel le en deček. Ta je prišel do mene 

in rekel, da ne ve, kaj mora početi. Ko sem mu ponovno ponovila pravila, je še vedno rekel, 

da ne ve, kaj naj naredi. Takrat sem mu demonstrirala prikaz enega delčka slike ter ga 

spodbudila, da se mi pri tem pridruži. Od takrat naprej je brez težav ustvarjal sam. Učenci 

so se ustvarjanju resnično predali in pri tem neverjetno uživali. Čeprav je večkrat prišlo do 

tega, da sta se dva učenca zaletela oziroma se dotaknila drug drugega, jih to sploh ni 

zmotilo pri delu, mirno so se obšli in nadaljevali svojo pot. Pri svojih kreacijah so bili zelo 

ustvarjalni, uporabili so različne nivoje, hitrosti in načine gibanja, pomagali pa so si tudi s 

stoli in mizami. Pri upodabljanju ravnih in dolgih črt so bili zelo togi in odrezavi, pri 

upodabljanju krivih in vijugastih so bili bolj mehki in upogljivi, za kratke črte in črtice so bili 

hitri in odrezavi pri pikah pa večinoma poskočni in togi. Pri več učencih sem opazila, da so 

za upodabljanje ploskev uporabili svoje telo v vsej njegovi širini – nekateri so se ulegli na 

tla in na mize, drugi so razširili roke in stopali z nogami zelo na široko, en deček se je 

napihnil kot balon ipd. Opaziti je bilo tudi piruete in mostove, hopsanje, poskakovanje po 

eni nogi, kotaljenje, ipd.  

           
   Slika 64: Gibalna ponazoritev slik.            Slika 65: Sodelovanje dečkov pri.       Slika 66: Zbranost dečka pri  
                                                                             gibalni ponazoritvi križanih črt            ustvarjanju je zelo visoka. 
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                    Slika 67: Sodelovanje deklic pri ponazoritvi                 Slika 68: Učenci si svetujejo, kako prikazati  

                                       sklenjene črtkane črte.                                                      določene dele slik. 
 

Zaključni del 

Ker so se učenci res vživeli v dogajanje in kar niso želeli prenehati, sva se z učiteljico 

dogovorili, da ustvarjanje še nadgradimo in povežemo z eno izmed naslednjih priprav 

(osnovne in primarne barve, mešanje barv). Po tleh sva s pomočjo učencev razprostrli in 

zalepili več zvitkov papirja skupaj, tako da je nastal kvadrat velik približno 2 m x 2 m; 

pripravili sva tri pladnje z osnovnimi barvami ter območje za namakanje nog v barve. Nato 

sva izbrali tri učence, ki so bili pri delu zelo ustvarjalni ter jih povabile, da z nogami ob 

glasbi narišejo, kar slišijo. Torej naredijo nekakšen odtis glasbe na papir. Ostali učenci so 

lahko zavzeli mesto gledalcev in spodbujali ustvarjalce ali pa nadaljevali z risanjem svojih 

umetniških slik s telesom. Večina jih je seveda izbrala vlogo gledalcev. V učilnici je vladalo 

prijetno, pozitivno in sproščeno vzdušje polno adrenalina. Vsi smo komaj čakali, da 

ustvarjalci začnejo z ustvarjanjem. Prva je začela z ustvarjanjem deklica, in sicer z modro 

barvo. Brez težav se je prepustila glasbi in zaplesala po papirju. Deklico je zamenjal deček 

z rumeno barvo. Ta je bil na začetku nekoliko zadržan, vendar se je ob dodatni spodbudi 

mene in gledalcev kmalu sprostil. Gledalci so kmalu po tem, ko sta se na papirju začeli 

pojavljati modra in rumena barva, opazili, da se le ta ponekod zmeša v zeleno. Ko sem jih 

vprašala, kako je do tega prišlo, jih je večina takoj odgovorila, da zaradi tega, ker sta se dve 

barvi zmešali. Svoje znanje so znali prenesti tudi na druge barvne kombinacije. Za dečkom 

z rumeno barvo se je ustvarjanja lotil še deček z rdečo barvo. Na koncu so ustvarjali vsi 

skupaj. Čeprav so aktivno ustvarjali le trije učenci (zaradi časovne omejitve), je bila 

dejavnost zanimiva in poučna za vse. Gledalci so ves čas spremljali in komentirali dogajanje  
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na listu. Dogovorili smo se tudi, da bom dejavnost s packanjem kmalu pripravila tudi za 

čisto vse učence.  

         
               Slika 69: Prvi koraki na velikem platnu.                  Slika 70: Slikanje ob glasbi na velikem platnu. 

         
                         Slika 71: Prvi koraki dečka 1.                                         Slika 72: Prvi koraki dečka 2. 

       
     Slika 73: Mešanje barv.            Slika 74: Skupinsko ustvarjanje.        Slika 75: Poziranje za spominsko sliko. 

V zaključnem delu sem torej namesto masaže izvedla zgoraj opisano dejavnost. Učenci so 

skozi celotno pripravo dosegli vse učne cilje. Poleg zastavljenih so dosegli še nekatere, ki 

sem jih načrtovala v prihodnjih pripravah – učenci ločijo osnovne in sekundarne barve, 

pridobivajo izkušnje o mešanju osnovnih barv in bogatijo svoj doživljaj. 
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PRIPRAVA ZA NASTOP 6 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 26. 3. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 60 - 90 min 

Tema: geometrijski liki 

Predmet: matematika 

Cilji (učenci): 

- razvijajo natančno in pravilno izražanje; 

- utrjujejo osnovne geometrijske oblike – like; 

- opišejo like, poznajo njihove značilnosti; 

- prostoročno rišejo like; 

- izdelajo modele likov. 

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: razlaga, razgovor, 

pripovedovanje, poslušanje, poročanje, opazovanje;  

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- izkustveno učenje: metoda igre, praktično delo. 

Oblike dela: 

- skupna, 

- skupinska, 

- individualna. 

Pripomočki: 

Lepilni trak, elastike (velike in male), elastična vrv, kartice Kako. 

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

V telovadnici na tleh z lepilnim trakom označim štiri velike geometrijske like (krog, kvadrat, 

pravokotnik in trikotnik). 

 



51 
 

Ogledovanje in poimenovanje likov: z učenci si ogledamo like, jih poimenujemo, poiščemo 

in preštejemo oglišča ter stranice.  

 

Gibanje po likih s pomočjo kartic Kako: učence s pomočjo žreba razdelim v štiri skupine 

(učenci v vrečki z liki izžrebajo en lik, le tega najprej skušajo prepoznati s tipanjem, nato 

pa preverijo, če so pravilno uganili). Ko so učenci razdeljeni v skupine, se razporedijo na 

like, ki so nalepljeni na tleh. Njihova naloga je, da se ob glasbi gibajo po stranicah likov 

tako, kot jim velevajo kartice, ki jih bom jaz postopno izžrebala. Skupine se trikrat 

zamenjajo, tako da se vsi učenci gibajo po vseh likih. 

Glavni del 

Oblikovanje likov s prsti: z učenci se usedemo v krog. Učenci s pomočjo prstov poskušajo 

tvoriti kvadrat, pravokotnik, krog in trikotnik. Lahko si pomagajo tudi s sošolci. 

 

Oblikovanje likov z elastikami: učenci samostojno s pomočjo malih kuhinjskih elastik 

oblikujejo zgoraj omenjene like, nato se združijo v pare in s pomočjo večjih kuhinjskih 

elastik ponovijo nalogo. 

 

Oblikovanje likov z elastičnimi vrvmi po skupinah: učenci se razdelijo v več majhnih 

skupinic. Njihova naloga je, da s pomočjo velikih elastičnih vrvi oblikujejo like. Ko jim to 

uspe, pokličejo eno od učiteljic, da izdelek preveri. Spodbudim jih, da vsak lik prikažejo na 

več različnih načinov. 

Zaključni del 

Masaža - risanje likov na hrbet: učenci se razporedijo v krog in obrnejo tako, da gledajo 

hrbet sošolca. Nato postopno vsak učenec izbere en lik in njegovo velikost, le tega nato vsi 

skupaj večkrat narišejo na hrbet sošolca (npr. majhen trikotnik, velik kvadrat, ogromen 

krog …). 
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ANALIZA NASTOPA 6 

Uvodni del 

Za uvodno motivacijo sem tokrat izbrala metodo presenečenja. Učenci so takoj ob prihodu 

v telovadnico začeli samostojno raziskovati ter se pogovarjati o likih, ki sem jih nalepila na 

tleh. Učenci so like poimenovali, jih primerjali med sabo, naštevali njihove lastnosti ter se 

gibali po njih. Po nekaj minutah prostega raziskovanja sem pozornost učencev usmerila k 

sistematični obnovitvi imen in lastnosti likov. Nato je sledila prva gibalna igra. Z gibanjem 

po stranicah likov sem želela, da učenci like spoznajo s celotnim telesom ter da začutijo 

njihove lastnosti. Učencem je bilo všeč, da so se učili na konkretni ravni. Med gibanjem so 

nekateri učenci ves čas komentirali, na katerem delu lika se nahajajo (stranica, oglišče), pri 

krogu pa se jim je zdelo zabavno, da so lahko ves čas govorili samo stranica.  

       
                     Slika 76: Gibalna igra Poišči lik.                                 Slika 77: Gibalna igra Poišči lik. 

         
              Slika 78: Gibanje po stranicah likov.                                Slika 79: Gibanje po stranicah likov. 

Glavni del 

Ustvarjanje likov z elastiko je potekalo po pričakovanjih. Učenci so bili zaradi uporabe 

elastik ves čas močno motivirani, med seboj so lepo sodelovali in so dosegli vse učne cilje. 

Pri oblikovanju likov so bili zelo izvirni, ves čas so poskušali like oblikovati na nov in izviren 

način. Na svoje like so bili izredno ponosni in so jih z veseljem razkazovali meni in sošolcem.  
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S prehodom iz malih elastik na velike in nato še na uporabo elastičnih vrvi sem želela 

dejavnost postopoma nadgrajevati v zahtevnosti, kar mi je tudi uspelo. Učence je nova 

dejavnost dodatno motivirala za delo, hkrati pa jim je predstavljala nov, malo težji izziv. 

Kot sem že omenila, so učenci med seboj zelo dobro sodelovali in se dopolnjevali v znanju. 

Učili so drug drugega in niso potrebovali nobenih dodatnih pomoči s strani učiteljic. 

Učencem je bilo to seveda zelo všeč in so bili na koncu, ko jim je uspelo, zares ponosni 

nase in so komaj čakali, da svoj rezultat lahko delijo z mano in celotnim razredom.  
 

        
                     Slika 80: Prikazovanje likov s prsti.                    Slika 81: Ustvarjanje likov z malimi elastikami. 

        
Slika 82: Ustvarjanje kvadratov z malimi elastikami.              Slika 83: Ustvarjanje trikotnika v paru.                                      

                                                          
Slika 84: Ustvarjanje zelo podolgovatega pravokotnika.    Slika 85: Ustvarjanje kvadrata z elastično vrvjo. 
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Slika 86: Ustvarjanje trikotnika z elastično vrvjo.       Slika 87: Ustvarjanje trikotnika z elastično vrvjo. 

       
Slika 88: Ustvarjanje kroga z elastično vrvjo.               Slika 89: Ustvarjanje kroga z elastično vrvjo. 

 

Zaključni del 

V zaključku smo osvojeno znanje iz uvodne in glavne dejavnosti strnili in se umirili ob 

prijetni masaži. Na začetku sem si zamislila, da bi like izbirali učenci, vendar sem na koncu 

to nalogo prevzela jaz. Želela sem, da se učenci bolj osredinijo na risanje kot izmišljevanje 

likov, prav tako pa sem pri podajanju navodil poleg likov dodala tudi različne velikosti (npr. 

narišite majhen trikotnik). 
 

                                 
                             Slika 90: Sproščanje z masažo.                                   Slika 91: Risanje likov po hrbtu. 
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PRIPRAVA ZA NASTOP 7 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 28. 3. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 60 - 90 min 

Tema: vreme 

Predmet: spoznavanje okolja, glasbena umetnost 

Cilji (učenci): 

- utrjujejo vremenska stanja in vremenske pojave;  

- razlikujejo med vremenskimi pojavi in stanji; 

- utrjujejo vremenske simbole; 

- ugotavljajo vpliv vremena na naše (svoje) aktivnosti in življenje rastlin in živali.  

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: razlaga, razgovor, 

pripovedovanje, poslušanje, poročanje, grafično delo, 

branje, pisanje, opazovanje;  

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- izkustveno učenje: metoda igre, praktično delo. 

Oblike dela: 

- skupna, 

- skupinska. 

Pripomočki: 

Glasba, zvočniki, kosi blaga, slike znakov za vremenska stanja. 

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Ogledovanje vremena skozi okno učilnice, pogovor o vremenskih stanjih in pojavih: 

 

Gibalna igra Vremenar (različica igre Letalo, potres, poplava): z učenci si izberemo tri 

vremenska stanja (npr. sončno, deževno, vetrovno) ter gibalne figure za le te (po potrebi 
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jim en primer demonstriram). Na začetku vremenarja predstavljam jaz, kasneje to vlogo 

prevzamejo učenci. Učenci se prosto gibajo po prostoru. Vremenar izmenično govori 

vremenska stanja, učenci pa se nanje odzovejo z dogovorjenim gibom. Ko učenci igro 

osvojijo, glasovno napoved vremenarja zamenjamo s slikovnim (simboli vremenskih stanj). 

Igro nadgradimo z dodajanjem vremenskih stanj. 

Glavni del 

Pogovor o vplivu vremena na ljudi (dejavnosti, razpoloženje …).  

 

Plesno izražanje ob glasbi (5 različnih instrumentalnih skladb z glasbenimi vstavki 

vremenskih pojavov): učenci pozorno prisluhnejo glasbi in slišano doživeto prikažejo z 

gibanjem. Ko prepoznajo v glasbi veter, imajo možnost uporabe blaga, ko pa prepoznajo 

dež, imajo možnost uporabe ropotuljic. Po vsakem plesu se pogovorimo o občutjih in o 

vremenskem stanju, na katerega jih je spominjala glasba. 

Zaključni del 

Masaža ob zgodbi: učenci se razdelijo v pare in razporedijo po prostoru. Eden od para se 

uleže na tla, drugi pa se postavi poleg njega. Učencem počasi pripovedujem zgodbo o 

deklici, ki jo čez njen dan presenetijo različni vremenski pojavi. Naloga učencev je, da ko 

zaslišijo vremenski pojav, le tega pokažejo na prijateljevem hrbtu. Nato vloge še 

zamenjamo.  
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ANALIZA NASTOPA 7 

Uvodni del 

Z uvodno dejavnostjo sem želela, da učenci obnovijo in utrdijo znanje o vremenskih stanjih 

in pojavih. Predvsem, da poznajo razliko med njimi. Pri opazovanju vremena smo ugotovili, 

da je vreme delno oblačno, kar pomeni, da so na nebu tako oblaki kot sonce. Učenci so 

delno oblačno ponazorili kot velik oblak, poln kapljic (večina dečkov in deklic stoji v gruči 

in s telesom prikaže obliko kapljice) ter manjše sonce, ki kuka izza oblaka (nekaj deklic in 

dečkov, ki stoji za oblakom na klopci in nad oblakom z rokami prikazuje žarke sonca). 

Razliko med vremenskimi pojavi in stanji so učenci najprej obnovili in utrdili ob pogovoru, 

nato pa so slišano prenesli še v gibanje. Če sem učencem povedala vremenski pojav, so 

počepnili, če pa sem povedala vremensko stanje, so vstali. Tretjina učencev je razliko zares 

dobro razumela – na navodila so se hitro odzivali in niso naredili nobene napake ali pa so 

se zmotili le enkrat, ostali učenci so po navodilih malo razmislili, nato pa odreagirali. Dve 

tretjini le teh je večinoma odgovorila pravilno, tretjina pa se je večkrat zmotila in ob napaki 

delovala nekoliko zmedeno, kar pomeni, da ni razumela razlike in še ni osvojila 

zastavljenega cilja. Le tem nisem posvečala posebne pozornosti, saj sem želela videti, ali 

bodo nadaljnje dejavnosti vplivale na njihovo razumevanje snovi. Na koncu sem z njimi še 

enkrat izvedla gibalno igro in primerjala rezultate (več o tem na koncu).  

 

Z gibalno igro Vremenar sem želela, da učenci obnovijo in utrdijo znanje o simbolih za 

vremenska stanja. V prvem delu igre naj bi le obnovili znanje uvodne dejavnosti, nato pa 

le to nadgradili v drugem delu igre. V pripravi sem si zamislila, da bi si učenci izbrali le tri 

vremenska stanja, ki bi jih nato prikazovali v igri, vendar, ker sem videla, da učencem učna 

snov ne povzroča težav, sem se pred začetkom igre odločila, da dodamo še dve vremenski 

stanji. Učenci so bili pri izbiri gibov za posamezno vremensko stanje zelo ustvarjalni in smo 

kar težko izbrali le enega. Na koncu smo se dogovorili, da izberemo s pomočjo hitrega 

glasovanja. Učenci so navodila igre takoj osvojili in uživali v igri. Pri igri niso delali večjih 

napak, kar pomeni, da so razumeli snov in so slišano brez težav prenesli v gib. Ker sem 

videla, da učenci prvi del igre dobro obvladajo, sem hitro prešla na drugi del igre. Tudi v 

tem delu ni prihajalo do večjih težav, kar pomeni, da so učenci dosegli zastavljen cilj. 
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Glavni del 

Pogovor o vplivu vremena na ljudi je bil kratek in jedrnat. Pet učencev je v nekaj povedih 

povedalo bistvo, zato smo hitro nadaljevali z osrednjo dejavnostjo. Učenci so se pri gibanju 

sprostili in razživeli. Na začetku skladbe so pozorno prisluhnili in razmislili, kateremu 

vremenskemu stanju pripada, nato pa se prepustili glasbi. Opazila sem, da so učenci na 

vsak način želeli uporabiti pripomočke, ki sem jim jih pripravila za izbrani vremenski stanji 

(ropotuljice za deževno in kose blaga za vetrovno), čeprav so vedeli, da tista skladba ne 

prikazuje izbranega vremenskega stanja. Če bi dejavnost izvedla še enkrat, bi za vsako 

vremensko stanje pripravila en pripomoček, ki bi ga učenci lahko uporabili. S tem bi 

dosegla tudi dodatni cilj, saj bi učenci prepoznano vremensko stanje poleg glasbe povezali 

še s pravilnim pripomočkom. Z gibanjem učenci, kot običajno, niso imeli težav. Bili so 

izredno motivirani in ustvarjalni. Vremenska stanja so prikazali na več različnih načinov in 

niso vztrajali pri enem gibu.  

 

Zaključni del 

Ker so se v glavnem delu učenci zelo razživeli, je bila zaključna dejavnost več kot na mestu. 

Učenci so se lepo umirili in ponovno nabrali moči za nadaljnje delo v podaljšanem bivanju.  
 

         
                   Slika 92: Sproščanje z masažo.                                             Slika 93: Prikazovanje toče. 
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                 Slika 94: Prikazovanje strel in grmenja.                                 Slika 95: Prikazovanje vetra. 

Kot sem že omenila, sem pri uvodni dejavnosti opazila, da je imelo nekaj učencev težave z 

ločevanjem vremenskih stanj od vremenskih pojavov. Po koncu vseh dejavnosti sem s temi 

učenci še enkrat izvedla uvodno igro – ko rečem vremenski pojav, učenci stojijo; ko rečem 

vremensko stanje, učenci počepnejo. S tem sem želela preveriti, ali so dejavnosti, ki smo 

jih izvedli v nadaljevanju, vplivale na boljše razumevanje učne snovi pri učencih ali ne? 

Opazila sem, da večina učencev ni bila več zmedena in je lažje sodelovala pri igri. En deček 

je še vedno ugibal ter posnemal ostale učence, drugi pa so razumeli bistvo in so delali 

bistveno manj napak. Torej sem z današnjim nastopom dosegla zastavljene cilje, saj so 

učenci nadgradili in utrdili znanje o vremenskih pojavih in stanjih. Bili so ves čas motivirani 

za delo in so aktivno sodelovali pri dejavnostih. V telovadnici je prevladovalo sproščeno in 

ustvarjalno vzdušje. Učencem je bilo najbolj všeč to, da so lahko pri plesu uporabili 

pripomočke, da so se masirali in da so lahko na koncu zaspali za nekaj minutk.  
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PRIPRAVA ZA NASTOP 8 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 2. 4. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 90 min 

Tema: sejem, sadim (rast fižola) 

Predmet: spoznavanje okolja 

Cilji (učenci): 

- utrjujejo lastnosti žive in nežive narave; 

- časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v 

različnih letnih časih; 

- vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave; 

- utrjujejo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. 

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: razlaga, razgovor, 

pripovedovanje, poslušanje, poročanje, opazovanje;  

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- eksperimentalna metoda: eksperimentiranje; 

- izkustveno učenje: praktično delo. 

Oblike dela: 

- skupna, 

- skupinska, 

- individualna. 

Pripomočki: 

Plastični lončki, vodoodporni flomaster, zemlja, seme fižola, voda, računalnik, 

videoposnetek. 
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VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Učence na začetku motiviram z osebno težavo, in sicer bi rada posadila fižol na vrtu, pa ne 

vem, kako naj se tega lotim. Učence prosim za pomoč. Skupaj preidemo na idejo, da si več 

o tem pogledamo na internetu.  

 

Ogled videa in pogovor o vsebini: učencem predvajam videoposnetek, na katerem je 

nazorno prikazana rast fižola in jih spodbudim, da ob videu komentirajo dogajanje. Na 

koncu se pogovorimo o videnem in znanje prenesemo tudi na druge rastline. Obnovimo 

pogoje, ki jih rastline potrebujejo za rast, navežemo se tudi na ljudi in živali.  

 

Prikaz rasti fižola z gibanjem: učenci ob mojem pripovedovanju gibalno prikažejo rast 

fižola.  

Glavni del 

Sajenje fižola: učencem povem, da lahko morda poskusimo fižol posaditi tudi v šoli, še 

preden se jaz tega lotim doma na vrtu. Skupaj poiščemo in pripravimo vse potrebno za 

sajenje. Učenci mi pomagajo pri pripravi prostora in pripomočkov. Ko učenci posadijo 

svoje fižolčke, jih podpisane postavijo na okensko polico zraven vodne kreše, ki so jo 

posejali pri pouku. 

Zaključni del 

Masaža – sajenje fižola: z učenci se usedemo v krog, obrnjeni tako, da vsi gledamo hrbet 

sošolca. Učence spodbudim, da še enkrat obnovijo postopek sajenja fižola. Nato postopek 

prikažemo še na hrbtih sošolcev. 
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ANALIZA NASTOPA 8 

Uvodni del 

Učence je uvodna motivacija zelo pritegnila. Takoj so mi bili pripravljeni pomagati z nasveti 

in idejami, kako naj se lotim sajenja fižola. Svetovali so mi, katera orodja in pripomočke 

naj uporabim, nekateri so mi začeli naštevati pogoje, ki jih rastline potrebujejo za rast, 

slišati pa je bilo tudi delčke postopka.  

 

Med gledanjem video posnetka so bili učenci navdušeni nad nazornim prikazom. Ker 

videoposnetek ni imel besedne spremljave, so imeli učenci ves čas možnost komentirati 

dogajanje na posnetku. Posnetek smo si na željo učencev ogledali trikrat. Učenci so pri 

vsakem naslednjem ogledu svoje komentiranje nadgradili in že uporabili znanje, ki so ga 

pridobili pri poslušanju prejšnjih komentarjev. Med samim ogledom sem opazila, da sta se 

dve skupinici učencev zaradi različnih mnenj zapletli v zanimivo in poučno debato. Med 

sabo so razpravljali, kdo ima prav in zakaj. Svoje mnenje so podkrepili tudi z izkušnjami 

(npr. moja mami je najprej prekopala zemljo, potem sva pa naredila luknjice …). Po 

končanem ogledu sem prosila eno skupino, naj nam predstavi, kar so razmišljali, tako smo 

skupaj obnovili postopek sajenja.  

 

Pri gibalni uprizoritvi rasti fižola so me učenci ponovno presenetili z izvirnostjo in 

predanostjo. Učenci se med seboj niso posnemali, ampak so res gradili gibanje na lastnih 

predstavah. V učilnici ni bilo opaziti niti dveh enakih gibanj. Učenci so pri gibanju uporabili 

mize in stole, ponekod je bilo opaziti tudi sodelovanje med učenci (npr. en učenec je 

predstavljal steblo, drugi učenec pa list).  
 

        
                      Slika 96: Prikaz semena v zemlji.                                   Slika 97: Prikaz vzklitja semena. 
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                      Slika 98: Prikaz vzklitja semena.                                 Slika 99: Prikaz rasti stebla in listkov. 

            
              Slika 100: Prikaz rasti stebla in kličnih listov.                            Slika 101: Prikaz vzklitja semena. 

Glavni del 

Glavna dejavnost je potekala po postajah. Učenci so prosto prehajali med njimi in si sami 

načrtovali delo. Med učenci je bilo stalno opaziti komunikacijo in sodelovanje. Pomagali 

so si tako pri pravi prostora kot tudi pri samem sajenju. Učenci so bili na koncu zelo 

ponosni na svoj izdelek in so komaj čakali, da bo kaj zrastlo iz njih. Izdelke so med seboj 

primerjali ter si jih razkazovali. Ves čas so hodili k nama z učiteljico preverjat, ali so pravilno 

poskrbeli za svoje seme.  

         
           Slika 102: Priprava zemlje za sajenje fižola.                                  Slika 103: Sajenje fižola. 
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Zaključni del 

V zaključku smo še enkrat ponovili postopek sajenja in se hkrati sprostili ter nabrali moči 

za nadaljnje delo v podaljšanem bivanju. Učenci so pri dejavnosti zelo uživali. 
 

 
Slika 104: Sproščanje z masažo - sajenje fižola. 

Na splošno menim, da so vsi učenci dosegli zastavljene cilje. 
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PRIPRAVA ZA NASTOP 9 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 4. 4. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 60 - 90 min 

Tema: pesem Potoček 

Predmet: glasbena umetnost, slovenščina 

Cilji (učenci): 

- utrjujejo pesem; 

- upoštevajo interpretacijo pesmi; 

- izdelajo preprost lastni instrument; 

- peto pesem spremljajo s preprosto spremljavo; 

- se gibalno izražajo ob petju pesmi. 

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: razlaga, razgovor, 

pripovedovanje, poslušanje, poročanje, grafično delo, 

branje, pisanje, opazovanje;  

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- izkustveno učenje: metoda igre, praktično delo. 

Oblike dela: 

- skupna, 

- skupinska, 

- individualna. 

Pripomočki: 

Blago, ropotuljice, plastični lončki, slamice, glasbeni posnetek, računalnik. 

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Analitično poslušanje: z učenci sedimo v rogu, v kozarec z vodo s slamico piham mehurčke. 

Učenci pozorno poslušajo zvok in povejo, na kaj jih zvok spominja. Tudi sami si izdelajo 

»instrument« in se preskusijo v igranju. 
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Gibalna igra Potoček (različica Kačje glave): dva učenca predstavljata potoček, ostali učenci 

pa kapljice. Potočka poskušata ujeti čim več kapljic, jih prijeti za roke in tako tvoriti čim 

daljši potoček. Na koncu preverimo, kdo je ujel več kapljic. 

 

Petje pesmi potoček v krogu: skupaj zapojemo pesem Potoček. Pozorni smo na 

interpretacijo: vprašalni del pojemo navadno, odgovor odsekano (valovanje potočka in 

premetavanje kamnov v potočku) in odmev tišje. 

Glavni del 

Petje pesmi ob spremljavi instrumentov: prva tretjina učencev poje vprašalni del, druga 

tretjina odgovor in odmev, tretja pa naredi uvod in zaključek ob glasnem igranju na prej 

izdelane instrumente, med petjem pa glasnost žuborenja zmanjša na minimum. Skupine 

se dvakrat zamenjajo, tako da vsi pojejo vse. 

 

Izvedba pesmi ob gibanju: učenci, ki predstavljajo Cicibane (vprašalni del pesmi), držijo 

blago razprostrto po prostoru, in z njim rahlo valovijo, ko nastopi njihov del pesmi; učenci, 

ki predstavljajo potoček (odgovor) se skrijejo pod blago in ob njihovem delu pesmi s 

suvanjem kazalčka v blago ponazarjajo premetavanje kamnov v potočku; učenci, ki 

predstavljajo odmev, stopijo na mize ob razprostrtem blagu in z rokami nakažejo odmev. 

Pesem poskušamo zapeti čim bolj doživeto, pri tem smo pozorni na interpretacijo in 

gibanje. Skupine se ponovno dvakrat zamenjajo. 

 

Ples z blagom ob instrumentalni glasbi ter zvokih vode: učenci si predstavljajo, da so vodne 

kapljice, ki jih nosi potoček. Pri podajanju navodil učence opozorim na pozorno poslušanje 

glasbe in upoštevanje dinamike. 

Zaključni del 

Sproščanje ob glasbi vode: po plesu se učenci udobno namestijo in prisluhnejo glasbi. 
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ANALIZA NASTOPA 9 

Uvodni del 

Z uvodno dejavnostjo sem želela učence motivirati s presenečenjem in uganko. Učenci so 

bili nad dejavnostjo navdušeni in so radi sodelovali. Večina učencev je v zvoku prepoznala 

mehurčke. Med odgovori je bilo slišati še ropotanje, voda, balončki, morje in reka. Ko sem 

učence vprašala, na katero pesem jih spomni zvok, so skoraj enoglasno odgovorili potoček. 

Seveda je temu prispevala nedavna obravnava pesmi.  

 

Gibalne igre zaradi zasedene telovadnice nismo izvedli v uvodnem delu, ampak na koncu, 

ko smo odšli ven.  

 

Nadaljevali smo z doživetim petjem pesmi. V pripravi sem načrtovala, da petje pesmi poteka 

v krogu, vendar so učenci izrazili željo, da bi jo peli v klopeh, kot so to počeli pri pouku. 

Verjetno jim je bilo tako lažje razumeti, kdo kaj poje in kdaj (učenci so bili v skupine 

razdeljeni po mizah – tri kolone). Razdelitev vlog in vsebina pesmi učencem ni povzročala 

težav. Všeč jim je bilo, da so pri interpretaciji pesmi lahko pretiravali. Petje pesmi je kljub 

veliki količini navodil potekalo v sproščenem in prijetnem vzdušju. Učenci so bili ves čas 

osredinjeni na svojo vlogo in so komaj čakali, da lahko zapojejo svoj del pesmi. Peli so zelo 

doživeto in energično. 
 

           
Slika 105: Igranje na izdelane instrumente.                                               Slika 106: Pozorno poslušanje sošolcev.  

                                                             Slika 107: Spremljanje petja z ropotuljicami. 
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Glavni del 

V glavnem delu smo dejavnost iz uvoda najprej nadgradili z instrumenti nato pa še z 

gibanjem. Ker so učenci komaj čakali, da lahko uporabijo blago, ki sem ga imela 

pripravljenega na mizi, smo del z instrumenti skrajšali in hitreje prešli na gibalni del. Učenci 

so ponovno zelo uživali. Na trenutke morda celo preveč, saj se je potoček občasno 

spremenil v hudournik. Učenci se na prva opozorila niso odzvali, nato pa so se ob prekinitvi 

igre in treh globokih vdihih malo umirili in igro nadaljevali bolj osredinjeno.  

         
                  Slika 108: Gibalno spremljanje petja.             Slika 109: Gibalna ponazoritev odmeva in petje pesmi. 

Pri plesu z blagom sem želela, da učenci začutijo energijo vode ter le to čim bolj ustvarjalno 

prenesejo v gib. Opaziti je bilo, da so učenci navodila vzeli zelo resno, saj so pozorno 

poslušali glasbo in raznoliko dinamiko skladbe prenesli v gib. Glasbo sem sestavila kot kolaž 

različnih posnetkov vode (razlikovali so se po tempu in glasnosti), v ozadju pa je bila 

dopolnjujoča klavirska spremljava. Učenci so pri umirjenih delih skladbe plesali počasi, 

uporabljali so dolge in elegantne gibe, pri hitrih in energičnih delih skladbe pa so plesali zelo 

hitro, opaziti je bilo tudi veliko obratov, teka in poskakovanj. Ves čas so se gibali v različnih 

nivojih. 

 

Zaključni del 

Pri sproščanju ob glasbi so si učenci poiskali miren kotiček v učilnici in se sprostili ob glasbi. 

Ker so bili učenci od celotnega dne precej utrujeni, sem skladbo za umirjanje predvajala 

dvakrat. Učenci so se med tem popolnoma sprostili in nabrali novih moči za preostanek 

dneva. 

 

Vsi učenci so z dejavnostjo dosegli vse učne cilje.  
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Kot sem že omenila, smo gibalno igro, planirano v uvodnem delu, izvedli čisto na koncu, in 

sicer na zunanjem igrišču. Takoj, ko smo prišli ven, so učenci na tleh opazili velike luže ter 

jih povezali s predhodnimi dejavnostmi. Luže so bile tudi odlično izhodišče za gibalno igro, 

ki sem jim jo pripravila. Med igro sem opazila, da lovljenje poteka zelo počasi – ujetih je bilo 

zelo malo učencev, saj so bili potočki prepočasni in premalo spretni za kapljice. Zato sem 

prilagodila pravila igre. Učenci, ki so bili ujeti, so tvorili en velik potoček na sredini igrišča – 

ujeti učenci so se postavili na določeno črto in si podali roke. Ko so bili ujeti vsi učenci, se je 

potoček sklenil in naredil jezero, le to se je nato razširilo in tako smo prikazali še morje. Igro 

smo trikrat ponovili, nato pa je sledila prosta igra otrok. 

      
                       Slika 110: Gibalna igra Potoček.                              Slika 111: Ulovljeni učenci tvorijo potoček. 

 
Slika 112: Potoček ob koncu igre. 
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PRIPRAVA ZA NASTOP 10 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj Datum nastopa: 21. 3. 2019         

Razred in starost 

otrok: 

1. a, 6 – 7 let Število učencev:  22 

Časovni okvir: 90 min 

Tema: primarne in sekundarne barve (mešanje barv) 

Predmet: likovna umetnost 

Cilji (učenci): 

- ločijo osnovne in sekundarne barve; 

- pridobivajo izkušnje o mešanju osnovnih barv; 

- uporabijo znanje o mešanju osnovnih barv; 

- bogatijo svoj doživljaj; 

- ob delu v skupini razvijajo veščine sodelovalnega učenja. 

Metode dela:  

- verbalno tekstualne metode: razlaga, razgovor, 

pripovedovanje, poslušanje, poročanje, grafično delo, 

branje, pisanje, opazovanje;  

- demonstrativno ilustracijska metoda: prikazovanje oz. 

demonstracija; 

- izkustveno učenje: metoda igre, praktično delo. 

Oblike dela: 

- skupna, 

- skupinska, 

- individualna. 

Pripomočki: 

Tri prozorne posode, barvni led (rdeč, rumen, moder), tempera barve (osnovne barve), 

izdelki otrok s prejšnje ure likovne umetnosti (slike spomladanskih cvetic), časopisni papir, 

papir večjega formata, barvno blago (osnovne barve), glasba, računalnik. 

VSEBINSKI DEL 

Uvodni del  

Pogovor o barvah: z učenci se pogovorimo, katere barve poznamo, kje jih vidimo, katere 

so osnovne barve in zakaj so te osnovne, kaj se zgodi, če dve osnovni barvi zmešamo 

skupaj, ali je rezultat mešanja dveh barv vedno enak ipd. 
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Poskusi mešanja barv: na sredino kroga postavim tri prozorne posode z vročo vodo, zraven 

imam pripravljene barvne kocke ledu (rumena, rdeč in modra). Učence vprašam, kaj 

mislijo, da se bo zgodilo, če v prvo eno posodo z vročo vodo stresem kocko rdečega ledu 

in kocko rumenega ledu? Po predvidevanjih učencev izvedem poskus, učenci opazujejo 

dogajanje in ga komentirajo. Enako ponovimo tudi za rdečo in modro barvo ter modro in 

rumeno barvo. Na koncu se pogovorimo o tem, kaj je nastalo in ponovno poimenujemo 

osnovne in sekundarne barve. 

Glavni del 

 Mešanje barv s pomočjo barvnih kok ledu: učenci se razporedijo ob dve veliki mizi. Na 

sredino vsake mize postavim posodo z barvnimi kokami ledu in spodbudim učence, da na 

papir, ki je razprostrt na mizi, rišejo z ledom in poskusijo zmešati čim več barvnih 

kombinacij. Med seboj naj sodelujejo in izmenjavajo led. Ko učenci zaključijo z 

raziskovanjem, z učiteljico pospraviva mize in jih pripraviva na naslednjo dejavnost. 

 

Slikanje ozadja s pomočjo barvnega ledu: z učiteljico zaščitiva štiri mize s časopisnim 

papirjem in nanje razporediva risbe spomladanskih cvetic, ki so jih učenci izdelali prejšnji 

dan pri likovni umetnosti. Naloga učencev je, da poiščejo svojo sliko in s pomočjo barvnih 

kock ledu ustvarijo ozadje slike. Ker so slike narisane z voščenkami, se barva ne bo prijela 

motiva, temveč samo ozadja. Učenci naj bodo pozorni na to, katere barve bodo zmešali, 

da bodo dobili želene barve ozadja. 

Zaključni del 

Gibalna igra Mešanje barv: učencem razdelim barvne kose blaga (rumene, rdeče in modre 

barve). Naloga učencev je, da se ob glasbi prosto gibajo po prostoru, in ko zaslišijo 

sekundarno barvo, hitro poiščejo učenca z blagom ustrezne barve, da bosta skupaj tvorila 

povedano sekundarno barvo (npr. učenci z rdečim blagom in učenci z rumenim blagom se 

primejo za roke in tako tvorijo oranžno barvo, modri pa takrat ostanejo sami). Nato skupaj 

preverimo rezultate ter ugotovimo, katera barva je ostala sama (v tem primeru modra) in 

zakaj. Kose blaga, ki jih imajo učenci, večkrat zamenjamo, tako da vsak učenec lahko tvori 

različne barvne kombinacije. 
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ANALIZA NASTOPA 10 

Pripravo o osnovnih in sekundarnih barvah ter mešanju barv sem imela planirano kot 

zadnjo, vendar sem jo po ustvarjalnem navdihu učencev pri uri o grafiki, črtah in pikah 

izpeljala že prej. Kot sem opisala že v analizi omenjene priprave, so se učenci pri vseh 

dejavnostih nadpovprečno izkazali in nadvse vživeli v ustvarjanje. Čeprav smo čas izvedbe 

dvakrat podaljšali, učenci še kar niso želeli prekiniti z ustvarjanjem. Po posvetu z učiteljico 

sem se zato odločila, da učencem ponudim dodatno gibalno-likovno dejavnost. Izbrala sem 

tri učence, ki so z obarvanimi stopali ob glasbi zaplesali na velikem listu papirja. Zaradi 

časovne stiske so ostali učenci prevzeli vlogo opazovalcev in komentatorjev dogajanja. 

Obljubila pa sem jim, da v kratkem pripravim dejavnost z barvami, kjer bodo vsi učenci lahko 

ustvarjalci. 

 

Uvodni del 

Pogovor o barvah je potekal v krogu, kjer so učenci izmenično delili svoje znanje in izkušnje 

z ostalimi učenci. Skupaj smo tako ponovili osnovne značilnosti barv, našteli osnovne barve 

ter se navezali na vprašanje, kaj se zgodi, če te barve med seboj zmešamo. Približno 

polovica učencev je že vnaprej vedela katere barvne kombinacije, ki nastanejo ob mešanju 

osnovnih barv. Druga polovica je bila prepričana, da dobimo nove barve, vendar niso vedeli 

katere. Pri izvajanju poskusov so bili učenci zelo motivirani za delo, ves čas so komentirali 

dogajanje v posodicah in napovedovali rezultate. Nekateri učenci so se med izvajanjem 

poskusa zaradi različnih napovedi rezultata zapletli v debato, ki so jo nato razrešili, ko se je 

poskus končal in so videli rezultat. Ko smo končali z izvedbo vseh treh poskusov, so učenci 

s pomočjo barvnih nalepk na tabli prikazali vse tri barvne kombinacije. 



73 
 

                     
  Slika 113: Poskus mešanja barv z ledenimi kockami.         Slika 114: Mešanje modre in rdeče barve. 

Glavni del 

Po uvodnem delu so učenci komaj čakali, da lahko barvni led preizkusijo tudi sami. Na 

začetku ustvarjanja sem učencem omogočila nekaj minutk prostega ustvarjanja z eno 

barvo, nato pa sem jih spodbudila k načrtnemu mešanju barv in ustvarjanju različnih 

barvnih kombinacij. Učenci so po začetnem »packanju« sledili navodilom in tako uresničili 

zastavljen cilj. Med dejavnostjo so ves čas med seboj komunicirali in sodelovali drug z 

drugim. Na splošno so bili nad dejavnostjo čisto navdušeni in so z veseljem sodelovali. 

         
                      Slika 115: Dečki pri mešanju barv.                              Slika 116: Deklice pri mešanju barv. 

 

Slikanje ozadij je potekalo po načrtu. Učenci so se na začetku odločili, kakšne barve želijo 

imeti ozadje, nato pa so to poskušali doseči z različnimi mešanji barv. Učence, ki niso vedeli, 

kako bi prišli do želenega ozadja, sem spodbudila, naj si pomagajo s slikovnim prikazom, ki 

smo ga naredili na tabli. 
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 Slika 117: Slikanje ozadja z barvnimi lesenimi kockami.     Slika 118: Nastajanje prvih barvnih kombinacij. 

         
                           Slika 119: Slikanje ozadja.                                               Slika 120: Slikanje ozadja. 

 
Slika 121: Razstavljeni izdelki. 

Zaključni del 

Pri zaključni igri je na začetku prišlo do manjših sporov med učenci, saj jih je večina želela 

imeti modro blago. Ko sem jim pojasnila, da bomo kose blaga vmes zamenjali in bo vsak 

imel vse tri barve, smo lahko nadaljevali brez težav. Učenci so se v gibanje in rajanje z blago 

zelo vživeli, vendar so bili ves čas pozorni, katero barvo bom izbrala. Ko so zaslišali barvo,  
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so se hitro organizirali v pravilne pare ali manjše skupinice. Učenci, ki so bili miselno hitrejši, 

so pravilne rezultate sugestirali tudi tistim učencem, ki se še niso odločili, kam bi se umestili. 

Na koncu vsake barvne kombinacije smo preverili, ali so se vsi učenci pravilno odločili in 

popravili morebitne napake.  

                                                 
Slika 122: Deček je z modrim in rumenim trakom ustvaril                   Slika 123: Gibalna igra Mešanje barv. 

zeleno barvo. Ostali učenci glasujejo ali se je deček odločil pravilno.                        

       
                  Slika 124 Gibalna igra Mešanje barv.                            Slika 125: Gibalna igra Mešanje barv. 

Na splošno sem z današnjim nastopom zadovoljna, učenci so v dejavnostih zelo uživali, 

hkrati pa so dosegli vse učne cilje. Motivacija učencev za delo je bila ves čas zelo visoka. 

Učenci so utrdili in nadgradili predhodno znanje o osnovnih in primarnih barvah ter 

mešanju le teh. Poleg tega so učenci še enkrat dokazali, da so izredno ustvarjalen razred in 

se radi preizkušajo v novih izzivih.  
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3.5 INTERVJU Z UČITELJICO: 
 

1. Kakšne odzive otrok ste opazili pri urah, ki sem jih izvedla? 

Učenci so bili pri vseh izvedenih urah zelo motivirani in pripravljeni sodelovati. Veselili so se 

igre, čeprav je vsebovala vodene dejavnosti. Vsi učenci, tudi vzgojno zahtevnejši, so aktivno 

sodelovali. Slednji so občasno izgubili meje, pri kakšni aktivnosti so našli tudi nov, tekmovalni 

cilj, vendar si jih znala ustrezno preusmeriti in nadaljevati z dejavnostjo. 

 

2. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje motivacije 

za učenje pri učencih? 

Učenci so bili pri učni metodi ustvarjalnega giba zelo motivirani. Komaj so čakali, da spet 

prideš in jim predstaviš nove dejavnosti. 

 

3. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje klime v 

razredu? 

Učenci, posebno še prvošolci, potrebujejo veliko gibanja. Če je že sam pouk zasnovan z njim, 

učenci že med dejavnostjo vsaj delno zadostijo tej potrebi. Glede na to so potem manj 

razdraženi, bolj sproščeni, zadovoljni, bolj strpni do drugih, bolj pripravljeni sodelovati in se 

več naučiti, saj je razredna klima bolj pozitivna. Ti učenci so sicer že vajeni takih oblik dela, saj 

s kolegico redno izvajava pouk z vključevanjem gibanja. 

 

4. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje 

razumevanja učne snovi pri učencih? 

Učenci imajo različne učne stile, zato je raznovrstnost in vključevanje različnih učnih metod 

nujna. Pri metodi ustvarjalnega giba so sodelovali in ustvarjali vsi učenci. Ker so bili gibalno 

aktivni, so bili tudi mentalno aktivnejši in uspešnejši pri razumevanju snovi.  

 

5. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje 

ustvarjalnosti učencev? 

Pri metodi ustvarjalnega giba se je v večini primerov lahko z gibom izrazil vsak posameznik 

sam. Vsak je izražal sebe. Občasno je kakšen učenec prevzel idejo pri sošolcu in se tudi s tem 

učil. Večinoma pa so izražali svoje lastne ideje.  
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6. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje zbranosti 

učencev? 

Učenci so bili pri dejavnostih z metodo ustvarjalnega giba dalj časa zbrani, kot so zbrani pri 

drugih oblikah učenja. Občasno so zahtevnejši učenci izgubili občutek za zaznavanje sveta 

okoli sebe, saj so bili popolnoma zatopljeni v svoj, ustvarjalno gibalni svet, da niso zaznali 

ustavitve igre, dodatnega navodila ali sošolca poleg sebe.  

 

7. Razno: 

Hvala za zabavne in prijetne ure, ki smo jih preživeli s tabo.  

3.6 INTERVJU Z VZGOJITELJICO 
 

1. Kakšne odzive otrok ste opazili pri urah, ki sem jih izvedla? 

Učenci so te vsekakor lepo sprejeli. Znala si navezati pristen odnos z njimi in stkala 

medsebojno zaupanje. Učenci so v večini sledili tvojim navodilom in izvedli naloge, ki si jim jih 

dala. 

 

2. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje motivacije 

za učenje pri učencih? 

Pri samem pouku že izvajamo veliko gibalnih trenutkov, dejavnosti, ki se navezujejo na učne 

vsebine, tako so učenci tega načina dela navajeni. Brez zadržkov so sprejeli nove gibalne izzive, 

ki si jim jih predlagala. Dobro si jih motivirala, kar je omogočilo tudi lažje nadaljevanje izvedbe 

dejavnosti in realizacijo ciljev, ki si si jih zadala. 

 

3. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje klime v 

razredu? 

Učenci so se dobro počutili, stkalo se je še močnejše medsebojno sodelovanje in ideje, kako 

bi še izboljšali vsebine povezane z gibom. Ob dejavnostih so nastale zanimive gibalne situacije, 

postavitve v prostor, razvilo se je dobro (gibalno) komuniciranje. 

 

4. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje 

razumevanja učne snovi pri učencih? 
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Gibanje je vsekakor pripomoglo k bolj poglobljenemu razumevanju učne snovi.  

 

5. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje 

ustvarjalnosti učencev? 

Kot sem že omenila, so si učenci izmišljali svoje gibe oziroma gibe na svoj način in jih med 

seboj povezovali. V ustvarjalnem gibu so se zbudili tudi tisti učenci, ki so prej le gibalno 

posnemali druge. Učne metode so pripeljale učence do te mere, da so se sprostili in postali 

bolj ustvarjalni, kot bi bili sicer. Gibanju v tej starosti namenjamo posebno mesto, saj ga otroci 

še kako potrebujejo. 

 

6. Kako menite, da je uporaba učne metode ustvarjalnega giba vplivala na področje zbranosti 

učencev? 

Ustvarjalno gibanje vpliva na sproščenost, neobremenjenost, uri otrokovo domišljijo in ob 

gibalnem ustvarjanju dvigne srčni utrip, prekrvavitev telesa, dovede kisik v možgane, nas 

zbudi, kar poveča zbranost, večjo osredotočenost pri učencih in pripravljenost za nadaljnje 

delo, tako individualno, skupinsko, skupno. 

 

7. Razno: 

Učenci so bili vedno veseli, kadar si prišla k pouku in v podaljšano bivanje. Komaj so čakali, da 

bodo spet ustvarjali nekaj novega. Vsekakor si popestrila ure pouka in podaljšanega bivanja, 

za katere si se vestno pripravila in jih izvedla. 

3.7 ANALIZA INTERVJUJEV 

Intervjuja sem izvedla z namenom, da pridobim dodatni dve mnenji o izvedenih nastopih. 

Intervju je sestavljen iz sedmih vprašanj (oblikovanih na podlagi predelane literature), ki 

sprašujejo po opažanjih in mnenju vzgojiteljice oziroma učiteljice o odzivih otrok in učinkih 

uporabe metode ustvarjalnega giba. Prvo vprašanje je bolj splošno in se nanaša na vse odzive 

otrok, ki sta jih vzgojiteljica in učiteljica opazili; drugo, tretje, četrto, peto in šesto vprašanje 

je osredinjeno na določeno področje učinkov, ki so se pokazali v raziskavah, omenjenih v 

teoretičnem delu; zadnje – sedmo vprašanje pa je odprtega tipa in je namenjeno vsem 

pripombam vzgojiteljice oziroma učiteljice.  
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Iz prvega odgovora obeh intervjujev lahko razberemo, da sta učiteljica in vzgojiteljica opazili, 

da so me učenci dobro sprejeli, mi zaupali in z mano vzpostavili pristen ter sproščen odnos. 

Učiteljica je poleg tega opazila, da so učenci pri dejavnostih radi in aktivno sodelovali ter da 

so dejavnosti obravnavali kot igro in ne kot učenje. Vzgojiteljica pa je izpostavila, da so učenci 

lepo sledili dejavnostim, kar verjetno pomeni, da so v njih uživali in so jim bile všeč. Drugo 

vprašanje se je nanašalo na področje motivacije. Tako vzgojiteljica kot učiteljica sta opazili, da 

je bila stopnja motiviranosti visoka. Tretje vprašanje je obravnavalo vpliv ustvarjalnega giba 

na klimo v razredu. Učiteljica je poudarila, da je gibanje prisotno pri dejavnostih vplivalo na 

to, da so bili učenci manj razdraženi, bolj sproščeni in zadovoljni, kar je posledično vplivalo, 

da so bili bolj strpni in pripravljeni sodelovati. Dodala je tudi, da je razredna klima, čeprav so 

učenci že vajeni podobnih oblik dela, bolj pozitivna kot običajno. Vzgojiteljica je opazila, da so 

se učenci pri dejavnostih dobro počutili ter da so med seboj dobro komunicirali in sodelovali. 

Na področju razumevanja učne snovi sta vzgojiteljica in učiteljica izpostavili, da je gibanje 

pozitivno vplivalo na mentalno aktivnost in prispevalo h globljemu in boljšemu razumevanju 

učne snovi. V petem vprašanju me je zanimalo, kako je uporaba ustvarjalnega giba vplivala na 

področje ustvarjalnosti. Učiteljica meni, da so imeli učenci pri nastopih veliko možnosti za 

izražanje svoje osebnosti in idej, hkrati pa so lahko s svojimi idejami navdihnili in spodbudili 

tudi druge učence. Tudi vzgojiteljica je opazila, da so bili učenci pri dejavnostih zelo ustvarjalni. 

Izpostavila je, da so svojo ustvarjalno plat, na podlagi sproščenosti, pokazali tudi manj 

kreativni. S šestim vprašanjem sem želela izvedeti mnenje o vplivu izvedenih dejavnosti na 

zbranost učencev. Učiteljica mi je zaupala, da so bili učenci pri uporabi metode ustvarjalnega 

giba dalj časa zbrani kot pri drugih oblikah učenja in da je nekatere učence igra tako zelo 

prevzela, da so občasno izgubili stik s svetom okoli sebe. Vzgojiteljica je opazila, da so bili 

učenci zaradi uporabe ustvarjalnega giba bolj sproščeni, neobremenjeni in kreativni kot 

običajno. Omeni tudi, da je gibanje prisotno v dejavnostih vplivalo na dvig srčnega utripa in 

prekrvavitev telesa in možganov, to pa je posledično vplivalo na višjo zbranost, 

osredotočenost in pripravljenost za delo. V zadnjem (odprtem) vprašanju sta se mi 

vzgojiteljica in učiteljica zahvalili za trenutke, ki smo jih preživeli skupaj ter pohvalili 

dejavnosti, ki sem jih izvedla. 
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3.8 KONČNA EVALVACIJA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV: 

Menim, da so bili vsi nastopi uspešno izvedeni. Kot izredno dobro se je pokazalo, da sem bila 

aktivno prisotna pri skoraj vseh urah rednega pouka. V tem času sem se zelo dobro povezala 

s celotnim razredom, spoznala sem vse prednosti in pomanjkljivosti razreda, dinamiko in 

odnose v razredu ipd. Učenci so me sprejeli kot tretjo učiteljico in so z mano vzpostavili 

spoštljiv, vendar sproščen odnos. Prav tako sem nabrala ogromno novih izkušenj in nadgradila 

s prakse.  

Pouk je potekal zelo dinamično, učenci so veliko delali v parih ali manjših skupinicah. Prav 

tako so veliko snovi spoznavali preko gibanja. Videlo se je, da učiteljica in vzgojiteljica dajeta 

veliko poudarka na učenje v sproščenem vzdušju. Presenetilo me je, kako dobri so bili odnosi 

med učenci. Kljub temu, da je bilo opaziti več manjših skupinic, med katerimi so bile tesnejše 

prijateljske vezi, ni bil nikoli noben učenec izločen. Edino kar me je zmotilo pri razredu, in na 

kar sem želela vplivati tudi kasneje pri svojih nastopih, je bila glasnost. Učenci so se med igro 

velikokrat preveč razživeli in prekoračili vzdržno mejo glasnosti in takrat jih je bilo težko umiriti 

ter pridobiti njihovo pozornost. Pri nastopih sem poskušala učencem zato nameniti dovolj 

časa za razposajenost in sprostitev odvečne energije, nato pa jih umiriti z umirjeno 

dejavnostjo. V razred sem prav tako vpeljala nov znak za umiritev in poslušanje navodil – 

dvignjene roke v zrak in miganje s prsti, dokler ne nastane popolna tišina. Učenci so na začetku 

potrebovali malo časa, da so se na znak navadili, nato pa nam je prišel večkrat na pomoč, da 

so se učenci umirili in osredinili na naslednjo dejavnost. Pri izvedbi nastopov sem posebno 

pozornost namenila tudi deklici, ki prihaja iz tujine in ne razume slovensko, dečku, ki je v 

postopku za pridobitev odločbe za učenca s posebnimi potrebami.  

V skladu z raziskovalnimi vprašanji sem bila med izvedbo nastopov najbolj pozorna na izvedbo 

dejavnosti za utrjevanje učne snovi pri vseh predmetih ter opazovanje učinkov ustvarjalnega 

giba in odzivov otrok. V namen raziskave sem po zadnjem nastopu učence povprašala po 

njihovem mnenju o času, ki smo ga preživeli skupaj. Najprej me je zanimalo njihovo mnenje 

na splošno, nato pa še po točno določenih nastopih. Pred drugim delom sem učencem na 

hitro ponovila vse nastope, ki sem jih izvedla, da so se lahko lažje odločili, kaj jim je bilo najbolj 

všeč in kaj ne oziroma kaj bi spremenili. Prav tako sem po vseh nastopih po mnenju povprašala 

tudi vzgojiteljico in učiteljico razreda, in sicer s pomočjo pol strukturiranega intervjuja. 
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RV1: Ali je mogoče metodo ustvarjalnega giba uporabiti pri utrjevanju učne snovi pri vseh 

predmetih? 

Izvedla sem deset nastopov. Vsak nastop je imel v ospredju učno snov enega predmeta, 

vendar sem se pri čisto vsakem navezovala na vsaj še en dodatni učni predmet. Poskušala sem 

enakomerno zajeti vse učne predmete razen seveda tujega jezika. Malo manjši poudarek sem 

dala le športu, saj je bil tako ali tako zajet pri vseh pripravah. Menim, da so nastopi 

enakomerno zajemali učne cilje vseh predmetov. Priprav za nastope sem sem načrtovala na 

osnovi učnega načrta in učnih priprav, ki sta mi jih posredovali učiteljica in vzgojiteljica na 

začetku našega druženja. Vse skupaj pa sem nato dopolnila in spremenila na osnovi pouka. 

Upoštevala sem težave, ki so se pojavile pri obravnavi učne snovi, zanimanja učencev, želje in 

nasvete učiteljice in vzgojiteljice ter morebitne spremembe pri izvedbi učnih priprav s strani 

učiteljice in vzgojiteljice. Pri tem bi dodala, da smo z vzgojiteljico in učiteljico zelo dobro 

sodelovale in se med seboj ves čas dopolnjevale. Prav tako sta mi bili obe vse čas pripravljeni 

svetovati in prilagoditi ter pomagati pri izvedbi. Priprave sem na začetku osnovala za 45 – 60 

minut, vendar smo jih v večini zaradi zanimanja razširili na 60 – 90 min. Enkrat smo podaljšali 

celo na 120 minut. Pri tem sem imela veliko srečo, saj sta se mi bili vzgojiteljica in učiteljica 

vedno pripravljene prilagoditi in sta mi omogočili, da sem izvedbo lahko razširila in tako 

dvignila na še višjo raven. 

 

RV3: Kako se bo uporaba učne metode ustvarjalnega giba odražala pri učencih? 

Pri izvedbi dejavnosti sem opazila, da so dejavnosti vedno potekale v sproščenem in prijetnem 

vzdušju. Učenci niso imeli občutka, da se učijo in utrjujejo učno snov, vendar so v resnici počeli 

prav to. Večino pogovorov, ki sem jih zasledila, se je nanašala na učne cilje, ki sem jih 

načrtovala za tisto uro. Med odzivi otrok in učinki uporabe ustvarjalnega gibanja sem 

najpogosteje zabeležila sproščenost učencev, visoko stopnjo motiviranosti, visoko stopnjo 

zbranosti, pozitivno vzdušje v prostoru, krepitev odnosov med učenci, izboljšanje 

samopodobe učencev, spodbujanje komunikacije med učenci, učenje na konkretni ravni, 

stalno prepletanje telesne, miselne in delovne aktivnosti, visoko stopnjo telesne aktivnosti, 

lažje in trajnejše pomnjenje učne snovi, krepitev zbranosti učencev, umiritev učencev, 

intenzivno izražanje čustev, spodbujanje ustvarjalnosti in spodbujanje vztrajnosti. Kot sem že 

omenila, sem dodatno pozornost pri izvedbi namenila učenki, ki ne razume slovensko in 
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učencu, ki je v postopku za pridobitev odločbe za učenca s posebnimi potrebami. Pri učenki 

sem opazila, da se je vključevala v čisto vse dejavnosti pa, če jih je razumela ali ne. Ves čas 

sem pazila, da sem navodila podajala čim bolj nazorno, kratko in jedrnato ter, da sem jih 

poskušala ponazoriti tudi gibalno ali pa vsaj s kretnjami. Pri bolj zahtevnih navodilih sem za 

pomoč prosila drugo učenko, da ji je navodila prevedla. Imela sem namreč to srečo, da je bila 

v razredu še ena učenka, ki je znala tako slovensko kot tudi albansko. Na podoben način si 

pomagata tudi vzgojiteljica in učiteljica pri pouku. Pri dečku sem opazila, da so dejavnosti 

najbolj pozitivno vplivale na dvig samozavesti ter občutju pozitivnih čustev. Deček, ki je 

običajno večkrat frustriran ob neuspehu in se nerad loti novih zadev, je pri dejavnostih zelo 

užival in na koncu dosegel večino zastavljenih ciljev.  

 

RV2: Kakšni bodo odzivi otrok pri vključevanju učne metode ustvarjalnega giba v proces 

učenja? 

Učencem je bilo najbolj všeč, da so se lahko veliko gibali, da so lahko plesali, da smo se igrali 

veliko igric, da so lahko med seboj komunicirali, da sem se veliko hecala in da sem sem se 

igrala z njimi. Od konkretnejših nastopov so si najbolj zapomnili risanje z ledom, ustvarjanje 

slike velikanke, sajenje fižola, ples z blagom, igre z baloni (predhodnik in naslednik), 

ustvarjanje s črtami in pikami in gibalne igre v telovadnici.  

 

RV 4: Kakšno bo mnenje ter opažanja vzgojiteljice in učiteljice o uporabi učne metode 

ustvarjalnega giba za utrjevanje učne snovi? 

Na podlagi izvedenih intervjujev in sprotnih odzivov učiteljice in vzgojiteljice sem ugotovila, 

da so izvedene dejavnosti oziroma uporaba metode ustvarjalnega giba na učence vplivala zelo 

pozitivno. Učenci so v dejavnostih uživali, se pri tem sprostili in poglobili medsebojne odnose. 

Všeč jim je bilo, ker so se lahko veliko gibali, igrali in ustvarjali. Kljub temu, da so imele 

dejavnosti glavni cilj utrjevati učno snov, učenci niso imeli občutka učenja, temveč so vse 

dojemali kot igro. Učiteljica in vzgojiteljica sta opazili, kar nekaj pozitivnih učinkov uporabe 

ustvarjalnega giba: boljša motiviranost in pripravljenost za delo, višja in daljša zbranost 

učencev, spodbujanje komunikacije, graditev in poglobitev odnosov med učenci, ustvarjanje 

pristnega in sproščenega odnosa z mano, graditev medsebojnega zaupanja, sproščenost, 
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neobremenjenost, visoka stopnja mentalne aktivnosti, večja osredotočenost, globlje in 

trajnejše razumevanje učne snovi, spodbujanje ustvarjalnosti in izražanja osebnosti ter 

pozitiven vpliv na telo (dvig srčnega utripa, prekrvavitev telesa in možganov …). 
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4 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem raziskovala uporabo ustvarjalnega giba za utrjevanje učne snovi, v 

sklopu vzgojno-izobraževalnega procesa podaljšanega bivanja. Za to področje sem se odločila 

na podlagi izkušenj in opažanj, ki sem jih pridobila pri opravljanju prakse. Opazila sem namreč, 

da pouk še vedno poteka preveč po starem – tradicionalnem sistemu. Čeprav je bil pouk 

voden in načrtovan kakovostno, je potekal preveč statično, s premalo komunikacije in 

premalo aktivno za otroke. Učenci so bili večino časa deležni klasičnih metod poučevanja, kot 

so metoda razlage in razgovora in metoda demonstracije. V svojem diplomskem delu sem 

torej želela preizkusiti uporabo ene izmed primernejših učnih metod – metodo ustvarjalnega 

giba. Zanimalo me je, ali je mogoče metodo ustvarjalnega giba uporabiti za utrjevanje učne 

snovi pri vseh predmetih, kakšni učinki se bodo pokazali pri uporabi le te, kakšni bodo odzivi 

učencev na uporabo ustvarjalnega giba in kakšno bo mnenje učiteljice in vzgojiteljice o 

uporabi ustvarjalnega giba.  

V namen raziskave sem na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj, v 1.a razredu izvedla deset 

nastopov. Vsem nastopom je bil skupen glavni cilj (utrjevanje učne snovi) in prevladujoča učna 

metoda (metoda ustvarjalnega giba). Izvedla sem jih tekom vzgojno-izobraževalnega procesa 

podaljšanega bivanja, kajti moj drugi cilj diplomskega dela je bil preveriti, ali ima lahko 

podaljšano bivanje enako učno in vzgojno vrednost kot pouk, če je voden kakovostno. Opazila 

sem namreč, da veliko ljudi (predvsem staršev) in tudi nekaj strokovnih delavcev na področju 

vzgoje in izobraževanja podaljšanemu bivanju daje manjvreden pomen in meni, da je 

namenjeno le pisanju domačih nalog in varstvu otrok.  

Ugotovila sem, da je učno metodo ustvarjalnega giba možno uporabiti za utrjevanje učne 

snovi pri vseh predmetih, da uporaba ustvarjalnega giba prinese ogromno pozitivnih učinkov 

(npr. sproščenost učencev, visoko stopnjo motiviranosti, visoko stopnjo zbranosti, pozitivno 

vzdušje v prostoru, krepitev odnosov med učenci, izboljšanje samopodobe učencev, 

spodbujanje komunikacije med učenci, učenje na konkretni ravni, stalno prepletanje telesne, 

miselne in delovne aktivnosti, lažje in trajnejše pomnjenje učne snovi …) ter da so učenci pri 

dejavnostih z ustvarjalnim gibom radi sodelovali, jih dojemali kot igro in ne kot učenje, se pri 

tem sprostili in uživali v vsakem trenutku. Najbolj jim je bilo všeč, da so se lahko veliko igrali, 

gibali in bili pri tem tudi ustvarjalni. Na podlagi intervjuja in sprotnih analiz sem ugotovila, da 

sta pozitivne učinke in pozitivne odzive otrok opazili tudi učiteljica in vzgojiteljica razreda. 
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Mislim, da mi je raziskava zelo dobro uspela in jo ob ponovni izvedbi ne bi bistveno 

spreminjala. Morda bi le vse priprave že v osnovi načrtovala za dve šolski uri, saj smo v večini 

primerov prekoračili časovni okvir. Sicer me to tokrat, zaradi ekstremne prilagodljivosti 

učiteljice in vzgojiteljice, ni omejevalo, vendar bi bilo smiselno upoštevati ob naslednjih 

izvedbah. Kljub vsemu pa je zelo težko predvideti, kako zelo se bodo učenci vživeli v dogajanje 

in koliko časa bodo potrebovali za ustvarjalno izražanje. Kot možne nadgraditve raziskave 

vidim primerjavo klasičnega načina poučevanja oziroma izvedbe podaljšanega bivanja z 

izvedenim načinom, primerjavo poučevanja z ustvarjalnim gibom v različnih oblikah vzgojno-

izobraževalnega procesa (jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje, šola v naravi ipd.) in 

uporabo ustvarjalnega giba skozi daljše časovno obdobje ter natančnejše spremljanje 

napredkov učencev.  

Metoda ustvarjalnega giba je odlična alternativa klasičnemu načinu poučevanja. Le ta pri 

učencih omogoča doseči vzgojno-učne cilje skozi telo, jih spodbudi, da aktivirajo in integrirajo 

fizične, čustvene in miselne komponente učenja. Učenje preko gibanja in umetnosti je seveda 

tudi veliko zabavnejše in prijetno kot klasično poslušanje, branje in pisanje. Metodo 

ustvarjalnega giba lahko poleg poučevanja uporabimo tudi za umiritev in sprostitev učencev, 

grajenje odnosov ter izboljšanje samopodobe. Za poučevanje ne rabimo biti vrhunski 

umetniki. Pomembno je, da znamo prepoznati povezave med učno snovjo (in drugimi 

elementi, ki jih želimo posredovati učencem) in ustvarjalnim gibom ter učence na ustrezen 

način spodbuditi, da le te utelesijo.  

Upam, da bodo prednosti aktivnega načina poučevanja, čim prej navdušile vse učitelje in 

vzgojitelje in se bo tako v prihodnje v šolah in vrtcih ter drugih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah uporabljalo vse več fizičnih in utelešenih aktivnosti. Vesela sem, da sem lahko en 

majhen delček k ozaveščanju in prikazovanju pozitivne prakse prispevala tudi sama in 

spodbudila nekaj strokovnih delavk, da bodo v prihodnje pri svojem delu uporabile še več 

aktivnih in celostnih metod poučevanja. Zaključila bi z mislijo modreca Alberta Einsteina:  

 

»Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja«. 
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