
 

 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

SANDRA KREGAR 

 

BIBARIJE IN PRSTNE IGRE ZA MALČKE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019 



 

  



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

SANDRA KREGAR 

 

Mentorica: doc. dr. DARIJA SKUBIC 

 

BIBARIJE IN PRSTNE IGRE ZA MALČKE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019 

  



 

ZAHVALA 

 

Ob posebni priložnosti se zahvaljujem mentorici doc. dr. Dariji Skubic za vso strokovno pomoč, 

nasvete, popravke, za vso spodbudo, podporo in potrpežljivost med nastajanjem diplomskega 

dela. 

 

Zahvaljujem se vodstvu Vrtca Domžale za dovoljenje izvajanja praktičnega dela. Zahvalo 

namenjam tudi strokovnim delavkam Vrtca Domžale, Enote Kekec, za podporo in nasvete pri 

izvedbi praktičnega dela diplomskega dela. 

 

Posebna zahvala gre moji družini. Hvala, da ste verjeli vame, me spodbujali, mi pomagali in 

me med študijem podpirali. Zahvaljujem se fantu Janu za ljubezen, podporo, spodbude in 

pomoč. Hvala tudi vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste mi bili na moji študijski poti vedno 

pripravljeni prisluhniti, me spodbujali in verjeli vame. Zahvaljujem se tudi sošolkam, katere so 

mi v letih študija stale ob strani, me spodbujale in motivirale. Stkale smo močne vezi 

prijateljstva.  

To diplomsko delo ima zaradi vas vseh še posebno vrednost!  

 

 

 

Hvala, beseda mala, a velika, da gore premika, ruši bregove, zida mostove, sesuva nadutost, 

rojeva hvaležnost, klesti prevzetnost, gradi prijaznost. 

Premalokrat izrečena, premnogokrat pozabljena, namerno zamolčana, preprosta, velika 

beseda mala – HVALA. 

(Ida Semenič) 

 

 

 

Diplomsko delo je posvečeno Vama, dragi stari mami Angelca in Marija, Vama, draga 

stara ata Ivana, in Tebi, stric Miran. V času svojega življenja ste verjeli vame in me 

podpirali na moji življenjski poti. Verjamem in vem, da ste ponosni name. Hvala, da ste 

bili del mojega življenja! 

  



 

  



 

POVZETEK 

 

Diplomsko delo z naslovom Bibarije in prstne igre za malčke je sestavljeno iz teoretičnega in 

praktičnega dela. 

 

V teoretičnem delu so opisane značilnosti otrokovega razvoja do tretjega leta starosti. 

Značilnosti se dotikajo različnih področij: v največji meri govornega razvoja, opisani pa so tudi 

kognitivni, gibalni, socialni in emocionalni (čustveni) razvoj. Opredelila sem bibarije in prstne 

igre, njihovo vlogo in pomen v obdobju malčka, vrste in elemente bibarij ter prstnih iger. 

Elementi bibarij in prstnih iger zajemajo igro, gibanje, dotik ter verbalno in neverbalno 

komunikacijo. 

 

V empiričnem delu sem z dvanajstimi izvedenimi dejavnostmi otrokom želela približati bibarije 

in prstne igre, pri tem pa opazovati njihovo sodelovanje. Želela sem raziskati vpliv bibarij in 

prstnih iger na različna področja razvoja vseh otrok v skupini. Po vsaki dejavnosti sem zapisala 

analizo izvedbe v obliki evalvacije izvedene dejavnosti. 

 

Na podlagi rezultatov sem prišla do različnih ugotovitev. Otroke so dejavnosti zelo pritegnile. 

Zelo radi sodelujejo pri izvajanju bibarij in prstnih iger, k temu pa pripomorejo elementi bibarij 

in lutka (gosenica Biba), ki nas je vodila skozi različne dejavnosti. Bibarije in prstne igre imajo 

posebno vrednost in pomen pri razvijanju področij razvoja celotne skupine otrok. Pri otrocih 

vzbujajo ugodje, čudovita doživetja in toplino, hkrati pa skrbijo za zbliževanje odnosov med 

otroki samimi ter med otroki in vzgojitelji (odraslo osebo). 

 

Ključne besede: otrokov razvoj, bibarije in prstne igre, igra, gibanje, dotik, verbalna in 

neverbalna komunikacija 



 

ABSTRACT 

 

The Bachelor's thesis titled Bibarije* and Finger Games for Toddlers consists of two parts, 

covering theory and practice. 

 

The theoretical part describes characteristics of child’s development in the first age period (up 

to the age of 3). The characteristics include the following fields: it mostly focuses on speech 

development. However, it also analyses cognitive, movement, social and emotional 

development. I have defined bibarije and finger games, their role and meaning during the 

toddler period and lastly the types and elements of the bibarije and finger games. The elements 

include play, movement, verbal and non-verbal communication and finally, touch. 

 

In the empirical part, I performed twelve activities throughout which I intended to bring bibarije 

and finger games closer to children and by doing so I was observing their participation. My 

intention was to do a research about the influence bibarije and finger games have on progress 

and promotion of different development fields concerning all the children in the group. I've 

written down a detailed analysis in a form of evaluation after every activity. 

 

Based on results, I have come to various conclusions. Children are very attracted to the 

implemented activities. They love to participate in the bibarije and finger games due to the 

elements of the bibarije games and the puppet (caterpillar Biba), which performs in different 

bibarije and finger games. These games have a significant impact on the development of the 

whole group. They encourage comfort, wonderful experiences and warmth. At the same time 

the games not only improve relationships between the children themselves, but also 

relationships between children and teachers (adults). 

 

Key words: fields of child's development, bibarije and finger games, game, movement, touch, 

verbal and non-verbal communication 

 

*The word bibarije is not translatable as it does not exist in English. It is a children's game 

played by using fingers and usually singing a song. 
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DIPLOMSKO DELO 
 

V zgodnjem obdobju svojega življenja je vsak otrok enkratna funkcionalna in organska enota, 

njegov razvoj pa se tesno prepleta s kognitivnim/spoznavnim (mišljenje in govor), čustvenim, 

socialnim in gibalnim področjem (Marjanovič Umek, 1990, str. 29). 

 

Področje jezika je v prvih letih življenja in v predšolskem obdobju izjemnega pomena. Otrokov 

besednjak se v tem obdobju zelo hitro širi. Zavedati se moramo, da na otrokov govor poleg 

staršev vplivamo tudi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pomembno je, da 

otrokom ponudimo različne dejavnosti, ki omogočajo in spodbujajo razvoj govora in 

pismenosti otrok. Z otroki se pogovarjamo, jim beremo, skupaj pojemo pesmi in jih spodbujamo 

k pripovedovanju.  

 

M. Grginič (2005, str. 67–90) meni, da je pri kognitivnem razvoju pomembno predvsem vidno 

in slušno zaznavanje otroka in razumevanje, čustveni razvoj se razvija s pozitivnim odnosom 

in zaupanjem do učenja branja in pisanja, pri socialnem razvoju pa so zelo pomembne 

okoliščine, v katerih se razvija pismenost otroka. Ko govorimo o gibalnem razvoju, vemo, da 

imajo 2- do 3-letni otroci dobro razvito hojo, počepanje in plezanje, razvijata pa se tudi tek in 

skakanje. Umski razvoj zajema več vidikov, med njimi tudi mišljenje ali razumevanje, kar 

imenujemo tudi kognitivni razvoj. Otrok pri starosti 2 do 3 let veliko sprašuje (besede zakaj), 

spominja se preteklih dogodkov itn. Ko govorimo o socialnem in čustvenem razvoju otroka, je 

pomembno vedeti, da so 2- do 3-letniki sposobni samostojno opraviti določena opravila (npr. 

obuvanje čevljev), lahko se vživijo v igračo ali nekoga drugega, igrajo se z drugimi otroki. 

Pojavlja pa se težava pri delitvi stvari (Ward Platt, 2010, str. 30–131). 

 

V prvem starostnem obdobju se pri otrocih uporablja tudi neverbalna komunikacija. »/…/ V 

času, ko še ne zmore uporabljati verbalnih sredstev, je za sporazumevanje otroka in odraslega 

zelo pomembna neverbalna komunikacija« (Grginič, 2005, str. 53). Otrokov stil nejezikovne 

komunikacije se kaže v gibih in izrazu obraza. Poleg neverbalne komunikacije se razvija tudi 

verbalna komunikacija. 

Igra je osnovna potreba predšolskega otroka. Zadovoljimo jo lahko na različne načine, tako da 

otrokom ponudimo različne dejavnosti ali pa jim preprosto ponudimo samo čas za igranje. 

Otrok v igri raziskuje in odkriva samega sebe in mu ponuja možnosti za učenje. 
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V prvem starostnem obdobju imajo pomembno vlogo predvsem bibarije in prstne igre. Bibarije 

in prstne igre otroku predstavljajo ugodje, hkrati pa mu ponujajo varnost. So igre, ki so v prvem 

starostnem obdobju pogosto uporabljene v vseh priložnostih (dnevna rutina, dejavnosti itn).   
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I TEORETIČNI DEL 

1 OTROKOVE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI DO TRETJEGA LETA 

STAROSTI 
 
Otrokov razvoj je proces, ki je dinamičen in poteka vsa leta njegovega življenja. Malček se v 

predšolskem obdobju postopoma razvija v posameznika, ki je spreten, se zna pogovarjati, prav 

tako pa so že razvite njegove telesne spretnosti (Ward Platt, 2010, str. 9).  

 

Vsakega posameznika lahko uvrstimo v določeno starostno skupino. Pri tem so nam v pomoč 

naslednja razvojna obdobja: 

– »prednatalno obdobje (od spočetja do rojstva), 

– obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let), 

– zgodnje otroštvo (od treh do šestih let), 

– srednje in pozno otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete), 

– mladostništvo (med začetkom pubertete in 22. do 24. letom), 

– zgodnja odraslost (med 22. do 24. in 40. do 45. letom), 

– srednja odraslost (med 40. do 45. in 65. letom), 

– pozna odraslost (od 65. leta do smrti)« (Marjanovič Umek, Zupančič, 2009, str. 10). 

 

Otroka do tretjega leta starosti oz. do prvega starostnega obdobja v vrtcu uvrščamo v obdobje 

dojenčka in malčka. 

 

Razvojne značilnosti oz. spremembe človekovega razvoja lahko opazimo na različnih področjih 

njegovega razvoja. Vsa področja so med seboj tesno prepletena. Poznamo štiri temeljna 

področja otrokovega razvoja: telesni razvoj, spoznavni razvoj, čustveno-osebnostni razvoj in 

socialni razvoj. Pod telesni razvoj sodijo telesne spremembe (notranji organi in zunanji deli 

telesa) ter gibalne oz. motorične ter zaznavne spretnosti in sposobnosti. V spoznavnem razvoju 

so vse spremembe v razvoju govora, sklepanja, spomina, reševanja problemov, presojanja in 

učenja. Čustveno-osebnostni razvoj vključuje posameznikova doživljanja, uravnavanje in 

izražanje čustev (osebne značilnosti in temperament). V zadnje področje razvoja, socialni 

razvoj lahko uvrstimo razvoj medosebnih odnosov, komunikacije in socialne spretnosti 

(Nemec, Krajnc, 2013, str. 11–13). K telesnemu razvoju lahko uvrstimo gibalni razvoj, 
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kognitivni in govorni razvoj sodita v področje spoznavnega razvoja, socialni in čustveni razvoj 

pa zajemata vidike socialnih spretnosti, medosebnih odnosov ter doživljanje in izražanje čustev.  

 

Pri značilnostih otrokovega razvoja lahko omenimo tudi različne avtorje razvojnopsiholoških 

teorij. Avtor prve teorije (Piagetova teorija) je Jean Piaget. Njegova teorija govori o razvoju s 

pomočjo različnih stopenj (zaznavano gibalna, predoperativna, konkretno operativna in 

formalno operativna stopnja). Piaget meni, da otrok pridobiva in gradi znanje z interakcijami z 

različnimi materiali, zato ima zanj zelo veliko vrednost okolje, v katerega je vključen otrok. 

Avtor druge teorije je Vigotski, ki namesto okolja zagovarja pripravljenost vsakega 

posameznika na vstop v posamezno stopnjo razvoja. Velik poudarek namenja tudi socialnemu 

učenju, v katerega se posameznik vključi preko interakcije v odraslimi in vrstniki. Avtor tretje 

teorije je Bruner, ki tako kot Vigotski poudarja pomembnost socialnega učenja in poučevanja 

kot pomemben del razvoja posameznika. Bruner meni, da pripravljenost v razvoju ni v celoti 

zadovoljiva za proces razvoja, saj lahko nekdo pri pripravljenosti potrebuje spodbude za 

začetek procesa razvoja (Kroflič idr., 2001, str. 27–28). 

 

Razvoj pri vsakem posamezniku poteka po določenih zakonitostih. Z njimi si lahko pomagamo 

pri ugotavljanju morebitnih zaostankov in primanjkljajev v razvoju. Prva zakonitost se nanaša 

na dejavnike, ki vplivajo na razvoj. Ti so lahko notranji (dednost) in zunanji (okolje). Druga 

zakonitost govori o poteku razvoja v različne smeri (od splošnih k posebnim oblikam 

odzivanja). Pri tretji zakonitosti je govora o samem tempu razvoja, četrta zakonitost pa pravi, 

da vsaka oseba, ki se razvija »normalno«, preide skozi vse razvojne stopnje oz. faze razvoja. 

Zadnja zakonitost se nanaša na pomembnost predhodno usvojene stopnje, ki je pogoj za razvoj 

vsake nadaljnje stopnje. (Nemec, Krajnc, 2013, str. 13–14) R. Kroflič idr. v priročniku h 

Kurikulu za vrtce (2001, str. 39–30) opisujejo načela otrokovega razvoja:  

– »Za otrokov razvoj sta pomemba dednost in okolje (fizično in socialno),  

– v razvoju se prepletajo kakovostne in količinske spremembe oz. razvojna obdobja in 

linearnost v razvoju, pri tem novi vidiki razvoja vključujejo zgodnejše in na njih gradijo,  

– za otrokov razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima,  

– področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno, spoznavno, so med 

seboj povezana (razvoj na enem področju vpliva na razvoj drugega področja in obratno), 

– v razvoju ne gre le za napredek, temveč tudi za nazadovanje, 

– individualne razlike med otroki, 

– kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje, 
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– za otrokov razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti, spretnosti, 

čeprav sam teži k situacijam, ki mu dajejo priložnost, da deluje v svoji ´razvojni 

starosti´.« 

 

Otroci vse od svojega rojstva naprej spoznavajo svet okoli sebe na različne načine. Da pa bi 

svet spoznali široko, je treba otrokom ponujati različne izkušnje in spodbude za razvijanje 

področij njegovega razvoja: govornega, gibalnega, kognitivnega, socialnega in čustvenega. 

Področja razvoja razvijamo s pomočjo izkušenj, ki jih otrok pridobi. Zelo pomembno je, da te 

izkušnje za otroke predstavljajo nekaj prijetnega. 

 

1.1 GOVORNI RAZVOJ MALČKA 
 

Govor je v posameznikovem razvoju izjemnega pomena. S pomočjo govora se človek oblikuje 

kot posameznik, hkrati pa mu govor pomaga pri vzpostavljanju in vključevanju v odnose. V 

vsakem odnosu se vzpostavlja komunikacija, ki pa jo lahko razvijemo le s pomočjo govora 

(Marjanovič Umek, 1990, str. 11). Na razvoj otrokovega govora vplivajo jezikovne in 

komunikacijske spretnosti. Otroku dobra komunikacija omogoča boljše vključevanje v 

socializacijo in učenje iz okolja. Govor predstavlja verbalno sredstvo komuniciranja in mu 

pomaga izražati svoja čustva. Otroci so od rojstva naprej zelo dovzetni za razvoj govora in 

jezika. 

 

1.1.1 DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 

 

S. Kranjc (1999, str. 20) meni, da na razvoj otrokovega govora vpliva več različnih dejavnikov, 

ki se lahko delijo v dve skupini. Prva skupina so notranji dejavniki (psihološki in fiziološki), 

druga skupina pa so zunanji (socialni in sociološki). Otrok doseže visoko stopnjo v razvoju 

govora in mišljenja, če sta ti dve skupini med seboj usklajeni. »Otrok potrebuje za razvoj govora 

biološko osnovo, s katero je prišel na svet, in spodbude iz okolja, da to osnovo razvije« 

(Skamlič, 2014, str. 21). Za začetek razvoja in učenja govora je potrebna biološka osnova, 

kamor sodijo zdrava govorila. Določeni glasovi se oblikujejo tako, da ustnice, deli ustne votline 

in jezik zavzamejo določen položaj. Pri samem razvoju in učenju govora so izjemnega pomena 

tudi glasilke. Pri spodbudah iz okolja je pomembna sama okolica, v kateri se otrok nahaja. V 

tej okolici otrok spoznava in vzpostavlja komunikacijo s starši, vrstniki in strokovnimi delavci 
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v vrtcih. Pri spodbudah iz okolja so izjemno pomembne izkušnje, ki jih otrok pridobi od 

odraslih oseb ali vrstnikov (Skamlič, 2014, str. 21–25). 

 

1.1.2 FAZI GOVORNEGA RAZVOJA 

 

Govorni razvoj je dinamičen in zapleten proces. V obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega 

otroštva govorni razvoj poteka zelo intenzivno. »Zgodnji govorni razvoj malčka je proces, ki 

se začne z jokom, nadaljuje z neverbalnim sporazumevanjem, oblikovanjem in povezovanjem 

prvih glasov ter prvih izgovorjenih besed in se stopnjuje do oblikovanja preprostih stavkov« 

(Sajovec, 2011, str. 63). Otroški govor lahko razdelimo v dve večji fazi. Prva faza se imenuje 

predjezikovna faza in traja do dojenčkovega dopolnjenega enega leta starosti. Drugo fazo 

imenujemo jezikovna faza, ki se začne pri starosti enega leta. L. Marjanovič Umek, S. Kranjc 

in U. Fekonja (2006, str. 15–25) pravijo, da se novorojenčkov govor nahaja v predjezikovnem 

obdobju, ki traja do približno prvega leta starosti. V tem obdobju otrok joka, vokalizira in 

čeblja.  

Od otrokovega rojstva do prvega meseca govorne sposobnosti otroka opredeljuje jok, nekaj 

kratkih glasov, kamor sodita gruljenje in cviljenje. Dojenčki v drugem do šestmesečnem 

obdobju vokalizacijo opredeljuje glasovne povezave soglasnik – samoglasnik. Po šestem 

mesecu otrokovega življenja otrok začne z bebljanjem. Bebljanje je vokalizacija dojenčka, pri 

kateri uporablja povezave več samoglasnikov in soglasnikov. S tem nastajajo prvi glasovi. Od 

šestega meseca dalje otrok uporablja neverbalno komunikacijo, s katero se sporazumeva z 

okolico. V jezikovni fazi otrok začne uporabljati prve besede. Prva beseda se pri večini otrok 

izgovori med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Te besede se nanašajo na predmete iz 

otrokovega neposrednega okolja. Po osemnajstem mesecu otrokovega življenja se pojavi 

obdobje, ko začne obseg otrokovega besednjaka hitro naraščati. Otroci, ki so stari približno 

osemnajst mesecev, imajo v svojem besednjaku od 25 do 50 besed, pri tvorjenju dveh besed pa 

od 50 do 100 besed. Ob razvoju otrokovega govora poteka tudi razvoj slovnice jezika. Med 

osemnajstim in dvajsetim mesecem otrok združi dve besedi skupaj, s tem pa izrazi določeno 

misel. Otrok takrat začne uporabljati t. i. telegrafski govor in oblikovati ključne besede. V 

malčkovem obdobju začnejo nastajati celoviti stavki. Med štiriindvajsetim in tridesetim 

mesecem otroci svoje izjave dopolnjujejo na prejšnjih, to pa počnejo toliko časa, da s tem 

sporočijo pomen svojih stavkov.  
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1.1.3 MEJNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 

 

Za opredeljevanje razvoja govora so zelo pomembni mejniki govornega razvoja. Otrok v prvem 

mesecu starosti joka in cvili, v tretjem mesecu pa jok uporablja za izražanje bolečine, neugodja 

in lakote. Pri petih mesecih otrok začne z bebljanjem, pri katerem se v sedmem mesecu opazijo 

razlike v glasu in ritmu. V devetem mesecu je otroški jok povezan z vokalnimi igrami. Pri 

enajstih mesecih uporablja eno besedo in posnema glasove. Otrok v starosti od 1 leta do 2 let 

uporablja »nerazumljivi žargon«, pri drugem letu starosti pa se pokaže napredek v artikulaciji 

(poimenovanje predmetov in ponavljanje). Pri starosti od 2 do 3 let so besede malčkov pogosto 

že razumljive (Marjanovič Umek, 1990, str. 29–31). 

Najbolj kritično obdobje, v katerem lahko veliko naredimo za otrokov govor, traja do njegovega 

petega leta starosti. Možgani v tem obdobju razvijajo nove živčne celice in ustvarjajo povezave 

med njimi. Na področju jezika delujejo tako, da skrbijo za govorne zvoke in jih začenjajo 

posnemati. Kasneje skušajo ponoviti zvoke in besede, ki so jih prenesli iz okolja. Otroci svoje 

prve besede začnejo izgovarjati pri devetih do petnajstih mesecih. V večini se prve besede (ne 

glede na to, v kakšen jeziku so izrečene) nanašajo na mamo ali očeta. Otrokovo besedišče 

obsega pri osemnajstih mesecih približno 50 do 150 besed. Pri približno dveh letih otroci 

uporabljajo okoli tristo besed, razumejo pa jih okoli tisoč, pogosto uporabljajo t. i. »telegrafski 

govor«. Okoli tretjega leta starosti otroci uporabljajo govor, ki je razumljiv vsem. Jezik vedno 

bolj postaja podoben odraslim. Pomanjkanje spodbudnega učnega okolja, ki pomembno vpliva 

na razvoj govora otrok, lahko privede do počasnejšega napredovanja otroka ali slabših 

komunikacijskih veščin (Myres, 2011). 

 

1.1.4 JEZIK V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 31) takole opredeljuje področje jezika: »Jezikovna dejavnost v 

predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše za razvoj govora, vključuje široko polje 

sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in (skozi 

doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne in tuje.« 

Otroci se jezika učijo ob vsakdanjih dejavnostih v vrtcih. Poslušajo ga ob pogovorih, 

pripovedovanju pravljic in drugih besedil, ob glasnem branju odrasle osebe, pri uporabi s 

pogovori med sovrstniki, ob igranju različnih iger (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 31). 
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1.1.5 VLOGA ODRASLEGA 

 

Pri govornem razvoju malčka je izjemnega pomena tudi vloga odrasle osebe. Pomembno je, da 

odrasli pozorno spremljajo govorni razvoj otroka, opazujejo njegov neverbalni stil izražanja, 

primerno vzpostavljajo interakcijo z otroki, zavedati se morajo obstoja različnih kulturnih stilov 

jezikovne in nejezikovne komunikacije ter uporabiti ples in pesem kot sredstvo neverbalne 

komunikacije. Izjemnega pomena so izkušnje in dejavnosti, ki jih odrasli podarimo in nudimo 

otroku pri razvijanju njegovega govora (pogovor med vrstniki, pogovor z odraslo osebo, branje 

pravljic in drugih del, igra) (Kroflič idr., 2001, str. 84). L. Marjanovič Umek (1990, str. 37) 

meni, da je zgodnji govor sestavljen predvsem iz ponavljanja besed, razširjajanja otrokovega 

govora, razlage in poučevalnih vprašanj.  

 

1.2 KOGNITIVNI RAZVOJ MALČKA 
 

Kognitivni razvoj ali razvoj mišljenja malčka je v tesni povezavi z razvojem govora. V 

zgodnjem obdobju je razvoj mišljenja intenziven (Marjanovič Umek, 1990, str. 32). 

Pri razvoju mišljenja so malčku v pomoč različna čutila. Najpogosteje uporabljeno čutilo, ki ga 

človek uporablja, je vid, ki se v prvih treh mesecih po rojstvu zelo hitro razvija. Dojenčki z 

očmi lahko sledijo premikajočim se predmetom. Drugo čutilo, ki ga človek uporablja, je sluh. 

Novorojenčki zelo dobro slišijo. Najraje od vseh glasov poslušajo človekov glas. Novorojenčki 

obračajo oči v smeri, od koder prihaja zvok. Tako kot vid in sluh je zelo pomembno tudi tretje 

čutilo tip. Tip je ob rojstvu dobro razvit in je izjemnega pomena za vzpostavljanje interakcije 

med dojenčkom in odraslo osebo. Že novorojenček je po rojstvu zelo občutljiv na dotik in 

bolečino (izražanje z jokom). Do prvega leta starosti tip dojenčku pomeni pomoč pri 

spoznavanju okolice. Dojenček se dotika predmetov in jih raziskuje. Čut za vonj igra 

pomembno vlogo pri prehranjevanju. Novorojenček prepozna vonj matere, če ga doji vsaj en 

teden, prav tako pa tudi matere prepoznajo vonj svojega otroka. Vonj dojenčkom služi tudi kot 

»obrambni mehanizem«, saj zaznajo neprijeten vonj. Naslednje čutilo je okus, ki je prirojen in 

pri novorjenčku dobro razvit že ob rojstvu. Otroci imajo rajši sladke okuse. Razlikovanje med 

okusi pri novorojenčkih lahko prepoznamo s pomočjo njihove obrazne mimike (Marjanovič 

Umek, M. Zupančič, 2009, str. 186–188). Čutilo, ki je zelo pomembno in velikokrat pozabljeno, 

je propriocepcija – zavedanje lastnega gibanja. Propriocepcija pomaga pri usklajevanju gibanja 

z vidnimi informacijami (Nemec, Krajnc, 2013, str. 65). 
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1.2.1 PIAGETOVA TEORIJA 

 

Kognitivni razvoj sloni na Piagetovi teoriji spoznavnega razvoja. Piaget je navedel nekaj 

bistvenih značilnosti razvoja mišljenja:  

– »Mišljenje se razvija v štirih zaporednih stopnjah, 

– otroka ni mogoče nečesa naučiti, če za to ni ustrezno razvit oz. zrel, 

– najpomembnejši dejavniki razvoja mišljenja so dozorevanje, fizične izkušnje in socialne 

interakcije, 

– misel se lahko razvije iz lastne aktivnosti, 

– človekovo mišljenje je le podaljšana oblika prilagoditve na okolje, 

– mišljenje otroka in  mišljenje odraslega se razlikujeta, 

– razvoj spoznavanja ali intelektualni razvoj poteka skozi proces oblikovanja spoznanj.« 

 

Pri tem se pojavljata dva procesa: asimilacija (miselna prilagoditev) in akomodacija (miselna 

organizacija). Oba procesa sodelujeta istočasno in s tem ustvarjata ravnovesje oz. ekvilibrum 

(Nemec, Kranjc, 2013, str. 72–74). 

 

Prva stopnja se imenuje zaznavno-gibalna stopnja ali senzomotorična stopnja (do drugega leta 

starosti). Sem sodijo refleksi, primarne krožne reakcije, sekundarne krožne reakcije, 

usklajevanje krožnih reakcij, terciarne krožne reakcije in reprezentacije oz. stopnja miselnih 

kombinacij. Od drugega leta dalje se otrok nahaja na predoperativni stopnji, v kateri se pojavijo 

simbolne funkcije (otroci razmišljajo o stvareh, ki tisti trenutek niso nujno prisotne v njegovi 

bližini). V nadaljevanju otrokovega kognitivnega razvoja se pojavita še dve stopnji: ob vstopu 

v šolo do enajstega leta starosti se otrokovo mišljenje nahaja v obdobju konkretnologičnih 

operacij, po enajstem letu pa v obdobju formalnologičnih operacij (Nemec, Krajnc, 2013, str. 

74–83).  

 

Med razvojem govora in mišljenja obstaja veliko povezav. Za razvoj govora je po Piagetovi 

teoriji potreben koncept otrokove egocentričnosti. Pogovore otrok je razdelil v dve skupini: 

skupino socializiranega govora in skupino egocentričnega govora. Egocentrični govor Piaget 

opredeljuje kot govor s samim seboj oz. kot otrokov monolog. Egocentrični govor Piaget 

povezuje z egocentričnostjo mišljenja. Egocentrični govor s starostjo zamenja socializirani 

govor (pogovor z drugimi udeleženci, dvogovor itn.) (Piaget, 1999, v Skubic, 2004, str. 11). 
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1.2.2 TEORIJA VIGOTSKEGA 

 

Vigotski meni, da je za kognitivni razvoj potrebna interakcija otroka in okolja. Meni, da je za 

razvoj kognitivnih sposobnosti v največji meri potrebna aktivnost posameznika in ne prirojenih 

dejavnikov. Za samo razumevanje otrokovega razvoja je treba poznati zgodovinsko, kulturno 

in družbeno okolje, s katerim je otrok v interakciji. Vigotski pravi: »Prvotni otrokov govor je 

popolnoma socialen, opravlja vlogo sporočanja, družbene interakcije, ključ socialnih odnosov 

pa predstavlja razmerje med otrokom in odraslim in je zato večfunkcijski.« Tako kot Piaget tudi 

Vigotski omenja egocentrični in socializirani govor otroka. Meni, da je egocentrični govor zelo 

pomemben dejavnik, ki pomaga k prehodu od zunanjega k notranjemu govoru (Vigotski, 1999, 

v Skubic, 2004, str. 12). 

 

1.3 GIBALNI RAZVOJ MALČKA 
 

Predšolsko obdobje med seboj povezuje posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, 

gibalno, čustveno, spoznavno in socialno. Informacije, ki jih otrok pridobi iz okolice, so temelj 

njegovega doživljanja in razumevanja sveta. Z gibanjem otrok odkriva svoje telo, hkrati pa 

zaznava in preizkuša, kaj je njegovo telo sposobno narediti. Gibanje otroku pomaga pri 

odkrivanju, opazovanju in raziskovanju okolice, ki ga obdaja. Gibalni razvoj je v ospredju v 

prvih letih otrokovega življenja (Kroflič idr., 2001, str. 57). 

Pri gibalnem razvoju se že v prenatalnem obdobju pojavljata dve smeri razvoja. Cefalokavdalna 

smer poteka od glave proti nogam, proksimodistalna smer razvoja pa poteka od hrbtenice 

(osrednjega dela) do bolj oddaljenih delov telesa (Marjanovič Umek, Zupančič, 2009, str. 170). 

Gibalni razvoj malčka sestavlja več razvojnih stopenj, ki se med seboj povezujejo oz. 

nadgrajujejo (Videmšek, Pišot, 2007, str. 40). 

 

1.3.1 REFLEKSI 

 

Prvo stopnjo motoričnega razvoja, v kateri novorojenčki uporabljajo nenamerne gibe mišic, 

imenujemo refleksi. V prvem mesecu svojega življenja dojenčki začnejo s ponavljanjem 

spontanih gibov, kot je npr. mahanje z rokami in brcanje z nogami. Refleks se pojavi s 

samodejno sprožitvijo določenega dražljaja. Poznamo: prijemalni (Darwinov), Babkinov, 

iskalni, sesalni, plavalni in hodilni refleks. Stopnja refleksov izgine do otrokovega prvega leta 
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starosti, nadomesti pa jo rudimetnalna gibalna faza (začetne, nepopolne motorične sposobnosti 

otroka) (Videmšek, Pišot, 2007, str. 40 – 43). 

 

1.3.2 GROBI OZ. VELIKI GIBI 

 

V skupino grobih oz. velikih gibov sodijo tisti gibi, pri katerih se uporabljajo velike skupine 

mišic. V to skupino gibov uvrščamo nadzor glave in trupa. Večina otrok ob rojstvu lahko v 

položaju, kjer ležijo na hrbtu, glavo obrnejo v desno in levo smer. Pri dveh do štirih mesecih 

pride do t. i. »pasenja kravic«, kjer otroci lahko držijo dvignejo glavo, če ležijo na trebuhu. Do 

tretjega meseca starosti so dojenčki sposobni držati glavo pokonci brez opore. Poleg nadzora  

glave je pri gibalnem razvoju pomemben tudi nadzor trupa. Prva izmed oblik pri nadzoru trupa 

(grobi oz. veliki gibi) je obračanje okrog svoje osi, ki se začne razvijati pri približno sedmih 

mesecih dojenčkovega življenja. Od prvega do tretjega meseca starosti se otroci lahko obrnejo 

z boka na hrbet, malo kasneje pa se znajo obrniti s hrbta na bok. Pri sedmih mesecih se je večina 

dojenčkov sposobna obrniti s hrbta na trebuh. Pri starosti treh mesecev lahko otroci sedijo ob 

opori, do približno sedmega meseca starosti pa se lahko poleg samostojnega sedenja že igrajo 

s predmetom (Nemec, Krajnc, 2013, str. 48–49). 

 

1.3.3 RAZVOJ HOJE 

 

Dojenčki do samostojne hoje potrebujejo kar nekaj časa in izkušenj. Pred samostojno hojo 

dojenček uporabi določene predhodnike hoje. Osnova, ki jo dojenček razvije pred hojo, je 

plazenje, ki se začne okoli šestega meseca starosti. Pri plazenju gre lahko za valjanje s tem 

bremenitev glave, ki jim omogoča premikanje naprej ali za premikanje v sedečem položaju. 

Sedeč položaj, pri katerem se otroci premikajo tudi z rokami, imenujemo lazenje. Lazenje 

ustreza razvoju dojenčkove hrbtenice. Med osmim in desetim mesecem otroci začnejo s 

poskušanjem stoječega položaja, pri katerem si najprej pomagajo z oporo, ki jo kasneje ne 

potrebujejo več. Hoja, pri kateri otroci potrebujejo oporo ali odraslo osebo, se začne med osmim 

in dvanajstim mesecem starosti. Od devetega do trinajstega meseca večina otrok že lahko 

samostojno hodi. Naslednik hoje je tek. Otroci do drugega leta starosti lahko usklajeno tečejo 

in skočijo z obema nogama naenkrat. Tek, ki ga lahko poimenujemo »pravi tek«, se začne 

razvijati šele pri otrokovem četrtem letu starosti (Nemec, Krajnc, 2013, str. 49–50). 
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1.3.4 DROBNI OZ. MALI GIBI 

 

Drugo ime za drobne gibe je fina motorika, ki jo z različnimi dejavnosti lahko spodbujamo že 

v obdobju dojenčka in malčka. Preko razvijanja drobnih oz. malih gibov malčki pridobivajo 

nadzor in natančnost v gibih prstov in dlani. Razvijanje drobnih oz. malih gibov se kaže tudi v 

koordinaciji oz. usklajenosti gibov »oko–roka« (Marjanovič U., Fekonja P., 2008, str. 43). 

Razvoj drobnih oz. malih gibov malčkom omogoča spremembe v načinu prijemanja predmetov. 

Na začetku velike predmete prijemajo s pomočjo cele roke, nato pa postopoma z manjšim 

predelom roke oz. dlani (Videmšek, Pišot, 2007, str. 56 – 57). Drobnogibalne spretnosti 

obsegajo uporabo majhnih mišic. Drobni gibi zajemajo razvoj zapestij in rok. Pri približno štirih 

mesecih se otroci lahko dotaknejo obroča, ki je nad njimi ali poberejo kocko na tleh. Otroci 

predmete s tal pobirajo s celo roko, pri šestih mesecih starosti pa jim lahko uspe pobrati predmet 

le z uporabo blazinic prstov. Pri razvoju drobih gibov se okoli devetega meseca pojavi zelo 

pomemben prijem, imenovan pincetni prijem, pri katerem otrok majhen predmet pobere le z 

dvema prstoma. Poleg pincetnega prijema je pomembna tudi koordinacija oko–roka. Razvoj 

drobnih gibov je pomemben tudi za opismenjevanje (Nemec, Krajnc, 2013, str. 51–52). 

 

1.4 SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ MALČKA 
 

Tako kot vsak posameznik, tudi otrok pri svojem razvoju in življenju potrebuje socialne stike z 

drugimi ljudmi. Otrok socialne stike najprej vzpostavlja v družini in domačem okolju. 

Predšolsko obdobje je edinstvena priložnost za vzpostavljanje socialnih stikov z vrstniki, 

drugimi otroki in strokovnimi delavci v vrtcu. Pri vzpostavljanju socialnih stikov pa se hitro 

vključi tudi malčkov emocionalni oz. čustveni razvoj. 

 

V obdobju dojenčka in malčka se razvijajo določene komponente socialnega in čustvenega 

razvoja. Malčki pri vzpostavljanju socialnih stikov pridobivajo priložnosti, ki jim pomagajo pri 

prepoznavanju in razumevanju lastnih čustev in čustev ljudi okoli njih (Fekonja Peklaj, 2016, 

str. 30). 

 

1.4.1 SOCIALNI RAZVOJ 

 

Otrokov socialni razvoj se razvija s pomočjo vzpostavljanja in vzdrževanja socialnih odnosov. 

Socialni odnosi se lahko razvijajo na različnih krajih, največkrat pa se v obdobju malčka 
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razvijajo v družini in v vzgojno-izobraževalnih ustanovah oz. vrtcih, kjer socialni stiki nastajajo 

med vrstniki, drugimi otroki in strokovnimi delavci. Veliko in pomembno vlogo pri razvijanju 

socialnega razvoja imajo starši in strokovni delavci v vrtcu. Ko otrok vzpostavlja odnose z 

strokovnimi delavci (vzgojitelji), je pomembno, da otrok do te osebe čuti navezanost in varnost 

(Fekonja Peklaj, 2016, str. 30–31). 

 

Doma, predvsem pa v vrtcu, lahko na različne načine skrbimo za razvoj malčkovega socialnega 

razvoja. V vrtcu so same dejavnosti naravnane predvsem na vzpostavljanje socialnih interakcij. 

Že pri osnovni potrebi otroka, igri, gre za vzpostavljanje odnosov med otroki. Medtem ko otroci 

vzpostavljajo socialne stike, se med njimi razvija prijateljstvo. Pri vzpostavljanju socialnih 

odnosov se razvijata tudi dve »značilnosti« – egocentrizem in empatija. Egocentrizem je najbolj 

značilen predvsem v otrokovi starosti od drugega do tretjega leta starosti. Pri egocentrizmu gre 

predvsem za usmerjanje le nase, na svoje potrebe in želje. Z razvijanjem socialne empatije se 

premaguje egocentrizem. S pomočjo empatije se malček poleg razumevanja samega sebe nauči 

razumevati tudi druge ljudi, predvsem pa otroke, ki ga obdajajo (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2009, str. 364). 

 

1.4.2 ČUSTVENI RAZVOJ 

 

Najpomembnejši dejavnik čustvenega razvoja malčka je razumevanje in prepoznavanje lastnih 

čustev in čustev drugih ljudi. Pomembno je, da že v obdobju malčka otroka učimo izražati 

čustva na konstruktiven način, razvoja empatije do drugih ljudi, vzdrževanja medosebnih 

odnosov in uravnavanja intenzivnega čustvenega doživljanja. V obdobju malčka poteka razvoj 

razumevanja in prepoznavanja temeljnih oz. osnovnih kot sestavljenih čustev. Glavna naloga, 

ki se kaže pri čustvenem razvoju, je doseganje izražanja malčkovih čustev na uravnotežen in 

socialno sprejemljiv način. Obdobje čustvenega razvoja malčka predstavlja tudi obdobje 

razvojnih sprememb, ki so v čustvenem razvoju pomembne. Te spremembe se kažejo predvsem 

pri sposobnosti vživljanja v drugega, razumevanja čustev drugega ter s tem povezanim 

vedenjem do druge osebe (Fekonja Peklaj, 2016, str. 31–32). 

 

Čustva, ki se pojavljajo v obdobju dojenčka in malčka, so: jeza, strah, zaskrbljenost, 

samozavedanje in ljubosumnost. Jeza je čustvo, ki ga malček največkrat pokaže takrat, ko mu 

preprečimo določeno dejavnost in ne izpolnimo malčkove trenutne želje. Jeza ni samo 

negativno čustvo, ampak se njena pozitivna lastnost lahko pokaže pri malčkovem samostojnem 
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premagovanju ovir. Malček se bo s strahom odzval takrat, če bo zaznal ogroženost ali 

nevarnost. Čustvo zaskrbljenost se v pravi meri pokaže po otrokovem tretjem letu starosti. 

Čustvo samozavedanja vključuje razvoj otrokovega zavedanja naprej samega sebe, s pomočje 

njega pa pridobivanje izkušenj, ki mu pomagajo pri socializaciji in vzpostavljanju socialnih 

stikov. Ljubosumnost je čustvo, ki pri otrocih lahko »privre« na dan že ob njihovem prvem letu 

starosti. Njihova ljubosumnost se lahko kaže neposredno (napadalnost) ali pa na socialno 

»sprejemljiv način«, npr. tekmovanje za naklonjenost odrasle osebe. Z razvojem čustvev se 

razvija tudi prosocialno vedenje in agresivno vedenje (Marjanovič Umek, Zupančič, 2009, str. 

335–347). 

 

2 BIBARIJE IN PRSTNE IGRE 
 

V prvem starostnem obdobju imajo pomembno vlogo predvsem bibarije in prstne igre. Bibarije 

in prstne igre otroku predstavljajo ugodje, hkrati pa mu ponujajo varnost. M. Kordigel in T. 

Jamnik (1999, str. 75) menita, da »otrok ob fizičnem in psihičnem ugodju tako doživi še 

estetsko ugodje«. Ta estetski pradoživljaj nanj močno vpliva in je skoraj pogoj za poznejšo 

otrokovo literarnoestetsko dojemljivost«. 

 

2.1 BIBARIJE 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) bibe opredeljuje kot »majhno žival, ki leze, 

navadno žuželka: biba leze, biba gre«. 

Ko govorimo o bibarijah, težko opredelimo en pomen te besede. M. Voglar (1981, str. 7) 

opredeli bibo takole: »Bibe so nekaj česar ni, pa vendar je. Bibe so vesele igre. Bibe so bitjeca, 

ki spravljajo otroke v dobro voljo. Bibe so mamini prsti. Bibe … to je nekaj, kar si vsak od nas 

želi, da bi imel in kar tudi lahko ima, če le hoče.« 

 

B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 92) menita, da so »bibarije gibalne igre ob pesmih nagajivkah, 

ob izštevankah in ritmičnih besedilih. Te gibalne igre so oblika komuniciranja med otrokom in 

odraslim od prvih mesecev otrokove starosti dalje. Temeljijo na ritmičnih glasovnih in besednih 

igrah, včasih dopolnjenih z melodijo, ki se povezujejo z igro dotikanja ter gibanja odraslega in 

otroka. Do drugega leta je v igri aktivnejši odrasel, nato pa lahko pobudo prevzame otrok, tako 

v odnosu odrasel – otrok kot v odnosu otrok – otrok«. 
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Kroflič idr. (2001, str. 72) dodajo, da so »bibarije gibalne igre, ki so primerne že za najmlajše 

otroke. Izhajajo iz ljudskih otroških igric o »bibi«. Izvajamo jih ob izštevankah, ritmičnih 

besedilih in pesmih z nagajivo vsebino. Otrok posluša glas, opazuje mimiko in gibanje 

odraslega, čuti dotikanje na koži in gibanje posameznih delov telesa (prstov, dlani, nog) ter se 

giblje skupaj z odraslimi. Bibarije najdemo v našem ljudskem izročilu, še danes pa jih ustvarjajo 

pesniki in glasbeniki«.  

 

Bibarije so igre med odraslo osebo in otrokom. Pri bibarijah gre za povezovanje med 

izgovarjanjem ritmičnega besedila in izvajanjem gibanja na telesu malčka ali odraslega 

(govorca besedila). Bibo lahko predstavljajo prsti, roka ali drug del telesa, ki potuje po 

otrokovem telesu. Bibarije lahko izvajamo tudi s pomočjo lutk, preko katerih nastajajo različne 

oblike bib. Bibarije vsebujejo besedilo, po katerem govorec izgovarja besedilo (Zidar, 2011, 

str. 89). 

Bibarije so zaradi vsestranskosti ki jo imajo, nepogrešljivo sredstvo v obdobju vzgojno- 

izobraževalnega dela z malčkom. Med njim in odraslo osebo se vzpostavlja topel, varen, oseben 

in zaupen odnos, s katerim otroku pomagajo k doživljanju ugodja (Kroflič, Gobec, 1995, str. 

93). 

 

2.2 PRSTNE IGRE 
 

Tako kot bibarije so v obdobju malčka pomembne tudi prstne igre. Uporabljamo jih že pri igri 

z najmlajšimi otroki. Prstne igre so drobna besedila, ki vsebujejo verze, pesmi in dotike. Prstne 

igre so del otroštva vsakega posameznika. Prstne igre vsak posameznik lahko spoznava preko 

staršev, družine, prijateljev in vzgojiteljev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Prstne igre oz. 

najmanjše igre so bile in še vedno so del kulturnega in socialnega okolja (Cvetko, 2000, str. 

129). 

Prstne igre vsebujejo določena »pravila«: 

– Igrata se jih lahko najmanj dva igralca (izjemoma tudi več), 

– vedno je prisotno besedilo, 

– pri izvajanju prstnih iger se vzpostavlja fizični dotik (Cvetko, 2000, str. 129). 

 

Cvetko (1996, str. 27) pravi: »Med najmanjšimi igrami zavzemajo prstne igre prav posebno 

mesto. Poznajo jih otroci na vseh celinah …/«. Skoraj vsi starši in strokovni delavci v vrtcih se 
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z otrokom igrajo prstne igre. Pri prstnih igrah ima pomembno vlogo besedilo, še pomembnejši 

pa je dotik, ki je uporabljen tudi pri bibarijah. Dotik za otroka predstavlja prvi stik s svetom in 

preko njega sprejema svet, ki ga obdaja (Tomori, 1990, str. 117). Pri izvajanju bibarij ali prstnih 

iger lahko uporabimo tudi lutko. Bibarije in prstne igre pomembno vplivajo na razvoj govora, 

saj otrok preko njih zaznava ritem in ton govorjenja, pomembno vlogo pri izvedbi pa ima tudi 

besedilo, ki ga ponujajo otrokom.  

 

J. Sitar (1996, str. 35) dodaja: »S prstki se lahko igramo že z zelo majhnimi otroki. Zaradi 

skromnega besedišča in dogajanja, lahko prstne igre nadomestijo prve pravljice za lahko noč.« 

 

Prstne igre vsebujejo zametke vseh literarnih zvrsti: prozo, poezijo in dramo. Lahko jih 

pripovedujemo kot zgodbe, pojemo kot pesmice ali pa se z njimi igramo gledališče. Prstne igre 

lahko predstavljajo uvod v gledališče, s katerim se srečujejo vse generacije. Pri prstnem 

gledališču lahko uporabimo prstne lutke, ki prstno igro naredijo privlačnejšo in pristnejšo. Oder 

gledališča pa je naša oz. otrokova dlan. Animacija prstov in domišljija gledališču dodata 

posebno noto (Sitar, 1996, str. 35–39). 

 

Z. Bastašić (1996, str. 57) o prstnih igrah pravi: »Igra s prsti in rimami sodi v same prazačetke 

osebne in teatrske izkušnje človeka ter pripada tistim igram, ki povezujejo simbolične in 

senzomotorične igre zgodnjega otroštva. Lahko trdimo, da brez njih ne bi bil mogoč niti osebni 

razvoj niti razvoj kulture, v kateri posameznik živi. Takšne igre se navadno odvijajo v intimni 

atmosferi in telesnem stiku, saj otrok največkrat sedi v naročju tistega, s katerim se igra. V 

prstnih igrah se povezuje vizualno in slušno, gib in dotik.« 

 

Prstne igre vsebujejo zametke dramatizacije. S svojimi enostavnimi verzi združujejo gib in 

besedo, ritem in simbolično igro. Z ritmom se razvijajo govor in izražanje, spomin, slušno in 

vidno doživljanje. Prstna igra vsebuje izmenjavo čustev, ustvarjanje kontakta z drugimi, preko 

njih pa lahko spodbujamo govorni, kognitivni in socialni razvoj (Bastašić, 1996, str. 57–59). 

V prvi vrsti pa so prstne igre in bibarije igre, ki otroku nudijio varnost in oporo, z njimi pa zelo 

pomembno vplivamo na razvoj otrokove pismenosti. 
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2.2.1 POMEN IN VLOGA BIBARIJ IN PRSTNIH IGER 

 

Maria Montessori je o otrokovem spoznavanju zapisala takole: »Vse se začne s spoznavanjem 

okolja. Otrok ga vsrkava s pomočjo lastnosti, pri katerih gre za intenzivno in specializirano 

občutljivost, ki omogoča, da otroku iz okolice zbudijo toliko zanimanja in navdušenja, da 

postanejo del njegovega bivanja. Otrok srka te občutke – ne s svojim umom, ampak z vsem 

svojim bitjem. Vsega se nauči tako, da se uči in pri tem male koščke novopridobljenega znanja 

postopoma prenaša iz nezavednega v zavedno, pri čemer stopa po poti veselja in ljubezni.« 

(Kalan, 2011, str. 163)  

 

Bibarije in prstne igre imajo velik vpliv na različna področja otrokovega razvoja. »Otrok je med 

izvajanjem bibarij vsestransko aktiven. Bibarije so za otroka celostna doživetja. V njih so 

združene glasbena, gibalna in govorna vzgoja. Bibarije so nam v veliko pomoč pri gradnji 

temeljev otrokove osebnosti. Z njimi lahko vplivamo na otroka na različnih področjih razvoja 

in tako pripomoremo k njegovemu celostnemu razvoju« (Štrukelj, 2017, str. 20–21). 

Bibarije in prstne igre imajo pomembno vlogo tudi pri razvoju jezika, ki ga v prvem starostnem 

obdobju spodbujamo preko neverbalne in verbalne komunikacije. Pri tem imajo pomembno 

mesto besedila in dejavnosti, ki ustvarijo vez med otrokom in odraslo osebo oz. vzgojiteljem. 

Preko dejavnosti, kot so bibarije in prstne igre, otrok lahko zaznava ritem, melodijo besedil ter 

rime. Bibarije in prstne igre lahko imenujem tudi akcijske igre, saj vsebujejo ponavljajoč 

ritmični jezik. Bibarije in prstne igre skrbijo tudi za otrokovo ustvarjalnost, gibalno aktivnost 

in navezovanje medosebnih stikov. Bibarije od otrok lahko zahtevajo tudi miselne izzive, preko 

njih pa vplivajo na to, kako otroci doživljajo bibarijo ali prstno igro ter spodbujajo jezikovno 

izražanje in celostni razvoj otrokove osebnosti. Pri igranju bibarij in prstnih iger je otrok 

miselno, čustveno in socialno vpleten (Janžič, 2007, str. 11). 

 

Bibarije in prstne igre pomembno vplivajo na otrokov čustveni razvoj. Pri igranju teh iger v 

otroku raste občutek varnosti (neposredna povezava z odraslo osebo). Občutek varnosti se 

razvija tudi preko dotika, ki ga odrasla oseba uporablja v igranju z otrokom. Bibarije in prstne 

igre predstavljajo enkratno možnost za medsebojno povezovanje otroka z odraslo osebo. S tem 

pripomore k razvijanju otrokovega socialnega področja, saj je otrok vključen v igro dveh ali 

več udeležencev. Otrok se v bibarijah in prstnih igrah lahko postavi v vlogo »vodilnega« oz. 

osebe, ki vodi igro. S tem pridobiva občutek odgovornosti. Preko bibarij in prstnih iger lahko 

na gibalnem področju razvoja drobne gibe oz. fino motoriko. Z bibarijami in prstimi igrami 
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vplivamo tudi na malčkov kognitivni razvoj. Pri igranju teh iger je otrok postavljen pred 

različne izzive: matematične, jezikovne, glasbene, socialne, gibalne in umetniške (Sitar Cvetko, 

2015, str. 411–415). 

 

M. Patrick (2017) meni, da z bibarijami in prstnimi igrami spodbujamo otrokovo pozornost in 

kreativnost, pripomorejo pa tudi k razvijanju otrokovega besednjaka in jezika. Z igrami se 

razvija tudi slušna pozornost otrok. Bibarije in prstne igre nam ponujajo odlične možnosti za 

izhodišče in nadaljevanje bibarij ter prstnih iger v različne dejavnosti. 

 

2.2.2 IGRANJE BIBARIJ IN PRSTNIH IGER 

 

Bibarije in prstne igre so igre, ki se jih lahko igramo že z zelo majhnim otrokom. Igramo se jih 

lahko ob različnih priložnostnih, kot so npr. previjanje malčka, oblačenje malčka itn. V vrtcu 

so bibarije lahko ustrezna in prijetna motivacija za uvod v različne dejavnosti. So igre, ki jih v 

vrtcu lahko uporabimo pri dnevni rutini, med čakanjem na dejavnosti, pri prehanju med 

dejavnostmi itn. Bibarije in prstne igre lahko vzgojiteljem pomagajo tudi pri navajanju otrok na 

skrb za osebno nego ipd., otrokom pa v neprijetnih situacijah, ki zanje predstavljajo stres 

(prihodi v vrtec, »ločitev od staršev«, seznanjenje z novimi prostori …). Najprej se s prsti in 

rokami dotikamo otrokovih nog, rog in hrbta, kasneje pa lahko igro prenesemo na bolj 

občutljivejše predele otrokovega telesa (obraz, trebuh …). Pri izvajanju so izjemnega pomena 

intonacija, barva našega glasu in mimika obraza, ki bibarijam dodajo posebno noto in jo 

naredijo zanimivejšo in pristnejšo. Z bibarijami in prstnimi igrami lahko skrbimo za 

pospeševanje otrokovega socialnega in čustvenega razvoja, razvijanje koncentracije, gibalnih 

in glasbenih sposobnosti itn. (Vrbovšek, 2011, str. 90). 

 

2.2.3 VRSTE BIBARIJ IN PRSTNIH IGER 

 

 

Bibarije in prstne igre lahko glede na njihove določene značilnosti razdelimo v skupine. 

 

Bibarije in prstne igre kot spodbuda za gibanje: 

– Medved stopa (M. Voglar), 

– Ringa ringa raja (ljudska), 

– Biba buba baja (M. Voglar). 
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Bibarije in prstne za razvijanje domišljije: 

– Kako biba pije? (M. Voglar), 

– Kaj stori biba na prvi dan pomladi? (M. Voglar). 

 

Bibarije in prstne igre za spoznavanje delov telesa: 

– Kako se biba umiva? (M. Voglar), 

– Nagajiva biba (M. Voglar). 

 

Bibarije in prstne igre za spoznavanje vljudnostih izrazov: 

– Kako biba pozdravi? (M. Voglar) 

 

Bibarije in prstne igre s prsti in na otrokovi roki oz. dlani: 

– Dežek pada (M. Voglar), 

– Biba torto meša (M. Voglar), 

– Miška in krt (M. Voglar). 

 

Bibarije in prstne igre za različne priložnosti: 

– Panj (ljudska), 

– Jezdec (M. Voglar). 

 

2.2.4 ELEMENTI BIBARIJ IN PRSTNIH IGER 

 

Bibarije in prstne igre vsebujejo določene elemente, ki pomagajo pri tem, da malček bibarijo 

doživi na  zanimiv in pristnejši način. Ti elementi so: igra, dotik, gibanje in neverbalna  

komunikacija. 

 

Igra 

 

»Igra je osnovna otrokova aktivnost, ki ga zaposluje celovito: čustveno, govorno, domišljijsko. 

Razvija ustvarjalnost, zmožnosti in sposobnosti. Je izraz otrokovih potreb in hotenj. Otrok se 

ob igri počuti svobodnega, je maksimalno aktiven in čustveno angažiran. Ob igri si otrok razvija 

vse svoje sposobnosti: umske, estetske, čustvene, telesne …« (Voglar, 1998, str. 1) 
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V prvi vrsti so prstne igre in bibarije igre, ki otroku nudijo varnost in oporo, z njimi pa zelo 

pomembno vplivamo na razvoj otrokove pismenosti. Bibarije in prstne igre omogočajo 

ponavljanje besed in stavkov, kar je zelo pomembno za razvoj otrokovega govora. Igra je 

osnovna potreba predšolskega otroka. Zadovoljimo jo lahko na različne načine, tako da otrokom 

ponudimo različne dejavnosti ali pa jim preprosto ponudimo samo čas za igranje. Otrok v igri 

raziskuje in odkriva samega sebe in mu ponuja možnosti za učenje. 

 

M. Grginič (2005, str. 11) meni, da ima »pri porajajoči se pismenosti in s tem povezanim 

spoznavnim razvojem kot otrokova osrednja dejavnost v predšolskem obdobju pomembno 

vlogo igra«. B. Lesjak Skrt (2008, str. 3) dodaja, da »kadar izgovori besedo igra, čuti blizu 

besede veselje, sreča, radost v gibanju. Igra je spontano, neprisiljeno učenje, je način razvijanja 

spretnosti in novega znanja, v katero otrok notranje privoli«. »Igra je v zgodnjem otroštvu 

glavna vsebina otrokovega življenja. Obdobje zgodnjega otroštva lahko poimenujemo obdobje 

igre in igračke pomenijo otroku v tem obdobju vse in tudi izpolnjujejo njegove želje in težnje« 

(Pogačnik – Toličič, 1966, str. 9). »Vse opredelitve kažejo, da je igra brezmejna (neskončna in 

da variira v celovitosti). Igra reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni 

razvoj« (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006, str. 6). Igra pomembno vpliva k razvoju otrok, saj 

poleg razvoja govora izboljša tudi gibalno/motorične veščine, umske sposobnosti ter socialne 

stike (Ward Platt, 2010, str. 148).   

 

V predšolskem obdobju se pri otrocih pojavlja več različnih vrst iger: funkcijska, 

konstrukcijska, dojemalna, simbolna, domišljijska in ustvarjalna igra (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2006, str. 41–47). 

 

Dotik 

 

Dotik za otroka predstavlja prvi stik, s katerim spoznava svet. Z dotikom je vključen v 

medsebojne odnose in z njim se vzpostavlja tudi bližina. Vsak posameznik se na dotike drugih 

ljudi različno odzove, nekateri se nanj odzovemo z občutkom ugodja, drugi pa z občutkom 

neugodja ali tesnobe. Večini ljudi dotik predstavlja določen občutek varnosti in zaupanja 

(Tomori, 1990, str. 117). 

Z dotikom vstopamo v območje počutja druge osebe. Dotik je v našem življenju nekaj nujno 

potrebnega, saj smo ljudje socialna bitja. Dotik nam da občutek topline, ugodja, gotovosti in 

tolažbe. Pri dojenčkih je eno izmed prvih razvitih čutil ravno dotik, s katerim raziskujejo in 
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spoznavajo svet okoli sebe. Če naša potreba po dotiku v fazi dojenčka ni zadovoljena, lahko 

nastanejo motnje v kasnejšem razvoju posameznika (Lidell, Thomas, Beresford, Porter, 1990, 

str. 14).  

 

Dotik je ena izmed ključnih sestavin bibarij in prstnih iger. Pri teh igrah se držimo za roke, se 

dotikamo različnih delov otrokovega telesa, plešemo v krogu. Z dotikom velikokrat posežemo 

v osebni prostor nekoga drugega, ki se ob tem lahko počuti ogroženega. Bibarije in prstne igre 

pa počnejo točno tisto, kar je pri občutkih ogroženosti najbolj pomembno: olajšajo 

komunikacijo ter pridružitev bibarijam in prstnim igram (Kroflič, Gobec, 1995, str. 112). 

 

Ljudje v vseh starostnih obdobjih svojega življenja potrebujemo dotik, s katerim nam drugi 

sporočajo in mi njim svojo bližino. L. Lidell, S. Thomas, C. Beresford, A. Porter (1990, str. 

151) o dotiku pravijo: »Ljudje smo čutna bitja in brez topline dotika, ki nas povezuje z drugimi 

in pomirja, smo prikrajšani za enega najpomembnejših načinov komunikacije, za dajanje in 

prejemanje«. (Lidell, Thomas, Beresford, Porter, 1990, str. 151). 

 

Gibanje 

 

»Gibanje deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok in odraslih« (Kroflič, Gobec, 

1995, str. 36). 

 

V predšolskem obdobju je gibanje temelj gibalnega razvoja. Otroci preko igre pridobivajo 

raznovrstne gibalne izkušnje. Žavski (2018, str. 12) meni, da preko gibanja vplivamo na celostni 

razvoj otrok tako, da  »ohranjamo otrokovo zdravje in ga krepimo, vplivamo na otrokove 

duševne in čustvene sposobnosti, pripomoremo k ustvarjalnosti, estetskemu in umetniškemu 

izražanju, smotrno in načrtno vplivamo na motorični razvoj in sposobnosti, razvijamo otrokove 

kognitivne sposobnosti, z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok razširja tudi znanja z 

drugih področij, otrok oblikuje samospoštovaje, oblikuje lastno identiteto«. 

 

Gibanje je z razlogom eno izmed področij v Kurikulumu za vrtce (1999). Gibanje je poleg igre 

otrokova primarna potreba, zato moramo vzgojitelji otrokom vsakodnevno ponujati veliko 

različnih možnosti za gibanje in igro. Otroku pomaga pri spoznavanju in seznanjanju z okoljem. 

Z gibanjem otrok spoznava in preizkuša svoje telo. Predstavlja občutek varnosti, ugodja in 

veselja.  
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Preko gibanja otrok pridobiva izkušnje, razvija motorične sposobnosti in zaznava čas in prostor. 

Z dejavnostmi, ki vključujejo gibanje otroku pomagamo h krepitvi mišljenja, domišljije in 

pomnjenja. S pomočjo gibanja lahkpo spodbujamo otrokovo predopismenjevanje. To lahko 

počnemo na različne načine: 

– »zavedanje lastnega telesa, 

– primerno razvita pozornost, 

– razvite veščine fine motorike, grafomotorike in motorike govoril, 

– izvajanje govorno – gibalnih iger, ki podpiranja razvoj fonološkega zavedanja, 

– ozaveščanje družine o pomenu gibanje za razvoj predopismenjevanja« (Živec, 2015, 

str. 212). 

 

Otrokovo gibanje je sestavljeno iz več različnih gibanj. Nekatera izmed njih se razvijejo že pred 

rojstvom ali takoj ob njem (refleksi), druga pa kasneje. Gibalne dejavnosti do otrokovega 

tretjega leta starosti lahko razdelimo v različne skupine: 

– spontano gibanje (funkcijska igra, čustveno gibalno reagiranje in izražanje), 

– opazovanje gibanja, 

– ravnanje s predmeti, 

– oblikovane gibalne igre, 

– posnemanje in obnavaljanje gibanja, 

– gibalno odzivanje, izražanje, izkazovanje, ustvarjanje (Kroflič, Gobec, 1995, str. 87). 

 

Z gibanjem otroci opazujejo dogajanje v okolici. Okoli malčkovega drugega leta starosti se 

začne posnemanje gibanja različnih stvari npr. prometnih sredstev, odraslih, živali itn.). B. 

Kroflič in D. Gobec (1995, str. 90) sta otrokovo gibanje, s katerih zaznava in opazuje, razdelili 

na: 

– gibanje lastnega telesa, 

– gibanje igrač in drugih predmetov, ki se kotalijo, poskakujejo, padajo, se vrtijo, 

gibanje drugih otrok v igralnici, na igrišču, pri igri in drugih opravilih, 

– gibanje odraslega v stiku z otrokom, zlasti mimika obraza v pogovoru z otrokom, ob 

pripovedovanju, petju, 

– razna delovna gibanja odraslega v neposrednem stiku z otrokom, na primer umivanje, 

hranjenje, 

– gibanje odraslega pri igri z otrokom v bibarijah, rajalnih igrah, 

– gibanje živali, prometnih sredstev v okolju. 
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– delovna in druga gibanja oseb v okolju (šofer, zdravnik, starši, televizijski junaki). 

 

Gibanje ima pomemben vpliv tudi na preostala področja otrokovega razvoja. Preko izkušenj, ki 

si jih otrok pridobi s pomočjo gibalnih dejavnosti, si razvija tudi spoznavne, socialne in 

čustvene sposobnosti. Preko teh izkušenj otrok pridobiva zaupanje vase in v svoje telo, kar pa 

pozitivno vpliva na razvoj njegove predstave o sebi (Kerštajn, 2015, str. 29).   

Pri povezavi gibanja s področjem jezika imajo pomembno vlogo govorne in gibalne igre, saj 

pripomorejo k poslušanju, branju in pisanju. S pomočjo igranja z glasovi, petjem pesmi, plesom 

in ritmičnih vaj se krepijo jezikovne zmožnosti. Pri tem so nam v pomoč igre z ritmom, 

ploskanje in topotanje (Živec, 2015, str. 218). 

 

Tudi z gibanjem lahko otroci pridobijo povratne informacije. S »telesnim« načinom učenja 

otroci neposredno pridobivajo pomembne izkušnje. Otroci se učijo preko gibanja, igre in 

socialne miselnosti (Zoglowek, Aleksandrovich, 2016). 

 

Malčkom moramo poleg možnosti pridobivanja izkušenj nuditi tudi ustrezen prostor in 

sredstva, ki jih bodo spodbudile h gibanju.  

Veliko otrokove gibalne dejavnosti se odvija v igri. Okoli drugega leta starosti se pojavljajo t. 

i. gibalne igre, v katerih je potrebno sodelovanje z drugo osebo. To so lahko: bibarije – gibalne 

igre ob pesmih nagajivkah, bibah, ob izštevankah in ritmičnih besedilih, rajalne igre, 

spretnostno gibalne igre, gibalne igre z malimi orodji (Kroflič, Gobec, 1995, str. 92). 

 

Verbalna in neverbalna komunikacija 

 

V vsakdanjem življenju se posameznik sporazumeva s pomočjo komunikacije. V obdobju 

malčka (predvsem pri starostno najmlajših otrocih) prevladuje neverbalna komunikacija, z njo 

pa se razvija tudi verbalna komunikacija. Tako kot starši se moramo tudi strokovni delavci pri 

vzgoji in izobraževanju otrok zavedati svojega vpliva na razvijanje verbalne in neverbalne 

komunikacije. Komunikacija otroku pomaga pri vzpostavljanju odnosov med vrstniki in z 

odraslimi osebami.  

 

T. Devjak in Petek (2011, str. 22) pravita: »Komunikacija med otrokom in vzgojiteljem je 

aktivna vez, ki mora brezpogojno delovati« (Devjak, Petek, 2011, str. 22). V teoretičnem 

pogledu komunikacijo lahko opredelimo kot izmenjavanje sporočil med ljudmi. Komunikacija 
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je lahko izražena s pomočjo jezika in besed ali s pomočjo gibov ter mimike telesa in obraza. V 

komunikacijo sta vključeni najmanj dve osebi: govorec ali pisec in poslušalec ali bralec (prav 

tam, str. 23). 

 

 

V prvem starostnem obdobju se uporabljata obe obliki komunikacije, verbalna in neverbalna. 

Verbalna komunikacija se v vrtcu uporablja vsakodnevno, ko se strokovni delavec z otroki 

pogovarja, jim bere pravljice, skupaj z njimi poje pesmi, otrok pa se igra z glasovi, posnema 

odrasle, posluša preproste zgodbe, pesmi ter opisuje dogodke. Otroka spodbujamo k 

pripovedovanju in sporazumevanju z vrstniki v skupini (Kroflič, Marjanovič – Umek, 

Videmšek, Kovač, Kranjc, Saksida, Denac, Vrlič, Krnel, Japelj Pavešić, 2001, str. 80–83). Tudi 

neverbalna komunikacija je v prvem starostnem obdobju velikokrat sredstvo sporazumevanja, 

kjer se vzgojitelj in malček sporazumevata preko gibov telesa. Pri verbalni komukaciji je 

najpomembnejša uporaba jezika, saj se ga otroci učijo in nadgrajujejo preko pridobljenih 

izkušenj (Devjak, Petek, 2011, str. 22). 

 

Neverbalno komunikacijo lahko poimenujemo tudi govorica telesa. Neverbalna komunikacija 

zajema: držo telesa, način sedenja, gibe glave, gibe rok, položaj rok, izraz in gibi očes, ton 

glasu, višina glasu, volumen glasu, hitrost, akcent pri govoru (Janžič, 2011, str. 77). Pri 

neverbalni komunikaciji je zelo pomembno gibanje. Kot meni Kroflič (1992, str. 13), gibanje 

predstavlja dogajanje v določenem prostoru in določenem času, pomaga pri spoznavanju okolja, 

prilagajanju okolja ter vzpostavljanju stikov in komuniciranja. »Izražanje in ustvarjanje z 

gibanjem poglablja doživljanje, to pa povečuje motivacijo, olajšuje razumevanje in izboljšuje 

zapomnitev« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 7).  

 

S tem poglavjem sklenem teoretični del diplomskega dela. Sledi empirični del. 
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II EMPIRIČNI DEL 
 

3 PROBLEM  
 

Z izvedenim praktičnim delom diplomskega dela sem otrokom prvega starostnega obdobja 

želela približati bibarije in prstne igre. Opazovati sem želela njihovo sodelovanje pri izvajanju 

bibarij in prstnih iger. Želela sem tudi ugotoviti, ali in na kakšen način lahko spodbujamo in 

razvijamo področja razvoja celotne skupine otrok.  

 

4 CILJI 
 

Cilji diplomskega dela so: 

– Izvesti dejavnosti z različnimi bibarijami, prstnimi igrami ter pripomočki (lutke). 

– Opazovati sodelovanje otrok pri izvajanju bibarij in prstnih iger. 

– Opisati spodbujanje področij razvoja celotne skupine z bibarijami in prstnimi igrami. 

5  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Postavila sem naslednja raziskovalna vprašanja: 

– RV 1: Ali otroci bibarije in prstne igre dobro sprejmejo in pri izvajanju dejavnosti 

sodelujejo? 

– RV 2:  Ali bibarije in prstne igre širijo otrokov besednjak? 

– RV 3: Ali lahko z bibarijami in prstnimi igrami spodbujamo področja razvoja celotne 

skupine otrok? 

6 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi sem uporabila dva raziskovalna pristopa. Prvi je kvalitativni raziskovalni pristop, 

saj je uporabljena akcijska raziskava, katere namen je otrokom približati bibarije in prstne igre. 

Raziskava je načrtovana iz nizov med seboj povezanih akcijskih korakov. Sestavljena je iz 

načrtovanja dejavnosti, izvedbe oziroma akcije in analize izvedene dejavnosti in doseženega 

rezultata. V raziskavi je uporabljena tudi deskriptivna metoda, s katero sem iskala odgovore na 
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postavljena raziskovalna vprašanja. Podatki so zbrani s pomočjo izvajanja dejavnosti, zapisov, 

analiz ter fotografij. 

 

6.1 VZOREC 
 

Vzorec so predstavljali predšolski otroci v starosti 2 do 3 leta. Otroci so vključeni v Vrtec 

Domžale, Enoto Kekec, skupino Medvedi. Vzorec je zajemal 14 otrok. Starše sem pred 

izvajanjem projekta seznanila z dejavnostmi, ki se bodo izvajale v okviru projekta oz. raziskave. 

Od njih sem pridobila tudi soglasja, ki so mi dovoljevala fotografiranje otrok. Po navodilu 

vodstva Vrtca Domžale je identiteta otrok skrita (zakriti obrazi). 

 

6.2 PRIPOMOČKI IN INŠTRUMENTI 
 

Pri izvajanju projekta sem uporabila različne bibarije in prstne igre. Izvedbo določenih 

dejavnosti sem nadgradila z uporabo lutk (prstne lutke, gosenica).  

 

6.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

V določenem časovnem obdobju (približno mesec dni) sem skupini otrok, starih 2 do 3 leta, 

poskušala z različnimi dejavnostmi približati bibarije in prstne igre. Skrbela sem, da so 

dejavnosti vsebovale spodbujanje vseh področij razvoja celotne skupine otrok. Pred vsako 

dejavnostjo sem pripravila prijeten prostor, poskrbela za motivacijo in zapisala cilje dejavnosti. 

Med otroke sem poskušala vpeljati različne bibarije in prstne igre. Za vsako dejavnost sem 

zapisala potek dejavnosti, vključno s cilji. Pri nekaterih izvedbah so mi pomagale različne lutke, 

ki so se vsebinsko dopolnjevale z določeno bibarijo ali prstno igro. Med dejavnostjo sem za 

dokumentacijo (fotografije) prosila vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice skupine. 

Dejavnosti je vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice skupine tudi snemala, posnetki pa so bili 

uporabljeni zgolj in samo za lažje pisanje analize dejavnosti. Poleg izvajanja dejavnosti sem 

poskušala čim bolj natančno opazovati odzive in sodelovanje otrok ter spodbujanje področij 

razvoja celostne skupine na podlagi dejavnosti bibarij in prstnih iger. Po izvedbi dejavnosti sem 

napisala podrobno analizo. Po izvajanju bibarij in prstnih iger sem želela odgovoriti na 

postavljena raziskovalna vprašanja. Predvsem pa sem želela podrobneje spoznati odzivanje 

otrok na bibarije in prstne igre ter spodbujanje področij razvoja vseh otrok v skupini (celotne 

skupine otrok) z bibarijami in prstnimi igrami. 
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6.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Raziskava je temeljila na kvalitativnem raziskovanju z opazovanjem z udeležbo (izvajanjem 

dejavnosti), zapisi dejavnosti in analizami ter fotografijami. Po vsaki dejavnosti sem napisala 

podrobno analizo ter dodala fotografije. Zapisala in analizirala sem morebitne odgovore otrok 

oz. njihove komentarje med izvedbami dejavnosti. Sproti sem ugotavljala, zapisovala in s tem 

na koncu odgovorila na postavljena raziskovalna vprašanja.   

Ob koncu sem zbrano gradivo (analize vseh dejavnosti) uredila in povezala s podatki iz 

različnih virov. Podatke, pridobljene med projektom, sem analizirala, jih interpretirala ter 

predstavila zaključne ugotovitve. Pri analizi so mi bile v pomoč tabele, v katere sem zapisovala 

sprotna opažanja odzivanja otrok. Pri analizah dejavnosti sem v tabele sproti vpisovala 

spodbujanje posameznega področja razvoja glede na dano dejavnost in vnaprej zastavljene cilje 

dejavnosti.  
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7 DEJAVNOSTI V SKUPINI 

 

7.1 Miška in krt 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 1. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Prstna igra 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Družba, umetnost 

Cilji Jezik:  

– Otrok v vsakdanji komunikaciji 

posluša jezik in je vključen v 

komunikacijske procese z otroki in 

odraslimi. 

– Otroci delno usvojijo prstno igro. 

Družba:  

– Otrok vzpostavlja prijateljske 

odnose z vrstniki. 

Umetnost: 

– Spodbujanje ustvarjalnosti pri 

uporabi (lastnih) sredstev. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred predstavitvijo 

prstne igre z naslovom Miška in krt otrokom 

zaigram krajšo lutkovno igro s prstnima 

lutkama miško in krtom. Z lutkovno igro 

otroke seznanim z glavnima junakoma 

prstne igre. 

Glavni del: otroke seznanim s prstno igro. 

Najprej jim na svoji dlani pokažem izvedbo 

prstne igre, pri čimer sta mi v pomoč lutki. 

Otroke povabim k samostojnemu izvajanju 

prstne igre tako, da si vsak otrok prstno igro 

izvede na lastni dlani. Če bo kdo izmed 
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otrok potreboval pomoč, pristopim do njega 

in na njegovih dlaneh pokažem prstno igro. 

Po izvajanju prstne igre na lastni dlani 

otroci izvedejo prstno igro na dlani svojega 

prijatelja. Prstno igro otroci izvajajo brez 

lutk. Povem jim, da so miška in krt lahko 

naši prsti. 

Zaključek: za zaključek otroke povabim k 

izdelovanju svojih prstnih lutk ter z 

njihovimi lutkami k ponovni izvedbi prstne 

igre. 

Metode dela – Metoda igre, 

– metoda dela z lutko, 

– metoda pogovora, 

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Lutki miška in krt, papir, lepilo, knjiga 

Kahlica Bahlica avtorice M. Voglar. 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentka Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5 minut  Otrokom zaigram 

krajšo lutkovno igro 

s prstnima lutkama 

(miška in krt). 

Otroci poslušajo in 

uživajo v uvodni 

motivaciji. 

Glavni del  20 minut Otroke seznanim s 

prstno igro in jo 

demonstriram. 

Otroke spodbujam k 

samostojnemu 

izvajanju prstne igre 

na lastnih dlaneh in 

na dlaneh svojega 

prijatelja. 

Pripravim in 

poskrbim za potek 

izdelave otroških 

prstnih lutk.  

Otroci sodelujejo pri 

izvajanju prstne 

igre.  Otroci 

izdelujejo svoje 

prstne lutke. 
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Sklepni del 10 minut Po končanem 

izdelovanju lutk 

otroke povabim k 

ponovnemu 

izvajanju prstne igre.  

Otroci izvedejo 

prstno igro s svojimi 

prstnimi lutkami. 

 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Voglar, M. (2010). Kahlica Bahlica. Ljubljana: Mladinska 

knjiga.  

 

Priloge MIŠKA IN KRT (M. Voglar) 

 

IZVEDBA PRSTNE IGRE: 

 

Pojdimo na vrt,     

(Imamo odprte dlani, ki predstavljajo vrt.)                                 

pogledat, kaj delata miška in krt.              

(Ob izgovarjavi besedila pogladimo dlan.) 

 

Miška po vrtu drobenclja,     

(S palcem in kazalcem se sprehajamo po dlani.) 

krt pa zemljo rahlja.    

(Ponovno jo pogladimo.) 

                        

Miška nabira rože za krta, 

(Pobožamo prste na roki – nabiramo rože.)  

krt pa luknjico vrta.  

(S palcem in kazalcem vrtamo v dlan.)                            

Luknjo za miško vrta, vrta, vrta, 

(S palcem/kazalcem vrtamo v dlan.) 

luknjo za krta vrta, vrta, vrta. 

(S palcem/kazalcem vrtamo v dlan). 

 

V eni luknji miška spi,    

(Dlani razpremo tako, da skrijemo kazalec/palec.)          

v drugi luknji krtek spi,      

(V pest na obeh rokah (dlaneh.) 

ninaj, ninaj, ninaj, ni.    
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(Roki zazibamo v levo in desno stran.)    

 

 
Slika 1: Uvodna motivacija 

 
Slika 2: Prsti – naše lutke 

 

 
Slika 3: Izvajanje prstne igre (vrtanje luknje) 
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Slika 4: Pomoč pri izvajanju prstne igre v dvojicah 

 
Slika 5: Samostojno izvajanje v dvojicah 

 

 
Slika 6: Izvajanje prstne igre z lutkami otrok 
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Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

10 x   

Tabela 1: Opazovanje sodelovanja otrok 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x x  x 

Tabela 2: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 10 otrok. Zgodba, s katero sem 

otrokom predstavila glavna junake, je bila za otroke zelo dobra 

motivacija. Vsi so ji z zanimanjem sledili. Z lutkami so se 

začeli pogovarjati in jim mahati v pozdrav. Z zgodbo sem 

prešla iz uvodne motivacije h glavnemu delu dejavnosti. Na 

začetku sem otrokom demonstrirala prstno igro. Otroci so se mi 

pridružili že pri demonstraciji. Po trikratnem izvajanju so otroci 

uspešno samostojno izvajali prstno igro. Otroci so me prijetno 

presenetili, saj ni nihče potreboval pomoči. Med izvajanjem so 

zelo uživali. Pri izvajanju prstne igre v dvojicah so otroci imeli 

težave, saj niso navajeni na takšno obliko dela, ki je glede na 

izvajanje dejavnosti za nekatere otroke še pretežka. Pristopila 

sem k dvojicam otrok, ki so potrebovali mojo pomoč, in jim 

pomagala pri izvajanju prstne igre. Zelo pa sem bila 

presenečena nad dvema deklicama v dvojici. Ob moji pomoči 

pri izvajanju prstne igre sta me opazovali, pri tem pa izvajali 

prstno igro. Ena izmed deklic je proti drugi iztegnila dlani, 

druga deklica pa ji je ob moji pomoči pri izgovarjanju besedila 

izvajala prstno igro. Deklici sta si »vlogi« tudi zamenjali. Tako 
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kot prstna igra je bilo otrokom zelo všeč tudi izdelovanje prstne 

lutke. Mojemu povabilu k ponovnemu izvajanju prstne igre s 

svojimi lutkami so se pogumno in veselo odzvali. Eden izmed 

dečkov v trenutku izdelovanja lutk za izdelavo ni pokazal 

zanimanja, ob opazovanju izvajanja prstne igre z lastnimi 

lutkami pa si je premislil in naredil svojo lutko. Med 

popoldanskim odhajanjem domov je do mene prišla deklica s 

svojo lutko in me prosila, naj z njeno lutko ponovno izvedem 

prstno igro. Željo sem ji z veseljem izpolnila. S pogovorom, z 

izvajanjem prstne igre in izgovarjavo besedila se je razvijal 

govor otrok, socialni razvoj pa se je razvijal ob vzpostavljanju 

odnosa z vrstniki in upoštevanjem navodil pri izvedbi prstne 

igre v dvojicah. Kognitivni razvoj otrok sem spodbujala s tem, 

da so si otroci poskusili zapomniti zaporedje oz. potek izvajanja 

prstne igre, čustveni razvoj pa je bil viden pri izkazovanju 

pozitivnih čustev do prstne igre. Prstno igro bomo z otroki 

večkrat ponovili, da jo usvojijo v celoti. Zastavljeni cilji so bili 

uresničeni. 

 

 

7.2 Medved stopa 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 2. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Bibarija 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Gibanje, družba 

Cilji Jezik:  

– Otroci se izražajo s kretnjami in gibi 

telesa. 

– Otroci delno usvojijo bibarijo. 

Gibanje: 

– Otroci sproščeno izvajajo naravne 

oblike gibanja (hoja, skoki, tek). 
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Družba: 

– Otroci se seznanjajo s pravili pri 

izvajanju bibarije in jih sooblikujejo. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem 

bibarije z naslovom Medved stopa se z 

otroki pogovorimo o živalih, ki nastopajo v 

tej bibariji. Otrokom pokažem fotografije 

teh živali. S pomočjo mojih vprašanj otroci 

poskušajo na kratko opisati vsako žival. 

Glavni del: pred glavno dejavnostjo otroke 

razdelim v dve skupini. Ena skupina otrok s 

pomočnico vzgojiteljice odide v 

večnamenski prostor, druga skupina ostane 

z menoj. Skupini se nato zamenjata. Otroke 

seznanim z izvajanjem bibarije. Najprej 

bibarijo izvedem sama, pri tem se mi otroci 

lahko pridružijo. Z otroki dvakrat izvedemo 

bibarijo. Po koncu izvedbe bomo bibarijo 

nadgradili tako, da bomo uporabili vnaprej 

pripravljene obroče, na katerih so nalepljena 

ušesa nastopajočih živali. Obroče 

razporedim po mizi in otroke povabim k 

izbiri svojega obroča in s tem posledično k 

izbiri živali. Pri tem jim dam možnost 

samostojne izbire, obroč pa izberem jaz. Ko 

si vsak otrok izbere obroč, ponovno 

izvedemo bibarijo. Po enkratnem izvajanju 

bibarije si otroci obroče zamenjajo. S tem 

otrokom omogočim, da si lahko izberejo vse 

tri živali. Bibarijo zato izvedemo trikrat. Po 

izvajanju bibarije otroke povabim na 

blazino in jim povem, da bo bibarijo izvajal 

samo tisti otrok, ki pripada določeni živali. 

S tem otroke spodbudim k razmišljanju in 

pozornemu poslušanju. Pri prvi kitici 

povabim otroke, ki predstavljajo medveda, v 

drugi kitici povabim otroke, ki predstavljajo 

zajčka, pri zadnji kitici povabim otroke, ki 

predstavljajo miško.  

Zaključek: za zaključek otrokom ponudim 

prosto igro z obroči, ki predstavljajo 

nastopajoče živali.  
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Metode dela – Metoda igre, 

– metoda razlage, 

– metoda pogovora, 

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– skupinska, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Fotografije (miš, zajec, medved), obroči z 

ušesi (medved, zajec, miš), knjiga Biba 

buba baja avtorice M. Voglar. 

 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentke oz. 

študenti 

Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

10 minut Otroke povabim k 

pogovoru o živalih 

na sliki. 

Sodelujejo pri 

pogovoru o živalih. 

Glavni del  20 minut Otroke povabim k 

izvajanju bibarije. 

Otrokom pripravim 

obroče z ušesi 

(medved, zajec, 

miš). 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju bibarije. 

Izberejo si svoj 

obroč. 

Sklepni del 10 minut Otrokom ponudim 

možnost proste igre 

z obroči. 

Otroci se igrajo z 

obroči. 

 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Voglar, M. (2011). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 
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Priloge MEDVED STOPA (M. Voglar) 

 

IZVEDBA PRSTNE IGRE: 

 

Medved stopa copa, cop, 

copa cop, 

copa cop. 

(Premikamo se tako, kot se premika medved; stopamo z noge na 

nogo in pri tem delamo večje korake.) 

Zajček skače hop, hop, 

hop, hop, hop, 

hop, hop, hop. 

(Premikamo se tako, kot se premika zajček; skačemo.) 

 

Mala miška pa hiti, 

(Premikamo se tako, kot se premika mala miška; delamo 

majhne in malo hitrejše korake.) 

tike, tike,  

tike ti. 

(Požgečkamo svoje prijatelje.) 

 

 
Slika 7: Obroči z ušesi živali 
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Slika 8: Skupinsko izvajanje bibarije brez obročev 

 
Slika 9: Izvajanje bibarije po skupinah živali 

 

 
Slika 10: Skupinsko izvajanje bibarije z obroči 
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Slika 11: Hoja otrok okoli mize in izvajanje bibarije med prosto 

igro 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

Tabela 3: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x   x x 

Tabela 4: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 9 otrok. V uvodni motivaciji sem 

pritegnila pozornost otrok. Otrokom sem pokazala slike in jim 

postavljala odprta vprašanja, na katera so odgovarjali. 

Pogovarjali smo se, kje te živali živijo, kaj je njihova hrana in 
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kje jih lahko najdemo. Pri odgovoru na vprašanje, kako se živali 

gibljejo, so svoj odgovor ponazorili tudi s kretnjami in gibi 

telesa. Pri tem so zelo uživali. Pred izvajanjem bibarije sem 

otrokom pokazala pripravljene obroče z ušesi živali, ki so 

nastopale v bibariji (medved, zajec, miš). Zaradi manjšega 

števila prisotnih otrok sem se odločila, da bom dejavnost 

izvedla s skupno obliko dela. V glavnem delu smo bibarijo 

najprej izvedli brez pripomočkov (brez obročev). Bibarijo smo 

izvedli dvakrat. Nato sem otrokom dala navodila, naj si na mizi 

izberejo obroče z ušesi nastopajočih živali, ki jim je bila najbolj 

všeč. Pri odločanju sem jim pustila prosto pot. Bila sem zelo 

presenečena, da se pri izbiri ušes niso prepirali. Tako kot otroci 

sem tudi jaz izbrala obroč z ušesi določene živali. Vsi skupaj 

smo bibarijo izvedli trikrat, saj je bila otrokom zelo všeč in so 

izrazili željo po ponovnem izvajanju. Otroci so si obroče med 

seboj zamenjali, tako da je vsak otrok lahko dobil vse živali. Pri 

menjavi niso imeli težav. Otroke sem nato povabila na blazino 

in jim povedala, da bomo bibarijo izvedli malo drugače. Pri 

bibariji je nastopala samo tista skupina živali, ki sem jo 

poklicala. V prvi kitici bibarije so nastopali samo medvedki, v 

drugi samo zajčki in v tretji samo miške. Otroci so moje 

navodilo zelo dobro razumeli in pri izvajanju sodelovali. Tako 

kot prej so si otroci obroče med seboj zamenjali. Proti koncu 

izvajanja bibarije smo z otroki še enkrat vsi skupaj izvedli 

bibarijo. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Otroci so se v 

zaključku dejavnosti spontano igrali z obroči. Otroci so me zelo 

presenetili, ko so med prosto igro z obroči in ušesi na glavi 

hodili okoli mize, pri tem pa izvajali bibarijo (govorili so 

besedilo in se gibali). Pred popoldansko malico mi je eden 

izmed otrok povedal, da je bil danes v vlogi medvedka, zajčka 

in miške. Nato so se njegovemu komentarju pridružili še 

preostali otroci. Zatem pa so skupaj pokazali nekaj gibov, 

pridobljenih iz bibarije. Bibarijo bomo večkrat ponovili, ob 

večkratnem ponavljanju pa jo bomo nadgradili z uporabo 

lastnih glasbil (ploskanje, topotanje z nogo) in inštrumentov. 

Otroci so pri izvajanju bibarije poleg gibanja in ponavljanju na 

govorjeno besedilo za menoj ter tako usvajali besedilo bibarije. 

S tem se je razvijal govor otrok. Poleg govornega razvoja sem 

spodbujala tudi gibalni razvoj, ki je v povezavi z govornim 

razvojem zelo pomemben in čustveni razvoj (razvijanje 

pozitivnih občutij do bibarije). Bibarijo bomo z otroki večkrat 

ponovili, da jo usvojijo v celoti. Cilji so bili uresničeni.  
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7.3 Dežek pada 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 5. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 11.20 

 

Tema Prstna igra 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Narava, družba 

Cilji Jezik:  

– Otroci doživljajo in spoznavajo 

verbalno komunikacijo kot vir 

ugodja. 

– Otroci delno usvojijo prstno igro. 

Narava: 

– Spodbujanje različnih pristopov k 

spoznavanju narave (dežja). 

– Otrok spoznava pojave na nebu in 

vremenske pojave. 

Družba: 

– Otrok vzpostavlja prijateljske 

odnose z vrstniki. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: ker se včasih v vrtcu 

med prehodi v dejavnosti ali dele dnevne 

rutine pojavljajo težave, sem se odločila, da 

izvedem prstno igro med čakanjem na 

kosilo. Otroci sedijo za mizo in čakajo na 

kosilo. Povabim jih k pogovoru o vremenu. 

Skupaj pogledamo, kakšno je vreme danes 

in kakšno je lahko vreme ter kaj delamo v 

določenem vremenu (npr. v dežju skačemo 

po lužah). Otroke povabim k izvajanju 

prstne igre. 

Glavni del: otroke vprašam, ali jih je strah 

dežja, grmenja in neviht. Seznanim jih z 
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izvajanjem prstne igre in jih vprašam, kako 

bi lahko pokazali dež, nevihto in sonce. 

Prstno igro najprej izvedem sama, pri tem 

pa se mi otroci lahko pridružijo. Otroke 

spodbujam k sodelovanju pri izvajanju 

prstne igre. Izvajamo jo toliko časa, dokler 

otroci kažejo interes ali dokler pomočnica 

vzgojiteljice v igralnico ne pripelje kosila.  

Zaključek: ker po prstni igri sledi kosilo, se 

dejavnost zaključi.  

Metode dela – Metoda igre, 

– metoda razlage, 

– metoda pogovora, 

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Naši prsti, knjiga Biba buba baja avtorice 

M. Voglar.  

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentke oz. 

študenti 

Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5 minut  Otroke povabim k 

pogovoru o 

vremenu.  

Otroci sodelujejo v 

pogovoru. 

Glavni del  10 minut  Otroke povabim k 

izvajanju prstne igre. 

Spodbujam jih k 

samostojnemu 

izvajanju prstne igre. 

Spodbujam, da se s 

prsti dotaknejo tudi 

svojega prijatelja. 

 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju prstne igre 

Sklepni del 2 minuti  Zaključim prstno 

igro. 

Otroci se pripravijo 

na kosilo. 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 
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Retuznik Bozovičar, A., Krajnc M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Voglar, M. (2011). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 

Priloge DEŽEK PADA (M. Voglar ) 

 

IZVEDBA PRSTNE IGRE: 

 

Dežek pada tip, tip, tip, 

zmoči polje,  

zmoči hrib. 

(S svojimi prsti ponazorimo kapljice in nežno tapkamo po mizi, 

govorimo tišje; namesto po mizi lahko nežno tapkamo po 

svojem telesu ali telesu svojega prijatelja.) 

 

Toča vsuje se z neba, 

trop, trop, trupa ropota. 

(Naredimo pesti, in z njimi ropotamo po mizi. Naš glas je 

močnejši in glasnejši; namesto po mizi lahko tapkamo po 

svojem telesu ali telesu prijatelja.) 

 

Lirelaj, sončni sijaj 

boža: aj, aj, aj. 

(S svojimi rokami pobožamo sebe ali drugega otroka. Naš glas 

je nežen in tišji.) 

 

 
Slika 12: Izvajanje prstne igre na mizi 
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Slika 13: Izvajanje prstne igre na telesu (dežek pada tip, tip, tip) 

 
Slika 14: Izvajanje prstne igre na telesu (trop, trop, trupa 

ropota) 

 
Slika 15: Izvajanje prstne igre na telesu (lirelaj, sončni sijaj 

boža aj, aj, aj) 

 

 

 

 

 

 



Sandra Kregar (2019): Bibarije in prstne igre za malčke. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF.  

 

45 

 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

Tabela 5: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x   x 

Tabela 6: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 8 otrok. Ker je bila dejavnost 

izvedena med čakanjem na kosilo, smo uvodno motivacijo 

namenili pogovoru o vremenu. Otroke sem povabila, da smo 

pogledali skozi okno igralnice in se pogovarjali o današnjem 

vremenu, ki je bilo deževno. Postavljala sem jim odprta 

vprašanja, npr. kaj počnemo ob določenem vremenu, kako smo 

oblečeni in obuti. Otroci so odgovarjali na moja vprašanja. 

Eden izmed dečkov je rekel, da smo takrat, ko zunaj dežuje, v 

igralnici in ne na igrišču. Eden izmed dečkov je rekel, da ob 

deževnem vremenu skače po lužah, deklica pa ga je dopolnila, 

da morajo takrat imeti obute škornje. Drugi deček je povedal, 

da je enkrat  v lužo skočil s supergami, zato je bil ves moker. V 

glavnem delu dejavnosti sem otrokom za mizo demonstrirala 

prstno igro. Otroci so se mi pri demonstraciji že pridružili. Pri 

drugi ponovitvi so otroci že izgovarjali določene besede iz 

besedila prstne igre. Zelo jim je bilo všeč ponazarjanje kapljic 

dežja, toče in sonca. Prstno igro smo nekajkrat izvedli s 

tapkanjem in udarjanjem po mizi, nato pa smo to prenesli na 

svoje telo. Otroci so tako pri izvajanju na mizi kot na svojem 

telesu zelo uživali. Dejavnost se je zaključila s prihodom 

pomočnice vzgojiteljice v igralnico, ko je pripeljala voziček s 
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kosilom. Z dejavnostjo sem spodbujala otrokov govorni, 

socialni in čustveni razvoj. Govorni razvoj sem spodbujala s 

pogovorom in z izgovarjanjem besedila prstne igre, čustveni 

razvoj s ponazarjanjem dežja, toče in sonca. Točo so nekateri 

otroci ponazorili z glasnim udarjanjem po mizi, ker je toča za 

njih pomenila neki strah, kar so povedali tudi v pogovoru. V 

pogovoru so rekli, da jih je poleg toče strah tudi pokanja 

(grmnenja). Sonce in kapljice dežja pa so jim predstavljale 

ugodje, kar so ponazorili z mehkimi gibi. Otroci so kazali tudi 

pozitivna čustva do prstne igre. Prstno igro bomo z otroki 

večkrat ponovili, da jo usvojijo v celoti. Cilji dejavnosti so bili 

uresničeni. 

 

7.4 Panj 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 9. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Prstna igra 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje narava, matematika, družba 

Cilji Jezik:  

– Otrok v vsakdanji komunikaciji 

posluša jezik in je vključen v 

komunikacijske procese z otroki in 

odraslimi. 

– Otroci delno usvojijo prstno igro. 

Narava:  

– Otroci spoznavajo lastnosti čebel in 

okušajo med.  

Matematika: 

– Otroci (s pomočjo odrasle osebe) 

kažejo in štejejo predmete, ki se jih 

lahko dotaknejo. 
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Družba: 

– Otroci vzpostavljajo prijateljske 

odnose z vrstniki. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: na jedilnik vrtca 

pogledam, kateri dan imajo otroci za zajtrk 

med in maslo. Izkoristim priložnost in 

uporabim med, ki je ostal od zajtrka (z 

deklaracijo). Otroke povabim v polkrog k 

okušanju medu. Pri tem sem pozorna na to, 

ali kateri izmed otrok ne bi želel pokusiti 

medu ali bi bil nanj alergičen. Po pokušanju 

se pogovorimo o tem, katere živali 

»nabirajo med«.  

Glavni del: otroke razdelim v dve skupini. 

Ena skupina otrok odide z vzgojiteljico v 

večnamenski prostor, druga skupina pa 

ostane z menoj. Skupini se potem 

zamenjata. Otroke seznanim z izvajanjem 

prstne igre, ki jo za začetek najprej izvedem 

sama. Nato k izvajanju prstne igre povabim 

še otroke. Prstno igro izvajamo toliko časa, 

kolikor je interesa in motivacije s strani 

otrok. Otroci po svojih zmožnostih skupaj z 

mano štejejo do 10, pri tem pa kažejo prste.  

Zaključek: za zaključek otrokom v kotičku 

ponudim knjige oz. slikanice, ki govorijo o 

čebelah. 

Metode dela – Metoda igre, 

– metoda razlage, 

– metoda pogovora, 

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– skupinska, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Med, žličke, knjige. 
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Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentke oz. 

študenti 

Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

10 minut Otroke povabim k 

pokušanju medu in 

pogovoru o čebelah. 

Otroci pokusijo med 

(če želijo) in 

sodelujejo pri 

pogovoru. 

Glavni del  20 minut Otroke seznanim s 

prstno igro in jo 

demonstriram. 

Spodbujam jih k 

samostojnemu 

izvajanju prstne igre. 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju prstne 

igre. 

Sklepni del 10 minut Pripravim knjižni 

kotiček s knjigami o 

čebelah. 

Gledajo knjige v 

knjižnem kotičku. 

 

Viri in literatura Beaumont, E. (2010). Podobe drobnih živali. Ljubljana: 

Podobe. 

Esenko, I. (2013). Čebele. Ljubljana: Založba Okaši. 

Krings, A. (2004). Čebela Adela. Radovljica: Didakta. 

Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Manček, M. (1997). Iz dnevnika čebelice Medke. Radovljica: 

Didakta. 

Mantegazza, G. (2018). Ljubo doma … Kranj: Založba Narava. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Tarman, M. D. (2001). Živžav sredi trav. Ljubljana: DZS, d. d.  

 

Priloge PANJ (ljudska) 

 

IZVEDBA PRSTNE IGRE: 

 

Tukaj je panj, 

(Roke imamo stisnjene v pest pred sabo.) 

a kje so čebele. 

(Skomignemo z rameni.) 

 

Skrile so se, vse proč odletele, 

(Damo pesti za hrbet.) 
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preštej do deset, pa pridejo spet! 

 

(Postopoma dajemo roke pred seboj.) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

(Odpiramo prste drugega za drugim.) 

BZZZZZZZZ! 

(Med seboj se požgečkamo.) 

 

 
Slika 16: Pokušanje medu 

 
Slika 17: Izvajanje prstne igre s prvo skupino 
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Slika 18: Izvajanje prstne igre z drugo skupino 

 

 
Slika 19: Skupno izvajanje prstne igre (tukaj je panj) 

 
Slika 20: Skupno izvajanje prstne igre (skrile so se, vse proč 

odletele) 
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Slika 21: Štetje pri skupnem izvajanju 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati 

Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5  x  

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

Tabela 7: Opažanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x x  x 

Tabela 8: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 9 otrok. Na začetku sem v rokah 

držala krožnik, na katerem je bil med. Vsebino sem pokazala 

otrokom in jih vprašala, kaj bi to lahko bilo. Eden izmed 

dečkov je odgovoril takoj in pravilno. Deček je poleg 

pravilnega odgovora povedal tudi, da ima njegov dedek doma 

čebele. Večina otrok se je povabilu k pokušanju medu odzvala 

in ga pokusila. Nekaj otrok pa medu ni želelo pokusiti, zato sem 

spoštovala njihovo odločitev. Po pokušanju smo se pogovarjali 
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o okusu medu in o čebelah. Otroci so v pogovoru aktivno 

sodelovali. Med pogovorom so povedali, da čebela leti s krili. 

To so tudi pokazali s premikanjem svojih rok. Eden izmed 

otrok je povedal, da se čebel boji, saj ga lahko pičijo. Svoj 

odgovor je pokazal tudi s prstom tako, da se je dotaknil noge. Z 

uvodno motivacijo sem pri otrokih vzbudila zanimanje za 

nadaljevanje dejavnosti. Delitev otrok v skupine se je izkazala 

za pravilno odločitev, saj sem imela lažji pregled nad otroki. 

Obe skupini otrok sem povabila na blazino, kjer je potekal 

glavni del dejavnosti. Otroci v obeh skupinah so me zelo 

prijetno presenetili, saj so se priključili že pri moji 

demonstraciji prstne igre, zato predvidena dvakratna 

samostojna demonstracija ni bila potrebna. Zelo pozorna sem 

bila na dva dečka, ki sta besedilo prstne igre ponavljala za 

menoj. Ob izgovarjanju besedila prstne igre sem med vsakim 

stavkom počakala toliko časa, da sta za menoj stavek lahko 

ponovila tudi dečka. Eden izmed dečkov pri izvajanju prvega 

dela prstne igre ni želel sodelovati, kljub temu pa je sedel na 

blazini in poslušal. Povabila sem ga k izvajanju drugega dela 

prstne igre, v katerega se je aktivno vključil (štetje in kazanje na 

prste). Otroci so me presenetili tudi s poznavanjem zaporedja 

štetja do števila pet. Od števila pet do deset pa so otroci imeli 

malo težav (mešanje številk). Otrokom je bilo zelo všeč, da so 

lahko poleg štetja kazali in odkrivali prste svojih rok. Po ogledu 

posnetka sem ugotovila, da nobenemu otroku dotik drugega 

otroka ne predstavlja nelagodja. Otroci so zelo uživali pri 

»žgečkanju«. Prstna igra je bila otrokom zelo všeč, saj so jo 

želeli velikokat ponoviti. Ob ponovni združitvi obeh skupin 

sem otroke povabila na blazino, kjer smo vsi skupaj ponovno 

izvedli prstno igro. V zaključnem delu dejavnosti so si otroci z 

zanimanjem ogledovali knjige. Skupaj z otroki smo knjige 

položili v knjižni kotiček. S tem sem otrokom omogočila ogled 

knjig skozi cel dan oz. teden. Po dejavnosti so otroci pili čaj, ki 

so ga prej osladkali z medom. Z dejavnostjo sem spodbujala 

govorni, kognitivni in socialni razvoj. Govorni razvoj pri 

otrocih sem spodbujala s pogovorom in z izgovarjanjem prstne 

igre, kognitivni razvoj z usvajanjem zaporedja poteka prstne 

igre in s štetjem, socialni razvoj pa z dotiki otrok 

(»žgečkanjem«), pri čemer so otroci občutili ugodje in se je 

razvijal tudi čustveni razvoj otrok. Prstno igro bomo z otroki 

večkrat ponovili, da jo usvojijo v celoti. Cilji dejavnosti so bili 

uresničeni. 
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7.5 Biba raja 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 11. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Bibarija 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Gibanje, družba 

Cilji Jezik:  

– Otroci ob pripovedovanju besedila 

bibarije razvijajo govor. 

– Otroci delno usvojijo prstno igro. 

Gibanje:  

– Usvajanje osnovnih prvin ljudskih 

rajalnih in drugih plesnih iger. 

Družba: 

– Otroci vzpostavljajo prijateljske 

odnose z vrstniki. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem bibarije 

z naslovom Biba raja z otroki zapojemo in 

zaplešemo na otrokom že poznano pesem 

Ringa raja.  

Glavni del: pred glavno dejavnostjo otrokom 

povem, da poznam še eno bibarijo, ki je 

podobna že poznani pesmi in se jo podobno 

izvaja. Otroke seznanim z izvajanjem 

bibarije. Pri izvajanju bibarije se mi takoj na 

začetku pridružijo otroci, saj se ta bibarija 

izvaja v krogu. Bibarijo izvajamo toliko časa, 

dokler je otroci delno ne usvojijo ali dokler 

imajo otroci interes za izvajanje. Otroci v 

bibariji zamenjajo vloge (črni muc). 



Sandra Kregar (2019): Bibarije in prstne igre za malčke. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF.  

 

54 

 

Zaključek: za zaključek otroke povabim k 

umirjanju ob glasbi. Ob poslušanju glasbe 

pristopim do vsakega otroka in ga pobožam. 

Metode dela – Metoda igre, 

– metoda pogovora, 

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Blazine, knjiga Biba buba baja (M. Voglar), 

glasba (M. Makiko, Disney piano music, 

Beauty and the beast, pridobljeno 3. 4. 2019, 

na naslovu: 

https://www.youtube.com/watch?v=VsQ7i3-

uX44. 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentka Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5 minut Otroke povabim k 

izvajanju njim že 

poznane pesmi. 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo v 

uvodnem delu. 

Glavni del  20 minut Otroke povabim k 

spoznavanju nove 

bibarije. Poskrbim 

za varnost pri 

izvajanju bibarije. 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju bibarije. 

Sklepni del 5 minut Pripravim 

pripomočke 

(blazine) in glasbo 

ter otroke povabim k 

umirjanju. Pobožam 

vsakega otroka. 

Otroci se uležejo na 

blazino in se 

poskušajo umiriti. 

 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Voglar, M. (2011). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

https://www.youtube.com/watch?v=VsQ7i3-uX44
https://www.youtube.com/watch?v=VsQ7i3-uX44
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Priloge 

 

BIBA RAJA (M. Voglar) 

 

IZVEDBA BIBARIJE: 

 

Biba buba baja  

pleše ringa raja. 

Malo sem in malo tja,  

biba stopa ena dva. 

(Pri prvi kitici plešemo okoli črnega muca, ki dremlje v krogu.) 

 

(Ob prehodu v drugo kitico, se spustimo na tla.) 

 

Sredi kroga bucibuc, 

dremlje, dremlje črni muc. 

Črni muc se prebudi, 

(Otrok se začne prebujati, premikati, pretegovati ...) 

bibe ni, ni, ni! 

(Črni muc se postavi na noge, kar je znak, da se preostali otroci 

razbežijo in skrijejo pred črnim mucem.) 

 

 
Slika 22: Ringa raja 
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Slika 23: Počep v drugem delu besedila Ringa raja 

 
Slika 24: Spoznavanje z besedilom bibarije Biba raja 

 
Slika 25: Izvajanje bibarije Biba raja 
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Slika 26: Izvajanje bibarije Biba raja 

 
Slika 27: Skrivanje otrok (bib) pod mizo 

 
Slika 28: Umirjanje ob glasbi in vodeni vizualizaciji 
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Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5  x  

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

10    

Tabela 9: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x  x x 

Tabela 10: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 10 otrok. Otroke sem s petjem 

njim znane pesmi povabila k izvajanju dejavnosti. Pri petju 

pesmi Ringa raja so vsi otroci aktivno sodelovali in povabila 

sem jih k izvajanju dejavnosti v krogu. Eden izmed dečkov se 

dejavnosti v krogu ni želel pridružiti, zato nas je opazoval z 

blazine. Z otroki smo pesem Ringa raja izvedli trikrat. Dečka, 

ki je sedel na blazini, sem večkrat povabila k izvajanju, a se ji 

ni želel pridružiti. Z otroki smo sedli na tla, kjer sem jim 

povedala, da poznam še eno podobno pesem z naslovom Biba 

raja. Otrokom sem bibarijo najprej zapela. Ko sem jo pela 

drugič, so otroci začeli pripevati z menoj. Petju pesmi smo 

dodali še kretnje rok, s katerimi smo ponazorili bibarijo. Otroke 

sem nato povabila k izvajanju same bibarije Biba raja. Ker je 

med otroki nastajal »prepir« za vlogo črnega muca, sem se 

odločila, da otroka izžrebam s pomočjo (njim že poznane) 

izštevanke. Otroci so med petjem besedila in izvajanju bibarije 

v krogu aktivno sodelovali. Pri delu, kjer se črni muc prebudi, 

so potrebovali mojo pomoč. Ko se je črni muc začel prebujati, 

sem se tistega otroka, ki je bil v sredini, nežno dotaknila. To je 
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bil naš znak, da se otrok začne prebujati. Otroci so pri iskanju 

»skrivališča« (pod mizo) zelo uživali. Med izvajanjem bibarije 

sem otroka, ki je dejavnost opazoval z blazine, ponovno 

povabila k izvajanju bibarije. Na moje povabilo se je odzval in 

se nam pridružil pri izvajanju bibarije, ki smo jo izvajali toliko 

časa, da je vsak otrok imel priložnost postati črni muc. K 

povabilu otrok za vlogo črnega muca na sredini kroga so se 

odzvali vsi otroci. V zaključku dejavnosti sem otroke povabila 

k umirjanju na blazini. Za lažjo umiritev sem dodala glasbeno 

spremljavo. Med umirjanjem sem uporabila lastno vodeno 

vizualizacijo o Bibi in črnem mucu. Med govorjenjem sem se 

sprehodila do vsakega otroka in ga nežno pobožala. Pri 

dejavnosti sem spodbujala govorni, socialni in gibalni razvoj 

otrok. Govorni razvoj sem spodbujala s ponavljanjem besedila 

za menoj, socialni pri igranju bibarije in gibalni razvoj z 

izvajanjem bibarije in gibov v krogu. Spodbujala sem tudi 

čustveni razvoj, saj so otroci ob izvajanju prstne igre doživljali 

ugodje. Bibarijo bomo z otroki večkrat ponovili, da jo usvojijo 

v celoti. Cilji so bili uresničeni. 
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7.6 Jezdec 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 12. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Bibarija 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Družba 

Cilji Jezik: 

– Otrok uživa v različnih glasovnih in 

besednih igrah. 

– Otrok delno usvoji bibarijo. 

Družba: 

– Otrok razvija občutek varnosti. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem 

bibarije z naslovom Jezdec se otroci 

spontano igrajo po kotičkih. V enem izmed 

kotičkov bodo igrače (živali), med katerim 

so tudi konji. 

Glavni del: v glavnem delu pristopim do 

otrok, ki se igrajo v kotičku z igračami 

(živali). Vsakega otroka individualno 

povabim k izvajanju bibarije Jezdec. 

Bibarijo izvajamo toliko časa, dokler je pri 

otrocih prisoten interes za izvajanje bibarije. 

Zaključek: za zaključek otroke povabim k 

ponovni spontani igri po kotičkih. 

Metode dela – Metoda igre, 

– metoda opazovanja, 

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Individualna. 

Pripomočki in materiali Igrače (živali) v kotičku, lastno telo, Knjiga 

Biba buba baja avtorice M. Voglar). 



Sandra Kregar (2019): Bibarije in prstne igre za malčke. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF.  

 

61 

 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentka Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5 minut Otrokom ponudim 

igrače po različnih 

kotičkih. V enem 

izmed kotičkov 

otrokom ponudim 

možnost igranja z 

igračami živali. 

Otroci se spontano 

igrajo po kotičkih. 

Glavni del  20 minut Otroka povabim k 

izvajanju bibarije 

Jezdec. Pri izvajanju 

bibarije poskrbim za 

varnost (držanje za 

roke, za telo). Če 

kateri izmed otrok 

ne bi želel izvajati te 

bibarije, njegovo 

željo upoštevam in 

ga povabim k 

igranju po kotičkih.  

Otrok se vključi v 

izvajanje bibarije. 

Pri tem sodeluje po 

svojih zmožnostih. 

Sklepni del 10 minut Otroke povabim k 

nadaljevanju proste 

igre. 

Otroci nadaljujejo 

prosto igro po 

kotičkih. 

 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,        

d. o. o. 

Voglar, M. (2011). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 

 

 

Priloge JEZDEC (M. Voglar) 

 

IZVEDBA BIBARIJE: 
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(Otrok sedi na naših kolenih, obrnjen proti nam. Prime nas za 

roke.) 

 

Klopa, klopa, klopa, klop, 

konja jezdita v galop. 

(Ob besedah »klopa klop« od tal dvigujemo le pete.) 

 

Potlej hop! Čez vodo skok! 

(Ob besedah »hop« in »skok«, od tal dvignemo tudi noge, tako 

da otrok v našem naročju poskoči.) 

Jezdec pa v vodo, čmok! 

(Pri tem stavku kolena razširimo, tako da otrok zdrsne proti 

tlom, mi pa ga pri tem ujamemo.) 

 

 
Slika 29: Izvajanje bibarije 

 
Slika 30: Zaupanje otroka in razvijanje občutka varnosti 
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Slika 31: Dekličino izvajanje bibarije s plišasto igračo 

 

 
Slika 32: Izvajanje bibarije otrok s plišastimi igračami 

 
Slika 33: Sedenje v naročju drugega otroka in izvajanje bibarije 

s plišastimi igračami 
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Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

10    

11  x  

12  x  

13 x   

Tabela 11: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x   x 

Tabela 12: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo vključenih 13 otrok. Pri uvodni motivaciji 

so se otroci spontano igrali v vnaprej pripravljenih kotičkih 

(živali, kocke in plišaste igrače). Šla sem v kotiček, kjer so se 

otroci igrali z (živalmi). Deklico sem povabila k sebi in ji 

povedala, da se bova igrali bibarijo z naslovom Jezdec. Usedla 

se je v moje naročje in se popolnoma sprostila. Deklici je bilo 

besedilo bibarije že poznano, zato je med izvajanjem bibarije že 

izgovarjala njeno besedilo. Ko sva z deklico izvajali bibarijo, 

sva pri drugih otrocih prebudili interes in zanimanje. Pustili so 

igrače v kotičkih in prišli k meni. Govorili so: »Še mene.« 

Otroke, ki niso sami prišli k meni, sem s klicem njihovega 

imena povabila k sebi. Dva dečka se mojemu prvemu povabilu 

nista odzvala. Po nekajkratnih ponovitvah bibarije (izvajanje s 

preostalimi otroki) sta se mi ob ponovnem povabilu pridružila. 

Tisti otroci, ki so pri meni čakali na izvajanje bibarije, so vzeli 

plišaste igrače s sosednjega kotička, sedli na stol in z menoj 
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začeli izvajati bibarijo s plišasto igračo. Pri tem so me otroci 

zelo prijetno presenetili. Med izvajanjem so izgovarjali besedilo 

bibarije. Eden izmed dečkov je prinesel stol in igračo poleg 

mene ter začel izvajati bibarijo. Deklica, ki je bibarijo že 

poznala, je povabila drugega otroka v svoje naročje in izvedla 

bibarijo, pri tem pa brez moje pomoči izgovarjala besedilo. 

Otrokom je bilo zelo všeč, ko sem na koncu namesto besede 

jezdec poklicala njihovo ime. S ponavljanjem in posledično 

učenjem besedila bibarije sem pri otrocih spodbujala govorni 

razvoj. Otroci so ob izvajanju bibarije z igračami samostojno 

izgovarjali besedilo. Otroci so med izvajanjem bibarije razvijali 

občutek varnosti. S tem sem spodbujala čustveni razvoj otrok. 

Pri dejavnosti se je pokazalo tudi zaupanje otrok, saj so začeli 

prihajati k meni in sedli v moje naročje. Otrok mora v odrasli 

osebi čutiti zaupanje, ki je poleg varnosti potrebno pri izvajanju 

te bibarije. S tem sem spodbujala socialni razvoj otrok. Bibarijo 

bom z otroki večkrat ponovila ter tako pripomogla, da jo otroci 

usvojijo v celoti. Cilji so bili uresničeni. 

 

7.7 Kako biba pozdravi 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 17. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Bibarija 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Družba, narava, gibanje 

Cilji Jezik: 

– Otrok preko bibarije spoznava 

vljudnostne izraze. 

– Otroci delno usvojijo bibarijo. 
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Družba: 

– Doživljanje vrtca kot okolja, v 

katerem so enake možnosti za 

vključevanje v dejavnosti. 

Narava:  

– Otrok spoznava, da se živa bitja med 

seboj sporazumevajo. 

Gibanje: 

– Povezovanje gibanja z elementi 

prvin bibarije. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem bibarije 

z naslovom Kako biba pozdravi se z otroki 

pogovorimo o osebah, ki nastopajo v tej 

bibariji. Otroke vprašam, kdo so te osebe in 

kako se oglašajo živali, ki nastopajo v 

bibariji.  

Glavni del: pred glavno dejavnostjo 

otrokom povem, da je danes z menoj v vrtec 

prišel še nekdo – gosenica Biba. Prinesem jo 

med otroke. Lutka otroke vljudno pozdravi 

in z njimi nadaljuje pogovor. Pred 

izvajanjem dejavnosti otroke razdelim v dve 

skupini. Ena skupina ostane z menoj, druga 

pa gre s pomočnico vzgojiteljice v 

večnamenski prostor na bibine vadbene 

minute. Gosenica Biba otrokom predstavi 

bibarijo Kako biba pozdravi. Pri povedi, 

kako biba pozdravi, pokliče ime 

posameznega otroka. Nato jih povabi k 

izvajanju bibarije. Po seznanitvi in 

ponovitvi bibarije na blazini, lutka otroke 

povabi k izvajanju bibarije preko gibanja.  

nastopajoče živali. Dejavnost izvajamo 

toliko časa, dokler otroci zanjo kažejo 

interes za izvajanje. 

Zaključek: otroci se v zaključku igrajo z 

vnaprej pripravljenimi igračami (mačkami, 

kužki in gosenicami).  

Metode dela – Metoda dela z lutko, 
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– metoda razlage, 

– metoda pogovora, 

– Metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– skupinska, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Lutka gosenica, knjiga Biba buba baja 

avtorice M. Voglar. 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentka Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5  minut Otroke povabim k 

pogovoru o 

nastopajočih osebah 

v bibariji. 

Otroci sodelujejo v 

pogovoru. 

Glavni del  20 minut Otrokom predstavim 

lutko, ki jih ogovori 

in se z njimi 

pogovarja. S 

pomočjo lutke 

izvedem bibarijo (na 

blazini in v gibanju). 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju bibarije. 

Sklepni del 10 minut Otrokom pripravim 

igrače za prosto 

igro. 

Otroci se spontano 

igrajo z igračami. 

 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Voglar, M. (2011). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska 

knjiga.  

Priloge KAKO BIBA POZDRAVI (M. Voglar) 

 

IZVEDBA PRSTNE IGRE: 

 

Če mačka koga sreča, 

zamijavka: »Mjav, mjav, mjav.« 

(Otroci se vživijo v mačko in v pozdrav mijavkajo.) 
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Če kuža koga sreča,  

zalaja: »Hav, hav, hav.« 

(Otroci se vživijo v kužka in v pozdrav zalajajo.) 

 

Če dedek koga sreča, 

ga povpraša:  

»Kam pa kam?« 

(Otrok lahko prevzame vlogo dedka in prijazno pozdravi 

drugega otroka.) 

Če biba koga sreča,  

pozdravi: 

»Dober dan.« 

(Otrok pove in pokaže, kako biba pozdravi; namesto bibe lahko 

povemo otrokovo ime, on pa nas prijazno pozdravi.) 

 

 
Slika 34: Pogovor z bibo 

 
Slika 35: Individualni pozdrav 
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Slika 36: Skomig z rameni pri besedilu Kaj stori dedek, če 

nekoga sreča? 

 
Slika 37: Pozdrav otrok ob besedilu, kaj naredijo otroci, če 

nekoga srečajo (izrečejo besedo dober dan in pomahajo)? 
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Slika 38: Gibalna ponazoritev bibarije 

 
Slika 39: Božanje Bibe 

 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   
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10 x   

11 x   

12 x   

13 x   

Tabela 13: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x  x x 

Tabela 14: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija V dejavnosti je bilo vključenih 13 otrok. Otroci so sodelovali 

pri pogovoru o pozdravljanju ljudi in živali. Ugotovili smo, 

kako se pozdravljajo mucki, kužki, biba in otroci. Za otrokovo 

lažjo predstavo, »kdo je to biba«, in predstavitev bibarije mi je 

bila v pomoč gosenica, ki so jo otroci poimenovali Biba. Z 

njeno pomočjo sem otroke seznanila z uporabo vljudnostnih 

izrazov ter možnostjo pozdravljanja. Ker so bili otroci nad 

gosenico zelo navdušeni, sem se odločila, da se jim z lutko še 

bolj približam. Biba se je vsakemu otroka približala, ga prijazno 

pozdravila in pobožala. Vsak otrok je ob Bibinem vprašanju 

povedal svoje ime. S pomočjo Bibe sem otrokom predstavila 

bibarijo Kako biba pozdravi. Bibarijo sem samostojno najprej 

izvedla dvakrat, nato pa so se mi pri izvajanju začeli 

pridruževati tudi otroci (po dvakratnem poslušanju besedila 

bibarije). Otroci so sodelovali pri ponazarjanju pozdravljanja 

živali. Pri vprašanju, kaj naredi dedek, ko nekoga sreča, so 

otroci v znak odgovora skomignili z rameni ter s tem pokazali, 

da dedek vpraša, kam pa kam. Pri delitvi v skupine otroci niso 

imeli težav, saj jih je v skupine razdelila gosenica Biba. Ko smo 

bili razdeljeni v skupine, sem s posamezno skupino otrok znova 

izvedla bibarijo. Pri tem izvajanju je biba poklicala vsakega 

otroka in ga povabila, da je povedal in pokazal, kako on 

pozdravi. Na bibino povabilo so se odzvali vsi otroci. Rekli so: 

»dober dan«, »živijo« ali pa so ji preprosto pomahali. Bibarijo 

smo ponazorili tudi gibalno. Pokazali smo, kako se gibljejo in 

pozdravljajo mucke, kužki ter ljudje med seboj. To sem 

ponovila z obema skupinama. Otroci so zelo uživali pri obeh 

načinih izvajanja bibarije (na blazini in v gibanju). Pri izvajanju 

bibarije je večina otrok izgovarjala posamezne besede besedila 

bibarije. Menim, da je bila lutka zelo dobra motivacija in 

spodbuda za izvajanje bibarije. Na podlagi današnje izkušnje 

sem se odločila, da jo bom uporabila tudi v naslednjih bibarijah 
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(Biba otrokom pokaže, kaj vse zna in jih s tem uči). Ker je bila 

lutka otrokom zelo zanimiva, sem se odločila, da v zaključnem 

delu otrokom namesto proste igre ponudim spoznavanje z bibo. 

Otroci so jo božali in jo pozdravljali. Odločila sem se, da Biba 

ostane pri otrocih v njihovi igralnici celoten mesec izvajanja 

bibarij in prstnih iger. Z otroki smo določili, kje v igralnici bo 

njeno mesto (poleg knjižnega kotička, zraven blazine). Pri 

dejavnosti sem spodbujala govorni (pogovor otrok z Bibo, 

izgovarjava besedila), gibalni (izražanje prvin bibarije v 

gibanju), socialni (navajanje na bonton v družbi) in čustveni 

razvoj (spodbujanje ugodja). Bibarijo bomo z otroki večkrat 

ponovili, da jo bodo usvojili v celoti. Cilji so bili uresničeni. 

  

7.8 Kako biba pije 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 18. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Bibarija 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Družba 

Cilji Jezik: 

– Otroci z izgovarjavo in s pomočjo 

kretenj in gibi telesa ponazarjajo 

besedilo bibarije. 

– Otroci delno usvojijo bibarijo. 

Družba: 

– Otroci preko bibarije spoznava 

dnevno rutino. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem bibarije 

z naslovom Kako biba pije otroke 

motiviram z lutko.  

Glavni del: pred izvajanjem dejavnosti 

otroke razdelim v dve skupini. Ena skupina 
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ostane z menoj, druga pa gre s pomočnico 

vzgojiteljice v večnamenski prostor na bibin 

poligon. V glavnem delu povem bibarijo 

Kako biba pije (M. Voglar). Otroke 

povabim k demonstraciji bibarije. Z bibo 

bom pobožala otroke. S pomočjo bibe bom 

otroke spraševala, ali bi tudi oni znali 

narediti stvari, kot jih naredi biba. Najprej 

bom s pomočjo lutke pokazala, kako se 

lutka pokrije, skrije, umije, smeji, počiva in 

spi. 

Dejavnost izvajamo toliko časa, dokler 

otroci zanjo kažejo interes za izvajanje. 

Zaključek: otroci se v zaključku igrajo z 

vnaprej pripravljenimi pripomočki. 

Metode dela – Metoda dela z lutko, 

– metoda pripovedovanja, 

– metoda igre,  

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– skupinska, 

– invididualna. 

Pripomočki in materiali Lutka, vzglavniki, plastični kozarci, knjiga 

Biba buba baja avtorice M. Voglar. 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentka Otrok oz. otroci 

            Uvod 

(motivacija) 

5 minut Otroke motiviram z 

lutko. 

Otroci sodelujejo v 

uvodnem delu. 

            Glavni del 20 minut Z lutko 

demonstriram 

bibarijo Kako biba 

pije.  

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju bibarije. 

Sklepni del 10 minut Otroke povabim k 

igranju s 

pripomočki. 

Otroci se igrajo s 

ponujenimi 

pripomočki. 

  

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 
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Retuznik Bozovičar A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Voglar, M. (2011). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Priloge KAKO BIBA PIJE (M. Voglar) 

 

IZVEDBA DEJAVNOSTI: 

Kako biba pije?  

Kako se biba skrije? 

Kako se biba umiva? 

Kako se biba smeji? 

Kako biba počiva? 

Kako biba spi? 

(Otrok pokaže, kako pije, se skrije, umiva, počiva, smeji in spi.) 

 
Slika 40: Božanje Bibe 
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Slika 41: Ponavljanje otrok v uvodnem delu bibarije (Kako se 

biba umiva?) 

 
Slika 42: Ponavljanje otrok (Kako biba počiva?) 

 

 
Slika 43: Izvajanje bibarije s pomočjo pripomočkov 
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Slika 44: Izvajanje bibarije na konkreten način 

 
Slika 45: Izvajanje bibarije na abstrakten način (Kako se biba 

skrije?) 

 

 
Slika 46: Izvajanje bibarije brez pripomočkov (Kako se biba 

smeji?) 
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Slika 47: Odmik deklice in prikaz, kako biba počiva 

 
Slika 48: Prosta igra otrok v zaključku 

 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   
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9 x   

10 x   

11 x   

12 x   

13  x  

Tabela 15: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x x  x 

Tabela 16: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pred začetkom današnje dejavnosti so otroci v t. i. »Bibinem« 

kotičku božali Bibo. Pri dejavnosti je bilo prisotnih 13 otrok. 

Pri uvodni motivaciji je na začetku sodelovalo 12 otrok, kasneje 

pa se je ob mojem povabilu pridružil še zadnji otrok. Že v 

uvodnem delu so ob moji predstavitvi in demonstraciji bibarije 

ponavljali za menoj. Otroci so besedilo bibarije prikazovali 

predvsem z neverbalno komunikacijo – s kretnjami in z gibi 

teles, pri tem pa so izgovarjali določene besede besedila 

bibarije. Otrokom je bilo zelo všeč, ko je Biba poklicala 

vsakega otroka po imenu in ga povabila, da je pokazal, kaj zna 

(piti, smejati se, skriti se, počivati, umivati se). Pri 

razdeljevanju otrok v skupine mi je bila v pomoč gosenica 

Biba. Z njeno pomočjo sem otroke brez prepirov razdelila v dve 

skupini. Pri obeh skupinah smo bibarijo najprej izvedli s 

pomočjo konkretnih predmetov (njihovih kozarcev, blazin, 

odej). Pri izvajanju bibarije je bila ves čas prisotna gosenica 

Biba. Bibarijo smo večkrat ponovili, nato pa sem otroke 

povabila k izvajanju bibarije brez pripomočkov. Z otroki smo 

bibo položili v kotiček, ki smo ga z otroki v prejšnji dejavnosti 

poimenovali »Bibin« kotiček. Otroci so povedali, da nas biba 

gleda. Nato smo bibarijo izvedli še brez pripomočkov. Otrokom 

je bila bibarija zelo všeč. Pri vprašanju, kako se biba skrije, so 

otroci z rokami pokrili obraz, nato pa roke odkrili in rekli: »ku-

ku«. Pri izvajanju bibarije sem ime Biba večkrat in postopoma 

zamenjala za besedo otroci (celotno skupino otrok) ali pa za 

individualno ime posameznika. Vsi otroci so sodelovali in 

uživali pri izvajanju bibarije. V zaključnem delu so se otroci 

igrali s plišastimi igračami in jim kazali, kako pijejo, se smejijo, 

skrijejo, počivajo in se umivajo. Ena izmed deklic se je 

odmaknila od blazine ter s seboj vzela plišasto igračo, odejo in 

vzglavnik. Sezula si je copate, sebe in plišasto igračo pokrila z 
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odejo ter se ulegla na vzglavnik. Otroci so za njo začeli 

ponavljati. Pri dejavnosti sem upoštevala načelo postopnosti. 

Postopno sem prehajala s konkretnega na abstraktno. Med 

dejavnostjo sem spodbujala govorni razvoj otrok (izgovarjava 

besedila bibarije z uporabo neverbalnega izražanja), socialni 

razvoj (spoznavanje določenih navad človeka), čustveni 

(občutek ugodja pri dejavnosti) in kognitivni razvoj (zaporedje 

ter prehod s konkretnega na abstraktno). Bibarijo bomo z otroki 

večkrat ponovili, da jo bodo usvojili v celoti. Cilji so bili 

uresničeni. 

 

7.9 Biba torto meša 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 19. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Prstna igra 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Družba 

Cilji Jezik: 

– Otrok razvija jezikovno zmožnost v 

različnih funkcijah in položajih ob 

vsakodnevnih dejavnostih ter v 

različnih socialnih situacijah. 

– Otroci delno usvojijo prstno igro. 

Družba: 

– Otrok uživa v prijateljskih odnosih 

z vrstniki. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem 

bibarije z naslovom Biba torto meša otroke 

motiviram s pomočjo lutke.  

Glavni del: otroke razdelim v dve skupini. 

Ena skupina ostane z menoj, druga pa gre s 

pomočnico vzgojiteljice v večnamenski 
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prostor. V glavnem delu najprej s pomočjo 

bibe pokažem prstno igro Biba torto meša, 

nato pa prstno igro izvedem še na svojih 

rokah. Po moji demonstraciji otroke 

povabim k sodelovanju. Najprej vsak otrok 

prstno igro samostojno izvede na svoji 

dlani. Če kdo izmed otrok potrebuje 

pomoč, pristopim do njega in na njegovih 

dlaneh pokažem prstno igro. Po izvajanju 

prstne igre na lastni dlani, otroci izvedejo 

prstno igro na dlani svojega prijatelja. 

Dejavnost izvajamo toliko časa, dokler 

otroci zanjo kažejo interes za izvajanje. 

Zaključek: otroci se v zaključku igrajo s 

pripomočki v kuhinjskem kotičku. 

Metode dela – Metoda dela z lutko, 

– metoda pripovedovanja, 

– metoda igre,  

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– skupinska, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Lutka gosenica, knjiga Biba buba baja 

avtorice M. Voglar. 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentka Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5 minut Otroke motiviram z 

lutko. 

Otroci sodelujejo v 

uvodnem delu. 

Glavni del  20 minut S pomočjo lutke 

demonstriram 

bibarijo Biba torto 

meša. Otroke 

seznanim s prstno 

igro in jo 

demonstriram. 

Otroke spodbujam 

k samostojnemu 

izvajanju prstne 

igre na lastnih 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju bibarije. 
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dlaneh in na dlaneh 

svojega prijatelja. 

Sklepni del 10 minut Otroke povabim k 

igranju s 

pripomočki. 

Otroci se igrajo s 

ponujenimi 

pripomočki. 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Voglar, M. (2011). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Priloge BIBA TORTO MEŠA (M. Voglar) 

 

IZVEDBA BIBARIJE: 

 

Biba torto meša, 

vija, vaja,  

vija, vak. 

(Prizorišče igre – Bibina kuhinja, je otrokova dlan. Krožimo s 

kazalcem in sredincem po otrokovi dlani, kot bi mešali torto.) 

 

Biba torto reže, 

šlik šlak, 

šlik, šlak. 

(S kazalcem režemo torto po otrokovi dlani.) 

En kos torte  

ti dobiš, 

(Naložimo namišljen kos torto na kazalec in sredinec kot z 

lopatko in ga ponudimo otroku.) 

drugega pa 

mala miš. 

(Vživimo se v vlogo male miši, odpremo usta in čakamo na kos 

torte.)  
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Slika 49: Izvajanje bibarije s pomočjo Bibe 

 

 
Slika 50: Izvajanje bibarije s prsti 
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Slika 51: Izvajanje bibarije na svojih dlaneh 

 

 
Slika 52: Izvajanje bibarije v dvojicah 

 
Slika 53: Izvajanje bibarije v dvojicah 
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Slika 54: Hranjenje Bibe 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

10 x   

11 x   

12 x   

13 x   

Tabela 17: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x x  x 

Tabela 18: Spodbujanje področij razvoja 
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Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 13 otrok. Pri uvodni motivaciji 

so sodelovali vsi otroci. V pogovoru z gosenico Bibo so 

odgovarjali na zastavljena vprašanja. Otroci so pri 

demonstraciji pozorno opazovali, kaj Biba počne oz. kako 

izvaja prstno igro. Po dvakratni ponovitvi so otroci začeli 

ponavljati za gosenico Bibo. Izražali so se s kretnjami in gibi 

telesa (prstov na dlaneh), zraven pa so izgovarjali besede iz 

besedila prstne igre. Nekaj otrok je za menoj ponavljajo cele 

stavke. Otroci so bili zelo veseli, ko je lutka poklicala njihovo 

ime in jim je ponudila kos torte. Po dvakratni demonstraciji 

prstne igre z lutko smo z otroki prstno igro izvedli s pomočjo 

svojih prstov. V glavnem delu se je delitev v dve skupini 

izkazala za pravilno odločitev. Z otroki smo v vsaki skupini 

ponovno izvedli prstno igro. Otroci so si prstno igro najprej 

izvedli na svojih dlaneh, nato pa sem otroke povabila k 

izvajanju prstne igre v dvojicah. Otroci so prstno igro v 

dvojicah izvajali zelo dobro. Pri izvajanju v dvojicah niso imeli 

večjih težav. Po delu v dvojicah sem v našo sredino znova 

povabila gosenico Bibo. Otroci obeh skupin so pri besedah »en 

kos ti dobiš« prišli do Bibe in ji »dali« kos torte. Njihovo 

ravnanje me je zelo prijetno presenetilo. Ob besedah »drugega 

pa mala miš« so kos torte dali sebi. V zaključnem delu so otroci 

s pripomočki iz kuhinjskega kotička spekli svojo torto. Med 

dejavnostjo sem spodbujala govorni (izgovarjanje besedila, 

pogovor z lutko, izražanje z neverbalno komunikacijo), socialni 

(izvajanje prstne igre v dvojicah), kognitivni (zaporedje, prehod 

iz konkretnega na abstraktno), čustveni (ugodje pri izvajanju 

dejavnosti, izražanje pozitivnih čustev do lutke in prstne igre) 

razvoj. Prstno igro bomo z otroki večkrat ponavljali, da jo bodo 

otroci usvojili v celoti. Cilji so bili uresničeni.  
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7.10 Kako se biba umiva 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 24. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Bibarija 

Področje Jezik  

Medpodročno povezovanje Narava 

Cilji Jezik: 

– Otrok doživlja verbalno 

komunikacijo kot vir ugodja. 

– Otrok se izraža s kretnjami in gibi 

telesa. 

– Otroci delno usvojijo bibarijo. 

Narava: 

– Otrok pridobiva navade o negi 

telesa. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem bibarije 

z naslovom Kako se biba umiva otroke 

motiviram s pomočjo lutke.  

Glavni del: otroke razdelim v dve skupini. 

Ena skupina ostane z menoj, druga pa gre s 

pomočnico vzgojiteljice v večnamenski 

prostor. Ko povem, kako se biba umiva, 

pokličem ime posameznega otroka ali 

celotno skupino otrok. Prvi skupini 

predstavim bibarijo, drugo skupino povabim 

v igralnico. Skupina, ki je bila prva pri 

meni, z vzgojiteljico odide v kopalnico in 

pred ogledalom ponovno izvede bibarijo. 

Skupina, ki je bila v večnamenskem 

prostoru, pride k meni, nato pa se 

pridružimo drugi skupini v kopalnici.  
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Dejavnost izvajamo toliko časa, dokler 

otroci zanjo kažejo interes za izvajanje. 

Zaključek: otroci se pripravijo za igro na 

igrišču vrtca. 

Metode dela – Metoda dela z lutko, 

– metoda pripovedovanja, 

– metoda igre,  

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– skupinska, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Lutka gosenica, knjiga Biba buba baja 

avtorice M. Voglar. 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentke oz. 

študenti 

Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5 minut Otroke motiviram z 

lutko. 

Otroci sodelujejo v 

uvodnem delu. 

Glavni del  20 minut S pomočjo lutke 

demonstriram 

bibarijo Kako se 

biba umiva. Otroke 

spodbujam k 

samostojnemu 

izvajanju bibarije. 

Med dejavnostjo 

pokličem ime otrok. 

Otroke povabim k 

izvajanju bibarije v 

kopalnici (pred 

ogledalom).     

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju bibarije. 

Sklepni del 5 minut Otrokom omogočim 

igranje po želji 

otrok. 

Otroci se igrajo. 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 
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Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,   

d. o. o. 

Voglar, M. (2010). Kahlica Bahlica. Ljubljana: Mladinska 

knjiga.  

Priloge KAKO SE BIBA UMIVA (M. Voglar) 

 

IZVEDBA BIBARIJE: 

 

Bibica biba se rada umiva. 

Takole umiva roke šukišoke … 

(Pokažemo, kako si umivamo roke.) 

Takole umiva ušesa šukišesa … 

(Pokažemo, kako si umivamo ušesa.) 

Takole umiva nosek šukišosek … 

(Pokažemo, kako si umivamo nosek.) 

Takole umiva obraz šukišas … 

(Pokažemo, kako si umivamo obraz.) 

Potem pa počiva bibica biba … 

(Pokažemo, kako počivamo.) 

 

 
Slika 55: Izvajanje bibarije s pomočjo Bibe 
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Slika 56: Izvajanje bibarije brez lutke 

 

 
Slika 57: Kazanje, kako si otroci umivajo nos 

 
Slika 58: Umivanje Bibinega noska 
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Slika 59: Umivanje Bibinih ušes 

 
Slika 60: Izvajanje bibarije pred ogledalom 

 

 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati 

Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   
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9 x   

10 x   

11 x   

Tabela 19: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x x  x 

Tabela 20: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 11 otrok. Celotno dejavnost so 

sodelovali vsi otroci. Odgovarjali so na moja in »Bibina« 

vprašanja. Otrokom sem s pomočjo Bibe predstavila bibarijo 

Kako se biba umiva? Otroci so začeli ponavljati za menoj oz. za 

»Bibo«. Pred glavnim delom sem otroke vprašala, kako in kje 

se oni umivajo, otroci pa so odgovarjali na moja vprašanja, pri 

tem pa je njihovo verbalno izražanje spremljala tudi neverbalna 

komunikacija. Delitev v skupini se je tudi tokrat izkazala za 

dobro odločitev. Vsakega otroka iz obeh skupin sem poklicala 

po imenu in ga povabila h kazanju, kako se on umiva. Otrokom 

je bilo zelo všeč, da sem jih poklicala po imenu, saj so bili na 

moj klic zelo odzivni. Ena izmed deklic je rekla, da si umije 

tudi lase, zato smo v bibarijo vključili tudi umivanje las. Z 

otroki smo rekli: »Takole umiva laske, šukilaske.« Ob 

ponovitvi so otroci bibarijo izvedli tako, da so umivanje delov 

telesa kazali na gosenici Bibi, pri tem pa so izgovarjali besedilo. 

Otrokom je bilo zelo všeč, ko smo bibarijo izvedli tudi v 

kopalnici pred ogledali. Besedilo so ponavljali za menoj in 

vzgojiteljico ter ga ponazarjali tudi z neverbalno komunikacijo, 

pri tem pa so se gledali v ogledalo. Bibarijo smo pred ogledali 

izvedli trikrat. Med dejavnostjo sem spodbujala govorni 

(pogovor, izgovorjava besedila), kognitivni (prehod s 

konkretnega na abstraktno, zapomnitev besedila), socialni 

(prilagajanje vrsti v kopalnici; gledanje v ogledalo) in čustveni 

razvoj (razvijanje pozitivnih čustev do bibarije in lutke). 

Bibarijo bomo z otroki večkrat ponovili, da jo bodo usvojili v 

celoti. Cilji so bili uresničeni. 
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7.11 Nagajiva biba 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 25. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

 

Tema Bibarija 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Družba, narava 

Cilji Jezik: 

– Otrok spoznava in doživlja verbalno 

komunikacijo kot vir ugodja, zabave 

in reševanja problemov. 

– Otrok doživlja zadovoljstvo ob 

neposrednem telesnem dotiku. 

– Otroci delno usvojijo bibarijo. 

Družba: 

– Otrok ima možnost razvijati 

sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih. 

Narava: 

– Otrok poimenuje in spoznava dele 

svojega telesa. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem 

bibarije otroke motiviram s pomočjo lutke.  

Glavni del: otroke razdelim v dve skupini, 

tako da bosta obe skupini hkrati v igralnici, 

vendar na različnih mestih. Z Bibino 

pomočjo otrokom predstavim bibarijo. 

Bibarijo najprej pokažem na svojem telesu, 

nato pa še na telesu otrok. Otrokom povem, 

da so bibe lahko tudi naši prsti. Bibarijo 
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ponovno izvedemo z našimi prsti. Otroci 

bibarijo najprej izvedejo na svojem telesu. 

Če kdo od otrok potrebuje pomoč, skupaj z 

njim individualno izvedem bibarijo. Nato 

otroci bibarijo izvedejo še na telesu svojega 

prijatelja. Dejavnost izvajamo toliko časa, 

dokler otroci zanjo kažejo interes za 

izvajanje. 

Zaključek: otroci odidejo na igrišče, kjer 

nadaljujejo z igro. 

Metode dela – Metoda igre, 

– metoda dela z lutko, 

– metoda pogovora, 

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna,  

– skupinska, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Lutka gosenica, knjiga Biba buba baja 

avtorice M. Voglar. 

 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentke oz. 

študenti 

Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5 minut Otroke motiviram z 

lutko. 

Otroci sodelujejo v 

uvodnem delu. 

Glavni del  20 minut Z lutko 

demonstriram 

bibarijo Nagajiva 

biba. Biba izvede 

bibarijo na mojem 

telesu in na telesu 

otrok. Otrokom 

povem, da so bibe 

lahko tudi naši prsti. 

Bibarijo znova 

izvedemo z našimi 

prstov. Otroke 

povabim, da 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju bibarije. 
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izvedejo bibarijo na 

svojem prijatelju.   

Sklepni del 5 minut Z otroki odidem do 

garderobe in jim 

pomagam pri 

oblačenju in 

obuvanju. 

Otroci se obujejo in 

oblečejo ter odidejo 

na igrišče. 

 

 

Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,         

d. o. o. 

Voglar, M. (2011). Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Priloge NAGAJIVA BIBA (M. Voglar) 

 

IZVEDBA PRSTNE IGRE: 

 

Biba buba baja, 

po hrbtu se sprehaja 

in nagaja. 

(Naš kazalec in sredinec se sprehajata po imenovanem delu 

otrokovega telesa.) 

 

Pa se Mojca razjezi: 

Ti, ti, ti! 

Biba pač ni kriva, 

če je nagajiva. 

(Namesto imena Mojca imenujemo otroka, po katerem se 

sprehajata naša prsta.) 
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Slika 61: Sprehajanje Bibe po otrokovi nogi 

 
Slika 62: Sprehajanje prstov (bib) po našem telesu 

 
Slika 63: Izvajanje bibarije na svojem prijatelju 
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Slika 64: Sprehanje po moji roki 

 
Slika 65: Sprehanje po moji nogi 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a s 

pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati 

Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

10 x   

11 x   

12 x   

13 x   
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Tabela 21: Opazovanje sodelovanja otrok 

 

Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x x  x 

Tabela 22: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 13 otrok. V uvodnem delu so otroci 

odgovarjali na Bibina vprašanja. Biba jim je bibarijo najprej 

demonstrirala na svojem »trupu«, nato pa še na moji roki. Izvedla 

jo je tudi na delih teles otrok. V glavnem delu sem otroke razdelila 

v dve skupini, kar se je izkazalo za dobro odločitev. Z 

vzgojiteljico sva imeli vsaka eno skupino otrok. Otroci so bibarijo 

najprej izvedli vsak na sebi, nato pa še na svojem prijatelju. Otroci 

so me zelo prijetno presenetili, ko so me vprašali, ali mi lahko 

nagajajo. Otroci so se sprehajali po mojih rokah in nogah, zraven 

pa so govorili besedilo bibarije. Rekli so: »Pa se Sandra razjezi.« 

Odgovorila sem: »Ti, ti ti!« In jih nežno požgačkala. V 

zaključnem delu so otroci ponagajali še Bibi ter se sprehajali po 

njenem trupu in izgovarjali besedilo. Med dejavnostjo sem 

spodbujala govorni (pogovor z Bibo, izgovarjanje in izvajanje 

bibarije), socialni (dotik prijatelja), kognitivni (zaporedje poteka 

bibarije) in čustveni razvoj (razvijanje pozitivnih čustev do Bibe 

in bibarije). Z otroki bomo bibarijo večkrat ponovili, da jo bodo 

usvojili v celoti. Cilji so bili uresničeni. 
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7.12 Kaj stori biba na prvi dan pomladi 

 

Študentka Sandra Kregar 

Vzgojiteljica skupine Martina Pavlič 

Vrtec Vrtec Domžale 

Skupina Medvedi 

Starost otrok v skupini 2 do 3 leta 

Število otrok v skupini 14 

Datum nastopa 26. 4. 2019 

Čas in prostor  igralnica, 9.30 

 

Tema Bibarija 

Področje Jezik 

Medpodročno povezovanje Umetnost, družba 

Cilji Jezik: 

– Otrok v vsakdanji komunikaciji 

posluša jezik in je vključen v 

komunikacijske procese z otroki in 

odraslimi (neverbalna in verbalna 

komunikacija). 

– Otroci delno usvojijo bibarijo. 

Umetnost: 

– Spodbujanje govora preko petja 

pesmi. 

Družba: 

– Otrok uživa pri vzpostavljanju stikov 

s sovrstniki. 

Potek dejavnosti (povzetek) Uvodna motivacija: pred izvajanjem bibarije 

z naslovom Kaj dela biba na prvi dan 

pomladi otroke motiviram s pomočjo lutke.  

Glavni del: v glavnem delu najprej s 

pomočjo lutke demonstriram bibarijo Kaj 

stori biba na prvi dan pomladi. Med 

izvajanjem bibarije otroke pokličem po 

imenu in jih prosim, da pokažejo, kako 

zalivajo rože. Zapojemo pesem Mi se 

imamo radi.  

Zaključek: otroke povabim k ponovitvi petja 

pesmi Mi se imamo radi, pri tem se med 
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seboj objamemo. Nato pa se otroci 

pripravijo za igro na igrišču vrtca. 

Metode dela – Metoda dela z lutko, 

– metoda pripovedovanja, 

– metoda igre,  

– metoda demonstracije. 

Oblike dela – Skupna, 

– individualna. 

Pripomočki in materiali Lutka gosenica, zalivalka (kanglica), 

besedilo pesmi Mi se imamo radi 

(Ansambel bratov Avsenik), knjiga M. 

Voglar Krampata campata. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 

Potek dejavnosti 

 

Metodična enota Čas Študentke oz. 

študenti 

Otrok oz. otroci 

Uvod 

(motivacija) 

5 minut Otroke motiviram z 

lutko. 

Otroci sodelujejo v 

uvodnem delu.  

Glavni del  20 minut Z lutko 

demonstriram 

bibarijo Kaj stori 

biba na prvi dan 

pomladi. Otroke 

spodbujam k 

samostojnemu 

prikazovanju 

besedila bibarije. 

Povabim jih k petju 

(njim že znane) 

pesmi Mi se imamo 

radi. 

Otroci po svojih 

zmožnostih 

sodelujejo pri 

izvajanju bibarije in 

dejavnosti. 

Sklepni del 5 minut Za konec še enkrat 

zapojemo pesem Mi 

se imamo radi. 

Otroke pospremim 

do garderobe in jim 

pomagam pri 

preoblačenju in 

preobuvanju. 

Otroci sodelujejo pri 

petju pesmi. Po 

petju pesmi otroci 

odidejo v garderobo, 

se preoblečejo in 

preobujejo.  
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Viri in literatura Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2010). Pedagogika in 

pedagoški pristopi v predšolskem obdobju. Ljubljana: Modart,    

d. o. o. 

Voglar, M. (2005). Krampata campata. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Priloge KAJ STORI BIBA NA PRVI DAN POMLADI (M. Voglar) 

 

IZVEDBA BIBARIJE: 

 

Kaj stori biba  

na prvi dan pomladi? 

Na prvi dan pomladi  

biba zaliva rože na livadi 

(Pokažemo, kako zalivamo rože.) 

in poje: Mi se imamo radi. 

(Objamemo se in zapojemo pesem Mi se imamo radi.) 

 
Slika 66: Pogovor z Bibo 
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Slika 67: Izvajanje bibarije na konkreten način 

 

 
Slika 68: Izvajanje bibarije otrok 

 
Slika 69: Objem in petje pesmi Mi se imamo radi 
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Slika 70: Bibino darilo (majhne »bibe«) 

 
Slika 71: Izvajanje bibarije z Bibo in majhnimi bibami 

 

 

 

 

Opazovanje 

otrok 

 

 

 

 

sodeloval/-a 

 

sodeloval/-a 

s pomočjo 

spodbude 

 

 

 

ni želel/-a 

sodelovati 

Število otrok 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

10  x  

11 x   

Tabela 23: Opazovanje sodelovanja otrok 
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Področje 

razvoja 

govorni socialni kognitivni gibalni čustveni 

dejavnost x x x  x 

Tabela 24: Spodbujanje področij razvoja 

 

Evalvacija Pri dejavnosti je bilo prisotnih 11 otrok. V uvodni motivaciji so 

otroci sodelovali pri pogovoru z Bibo. Pogovarjali smo se o 

današnjem vremenu in o tem, kaj raste na travnikih. Otroci so 

ugotovili, da na travniku rastejo rože, ki jih ne smemo trgati. 

Biba je otrokom povedala, da je med nas prišla pomlad, ki je s 

seboj prinesla tudi rože. Otroci so povedali, da imajo rože tudi 

njihove mamice ter da jih zalivajo z vodo. V glavnem delu 

dejavnosti sem se odločila za skupinsko obliko dela, saj se mi je 

za to dejavnost (ki je bila hkrati tudi zadnja) zdela 

najprimernejša. Med izvajanjem bibarije je bil eden izmed 

dečkov samo opazovalec, s pomočjo »Bibine« spodbude pa je 

začel sodelovati pri bibariji. Z Bibo sem bibarijo izvedla 

dvakrat, med izvajanjem pa so se mi nekateri otroci pridružili 

pri neverbalnem izražanju (zalivanju rož) in izgovarjanju 

besedila bibarije. Otrokom je bilo zelo všeč, ko jih je Biba 

poklicala po imenu ter jih povabila k izvajanju bibarije 

(zalivanje rož na livadi). Pri zadnjem delu besedila, ko »Biba« 

poje pesem Mi se imamo radi, so se otroci ob prvem petju 

pesmi samostojno objeli in zapeli pesem. Otroci so pesem in 

način izvedbe pesmi (objemanje) že poznali. Pesem smo v 

zaključnem delu zapeli še štirikrat. Med vsakim petjem pesmi je 

Biba prišla med vse otroke. Ko smo jo zapeli zadnjič, smo 

dodali še eno kitico. Otroke sem vprašala, koga imajo radi, ena 

izmed deklic pa je odgovorila: »Bibo.« Za njo so ponovili še 

drugi otroci. Zapeli smo še kitico, v kateri smo omenili, da 

imamo radi Bibo. Za zaključek dejavnosti sem otrokom (s 

pomočjo Bibe) razdelila gosenice, ki so predstavljale majhne 

»bibe«, ki sem jih doma predhodno pripravila za otroke. 

Otrokom so bile »bibe« zelo všeč. Z njimi smo znova izvedli 

bibarijo. Med dejavnostjo sem spodbujala govorni (pogovor z 

Bibo, izvajanje bibarije), kognitivni (zaporedje izvajanja 

bibarije), socialni (bližina in objem drugih otrok pri petju 

pesmi) in čustveni razvoj (razvijanje pozitivnih čustev in 

občutkov ugodja do bibarije in »Bibe«). Z otroki bomo bibarijo 

večkrat ponovili, da jo bodo usvojili v celoti. Cilji so bili 

uresničeni. 
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8 SKLEP 
 

Pri pisanju teoretičnega dela diplomske naloge sem bila presenečena nad pomembnostjo vpliva 

bibarij in prstnih iger pri spodbujanju področij razvoja vseh otrok skupine. Med raziskovanjem 

in opisovanjem posameznih področij razvoja so se v meni pojavljale zamisli, na kakšne načine 

lahko spodbujamo malčka in skrbimo za njegov optimalen razvoj na vseh področjih. 

Pomembno je, da tako starši kot tudi vzgojitelji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah malčkom 

ponujamo možnosti za pridobivanje izkušenj na vseh področjih njihovega razvoja. Bibarije in 

prstne igre so v osnovi igre same po sebi, igra pa je otrokova primarna potreba, ki se skozi 

bibarije in prstne igre uresničuje in izpolnjuje. Pri vsem tem je poleg verbalne komunikacije 

pomembna tudi neverbalna komunikacija ter dotik, pri katerem gre za vzpostavljanje 

medsebojnih vezi prijateljstva in zaupanja.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela so bili uresničeni vsi postavljeni cilji, hkrati pa sem 

pridobila odgovore na raziskovalna vprašanja. Med dejavnostjo in po njej sem ugotovila, da se 

v dejavnosti, kjer so prisotne bibarije in prstne igre, vključuje zelo veliko oz. večina otrok. 

Otroci so po izvajanju dejavnosti, bibarijo ali prstno igro začeli izvajati samostojno. Bibarije in 

prstne igre so otrokom skozi dejavnosti dale občutek topline, prijetnosti in varnosti. Pri 

določenih bibarijah so nekateri otroci za vključitev v dejavnost potrebovali nekaj dodatne 

spodbude, v nadaljevanju dejavnosti pa so se aktivno priključili izvajanju bibarije. Otroci so me 

s svojimi odzivi na bibarije in prstne igre zelo prijetno presenetili. Z njihovimi odzivi sem dobila 

potrditev, da so jim dejavnosti zelo blizu in jim ponujajo varnost in ugodje. Bili so zelo 

navdušeni nad lutko, gosenico Bibo, ki nam je pomagala pri izvajanju določenih bibarij in 

prstnih iger. Skupaj z otroki smo v igralnici naredili kotiček, kjer je prebivala gosenica z 

imenom Biba. Otroci so se z njo pogovarjali, jo božali, ji peli pesmice in jo objemali. Gosenica 

Biba je otroke obiskala tudi na ležalnikih v času počitka. S pomočjo bibarij in prstnih iger se 

širi otrokov besednjak. Preko bibarij in prstnih iger lahko spodbujamo vsa področja razvoja 

posameznega otroka in vseh otrok v skupini. 

 

Pri nadaljnjem raziskovanju bi enake bibarije in prstne igre izvedla tudi v starostno najmlajši 

skupini (od 1 leta do 2 let). Primerjala bi moč vpliva bibarij in prstnih iger na razvijanje področij 

razvoja celotne skupine 1- do 2-letnih ter 2- do 3-letnih otrok (celotne prve starostne skupine 

otrok). 
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Svoje diplomsko delo zaključujem z mislijo: »Če pa se znamo tudi mi s pesmijo, besedami in 

gibanjem aktivno vključevati v otrokov svet, smo na najboljši poti, da od rojstva naprej otroka 

učimo sporazumevanja, ki je sestavni in zelo pomemben del celotne vzgoje. Saj prav v besede 

in gibe lahko zlijemo svoja čustva, s tem pa bomo dosegli celovito sporazumevanje, ki bo sedaj 

ali kasneje preprečevalo »kratke stike« v odnosih med ljudmi« (Voglar, 1998, str. 1). 
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10 PRILOGA: SOGLASJE STARŠEV O FOTOGRAFIRANJU OTROK 

 

Sem Sandra Kregar, zaposlena v Vrtcu Domžale (enota Kekec) na delovnem mestu pomočnice 

vzgojiteljice, hkrati pa študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Ker je 3. letnik hkrati tudi zaključni letnik študija, bom začela s pisanjem diplomskega dela. Pri 

diplomskem delu bom poleg teorije izvajala tudi praktično delo (neposredno delo z otroki), pri 

tem pa potrebujem foto dokazila (fotografije in snemanje otrok). Posnetki bodo uporabljeni 

izključno za lažje analiziranje dejavnosti, fotografije pa bom uporabila v diplomskem delu. 

Vljudno Vas prosim za pridobitev soglasja o fotografiranju in snemanju Vašega otroka, ki mi 

bo pomagalo pri pisanju diplomskega dela. V skladu z varovanjem podatkov in zasebnosti bom 

poskrbela, da bo na fotografijah in posnetkih skrita identiteta otroka (obraza). Fotografije bodo 

uporabljene izključno za potrebe diplomskega dela.  

 

Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem. 
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