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POVZETEK 

 

V zadnjem času se v naši državi povečuje zanimanje za zgodnje učenje tujih 

jezikov. Poučevanje je že uveljavljeno v nekaterih vrtcih. Metode in oblike 

podajanja snovi so različne, prav tako zanimanje otrok za učenje. 

 

V diplomski nalogi sem obravnavala problem motiviranosti otrok. Motivacija je 

kompleksen pojem, s čimer se strinjajo tudi različni strokovnjaki s področij 

psihologije, pedagogike in andragogike, kar predstavljam v teoretičnem delu 

naloge. Osredotočila sem se tudi na metode ter pristope, ki jih učitelji uporabljajo 

pri poučevanju.   

 

Cilj empiričnega dela je bil raziskati, katerih metod se učitelji pri poučevanju 

angleščine na predšolski stopnji poslužujejo in za katere menijo, da otroke najbolj 

motivirajo. Raziskovala sem, kdaj otroci najraje sodelujejo pri angleščini in kaj jim 

je najbolj všeč.  

 

Splošna ugotovitev je, da se učitelji poslužujejo podobnih metod in pristopov pri 

poučevanju angleščine, vendar jih uporabljajo na različne načine. Otroci se v 

učenje najraje vključujejo, ko so prisotni močni dražljaji (vizualni ali slušni). 

Motivira jih tudi uporaba humorja.  

  

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE 
 

Motivacijske spodbude, notranja in zunanja motivacija, poučevanje angleškega 

jezika na predšolski stopnji, pristopi in metode k poučevanju angleščine, 

upoštevanje otroka kot posameznika.  



ABSTRACT 

 

Interests in early learning of foreign languages have been increasing in our 

country recently. Some kindergartens have already included it in the programme. 

The methods and forms of teaching vary as well as the interest of children to learn. 

 

In my diploma work I have addressed the children's motivation. Motivation is a 

complex concept, which is also recognized by various experts in the fields of 

psychology, pedagogy and andragogy, which I present in the theoretical part of the 

diploma paper. I also focus on the methods and approaches that teachers are 

using in teaching. 

 

The aim of the empirical part was to research which of the methods teachers in 

teaching English at pre-school level use and also which ones they consider to be 

the best for children's motivation. Another aim of the survey was to investigate 

when children prefer to participate in English lessons and what they like best. 

 

The overall conclusion is that teachers use similar methods and approaches for 

teaching English, but they use them in different ways. Children like to participate in 

learning when there is the presence of strong stimuli (visual or auditory). They are 

also motivated by the use of humor. 
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UVOD 
 

“O izobraževanju si zapomnimo samo tri stvari. 

Prva je motivacija. Druga je motivacija. Tretja je motivacija.”  

Terrel Bell  

 

 

Dejstvo je, da se svet vedno bolj globalizira in da iz tega izhaja vedno večja potreba 

po znanju tujih jezikov, zato mnogo evropskih držav načrtno uvaja angleški jezik v 

vzgojo in izobraževanje že zelo zgodaj. Starostna meja otrok se vedno bolj znižuje, 

zato so v proces učenja tujega jezika vključeni tudi predšolski otroci. Učenje tujega 

jezika se zelo razlikuje od učenja drugih učnih predmetov in je v veliki meri odvisno 

od motivacije. 

 

K izbiri teme za diplomsko nalogo me je spodbudilo predvsem zanimanje, kako pri 

otroku doseči motiviranost za učenje, katere metode so primerne in kdaj se otroci pri 

angleščini najraje vključijo v dejavnosti ter, kateri pristopi jih najbolj motivirajo. Med 

prebiranjem literature sem zasledila veliko avtorjev, ki navajajo podobne metode, ki 

so pri poučevanju ustrezne. V diplomski nalogi sem želela raziskati tudi otrokov 

odziv na posamezne metode učenja. 

 

V prvem delu sem se osredotočila na pojmovanje motivacije. Poskušala sem 

natančno opredeliti motivacijske oblike in poiskati njen izvor. Predstavila sem pomen 

otrokove samopodobe in občutka lastne vrednosti pri učenju. Osredotočila sem se 

tudi na metode in pristope, ki jih pri poučevanju uporabljajo učitelji. 

    

V raziskovalnem delu sem analizirala intervjuje z učiteljicami, ki v vrtcu poučujejo 

angleški jezik. Odgovore bom primerjala med seboj ter s pomočjo drugih rezultatov 

raziskav in teorij strokovnjakov s področij psihologije, pedagogike in andragogike. 

Predstavila bom tudi rezultate, ki sem jih med učno uro angleškega jezika pridobila s 

pomočjo opazovalnih listov, medtem ko sem otroke opazovala pri učenju. 
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TEORETIČNO OZADJE 

 

 

1. MOTIVACIJA 
 

Motivacija je kompleksen pojem, ki ga je treba pogledati z več zornih kotov, da si 

lahko ustvarimo jasno sliko o tem, kaj motivacija sploh je in kaj pomeni. Odgovor na 

to vprašanje je lahko zelo preprost, težja naloga pa je določiti, kaj na motivacijo 

vpliva in od česa je odvisna, na kar bom poskusila odgovoriti v naslednjih poglavjih. 

Med že obstoječo literaturo bi lahko hitro našli definicijo, s katero bi se zadovoljili. 

Motivacijo pa je za boljše razumevanje napisanega in raziskovanega v tej diplomski 

nalogi treba opredeliti bolj podrobno. To je hkrati tudi predpogoj, za začetek pisanja 

o učni motivaciji, ki je nenazadnje tema diplomske naloge. V literaturi lahko 

zasledimo kar nekaj razlag pojma motivacija. Po mojem mnenju je motivacija 

»sredstvo«, s pomočjo katerega otrok pride do znanja in želenega rezultata. 

Motivacija je dobro vidna, saj otroci sledijo zaposlitvi in temu ustrezno ves čas 

sodelujejo. Po mojem mnenju je motivacija ena izmed osnovnih in prednostnih nalog 

učitelja, ki se je mora ves čas dobro zavedati in jo jemati zelo resno, saj lahko v 

nasprotnem primeru do končnega želenega efekta pri poučevanju sploh ne pride. 

Učiteljev trud bi bil tako brez pomena, čas vseh udeležencev, pa bi šel dobesedno v 

nič. 

 

1.1 Definicija motivacije 

 

Dobro je, če smo motivirani in se energično in z veseljem premikamo proti cilju. 

Vemo, kako je težko delati, če nas cilj ne zanima. Kaj napaja ter usmerja naše 

vedenje? Razlogi so lahko različni: potrebe, strahovi, spodbude, cilji, samozaupanje, 

socialni pritiski, radovednost, prepričanja, interesi, pričakovanja, vrednote ... Nekateri 

psihologi pojasnjujejo motivacijo v smislu individualnih značilnosti ali osebnih potez. 

Teorija pravi, da imajo nekateri ljudje močno potrebo po uspehu, trajno zanimanje za 

umetnost in se temu primerno tudi obnašajo. Nekateri psihologi gledajo na motivacijo 
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kot na stanje, trenutno situacijo. Vsekakor je motivacija, ki jo doživljamo ob katerem 

koli času, ponavadi kombinacija stanja in poteze (Woolfolk 2002). 

Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, 

kar daje (od zunaj ali znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, 

trajanje in kakovost. Učna motivacija je rezultat sovplivanja ali interakcije trajnejših 

osebnostnih potez (interesi, stopnja storilnostne motivacije, raven aspiracije pri 

učencu) in značilnosti učne situacije (privlačnost, težavnost, smiselnost učnih nalog, 

medosebni odnosi) (Požarnik v Brumen 2004). 

Kobalova (2000) navaja, da se v splošnem motivacija nanaša na usmerjeno vedenje 

oz. obnašanje. Ta preprosta izjava se nanaša na vrsto dejavnikov in značilnosti, ki 

opredeljujejo pojem motivacije. Med njimi so: vedenje, usmerjenost, organizem, 

vzrok, namen, cilj ... Tu je zaslediti več razlik v pojmovanju motivacije predvsem v 

načinu razmišljanja o motivaciji v vsakodnevnem življenju in znanstvenem 

pojmovanju. Osnovna razlika med laičnim in znanstvenim pojmovanjem motivacije 

je, da laik razmišlja o motivaciji na zelo površen način, saj se ne poglablja v vzroke 

nekega vedenja, temveč hitro »najde« zanj najprimernejši in večkrat zelo 

terminirajoč odgovor. 

Z vidika psihologije to izgleda popolnoma drugače. Na osnovi znanstvenega 

poznavanja človekove motivacije lahko z večjo natančnostjo napovemo njegovo 

nadaljnje vedenje. 

Laični opazovalec ponavadi išče odgovor na vprašanje »zakaj« v posamezniku 

samem. Otroka, ki na hrupnem in živahnem igrišču sam sloni na robu peskovnika in 

se z nikomer ne igra, laik lahko kaj hitro označi za sramežljivega ali vase zaprtega 

otroka. Drugega, ki na ves glas kriči in nagovarja druge otroke k igri, pa lahko sodi 

kot dominantnega in agresivnega ipd.. Skupni imenovalec laičnim sodbam je poteza 

oz. stabilna značilnost otroka, ki večinoma opredeljuje ali opisuje le vedenje, ne pa 

tudi motivacije. Znanstveno razumevanje motivacije pa ne upošteva le nekih 

stabilnih »osebnostnih« značilnosti, ki naj bi prvega otroka privedle v kot, drugega pa 

v središče dogajanja na igrišču, temveč zajema še vrsto drugih odločilnih dejavnikov. 

Če se v psihologiji omejimo le na posameznika samega, vidimo, da so osebnostne 

poteze le eden od osebnostnih dejavnikov, na osnovi katerih se posameznik tako ali 

drugače obnaša. K vedenju pripomorejo tudi čustva, stanja, razpoloženja, 

prepričanja, misli itd.. Vzroki vedenja pa ne tičijo le v posamezniku, pomembni so 
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tudi vplivi iz okolja. Laik tovrstno kompleksnost ponavadi spregleda. Morda je 

prvemu otroku mama ravno povedala, da bo njegov oče v službi ostal dlje časa, zato 

se jima na igrišču ne bo mogel pridružiti, in je otrok postal žalosten, posledično mu ni 

do igre z ostalimi. Dodatna razlika med laičnim in znanstvenim pojmovanjem 

motivacije je v tem, da prvi na osnovi konkretnih izkušenj sklepa o obstoju konkretnih 

vzrokov, psihološka analiza pa tovrstno razumevanje nadgrajuje v abstraktne 

probleme. Eden glavnih ciljev v znanstveni motivaciji je torej razvoj splošnih načel, s 

katerimi lahko psihološko razložimo motivacijo (Kobal in Musek 2009). 

Različne smeri in raziskovalni pristopi pojem motivacije razlagajo zelo različno, pa 

vendar se vsi strinjajo v opredelitvi, da je motivacija: 

• občutena ali doživljena napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu ciljnemu 

objektu; 

• notranji proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k vedenju, ki je ciljno 

usmerjen; 

• želja ali hotenje, specifična potreba (npr. lakota, dosežek), ki spodbudi k cilju 

usmerjeno vedenje. 

Motivacija je proces, ki se nanaša na vedenje in z njim povezana čustva, stališča, 

misli, prepričanja ... Z drugimi besedami, motivacija je psihološki proces, ki spodbuja 

in usmerja naše vedenje (Petri in Govern v Kobal in Musek 2009). 

 

1.2 Izvora in viri motivacije 

 

Teoretiki in raziskovalci obravnavajo dve vrsti motivacije: notranjo in zunanjo. Oba 

izvora se napajata v motivacijskih spodbudah, ki predstavljajo vir motivacije 

(Marentič-Požarnik 2000). 

Notranja motivacija je prirojeno in naravno nagnjenje za razvoj naših notranjih 

sposobnosti prek učenja, za katerega ni potrebna zunanja spodbuda (Stipek 2002).  

To pomeni, da se notranje motiviran človek ne oklepa zunanjih ciljev, kot so 

nagrada, pohvala, priznanje, saj so zanj značilne notranje motivacijske spodbude: 

radovednost, interesi, vzburjenje, zanos, pozitivna samopodoba, ki neposredno 

spodbujajo motivacijski proces. Za zunanjo motivacijo so značilne zunanje 

motivacijske spodbude: pohvala, nagrada, preverjanje, tekmovanje. Izhajajo iz 
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okolja, so posredne, uporablja pa jih nekdo iz okolja (učitelj, starš, sovrstniki), da bi z 

njimi sprožili motivacijski proces (Skela idr. 1999).  

Zunanje motiviran človek deluje zaradi zunanjih posledic (pohvala, nagrada, graja, 

kazen, preverjanje), sama aktivnost ga ne zanima. Delo je le sredstvo za doseganje 

pozitivnih posledic in izogibanje negativnih (Marentič-Požarnik 2000).  

Posameznika motivira pričakovan rezultat, ki si ga zastavi za cilj delovanja, le-ta je 

pomembnejši od procesa, vir podkrepitve pa prihaja od zunaj. Zunanja motivacija 

pogosto ni trajna, to pomeni, če vir zunanje podkrepitve izgine, dejavnost preneha. 

Motivacijo lahko opredelimo kot notranje stanje, ki zbuja, usmerja ter vzdržuje 

vedenje. Kot lahko vidimo, se nekatere razlage motivacije zanašajo na notranje, 

osebne dejavnike, kot so interesi, potrebe, zadovoljstvo in radovednost. Druge 

razlage pa poudarjajo zunanje dejavnike, dejavnike okolja: socialni pritisk, nagrade. 

Intrinzična ali notranja motivacija je tista, ki izvira iz dejavnikov, kot so interes ali 

radovednost. Notranja motivacija je naravna težnja osvajanja in iskanja izzivov, ko 

sledimo osebnim interesom in urimo sposobnosti. Kadar smo notranje motivirani, ne 

potrebujemo spodbud ali kaznovanja, saj je aktivnost že sama po sebi nagrada 

(Woolfolk 2002). Temu pritrdi tudi Marentič-Požarnikova (2000), ki pravi: »Cilj 

delovanja je v dejavnosti sami, proces je pomembnejši od rezultata, vir podkrepitve 

pa je v človeku.« 

Notranja motivacija je to, kar nas motivira, da nekaj naredimo, kadar nam ni treba 

ničesar storiti (Raffini v Woolfolk 2002). 

Kadar naredimo nekaj zato, da bi zaslužili nagrado, se izognili kazni, zadovoljili 

učitelja ali iz katerega drugega razloga, govorimo o ekstrinzični ali zunanji motivaciji. 

V resnici nas sama aktivnost sploh ne zanima, zanima nas samo to, kar nam bo ta 

aktivnost prinesla. Preko opazovanja vedenja je nemogoče napovedati, ali je 

vedenje notranje ali zunanje motivirano. Bistveno razliko med tema dvema vrstama 

motivacije predstavlja razlog za dejanje, ali je mesto vzroka notranje ali zunanje – 

znotraj ali zunaj osebe. Otroci, ki vadijo pesem ali slikajo ali telovadijo, lahko pojejo, 

slikajo ali telovadijo zato, ker so svobodno izbrali aktivnost, ki temelji na osebnih 

interesih (notranja motivacija) ali zato, ker nekdo ali nekaj izven njih vpliva nanje 

(zunanja motivacija) (Reeve v Woolfolk 2002). 
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1.3 Odnos med notranjo in zunanjo motivacijo 

 

Je vaša motivacija za branje te strani notranja ali zunanja? Ko skušamo odgovoriti 

na to vprašanje, vidimo, da je delitev med notranjo in zunanjo motivacijo preveč 

enostavna – preveč v smislu »vse ali nič«. Na primer otroci se lahko povsem 

neodvisno odločijo za trdo delo pri aktivnostih, pri katerih ne uživajo preveč, saj 

vedo, da so te aktivnosti pomembne za doseganje cenjenega cilja (npr. pohvala pred 

celo skupino s strani učitelja). Je to notranja ali zunanja motivacija? Pravzaprav je 

nekje vmes – otrok se prosto odloči in izbere zunanje vzroke ter nato poskuša iz teh 

zahtev čim več pridobiti. Na tej točki je oseba ponotranjila zunanji vzrok (Woolfolk 

2002). 

Pri učenju tujega jezika sta pomembni notranja in zunanja motivacija. Mnogo 

aktivnosti je ali je lahko za otroke zanimivih. Učitelj lahko ustvari notranjo motivacijo 

s spodbujanjem radovednih otrok in dajanjem občutka, da postajajo ob učenju 

kompetentnejši. Vendar se učitelj kljub temu ne more ves čas izključno zanašati na 

notranjo motivacijo, saj bo razočaran. Obstajajo situacije, v katerih so spodbude in 

zunanja podpora nujno potrebne. Učiteljeva naloga je spodbujanje in vzgajanje 

notranje motivacije, hkrati pa da zagotovitev, da zunanja motivacija prav tako 

podpira učenje (Brophy, Deci, Koestner, Ryan v Woolfolk 2002). 

Barica Marentič-Požarnik (2002) navaja v članku »Notranja učna motivacija kot 

pogoj in cilj kakovostnega izobraževanja« rezultate metaanalize, opravljen leta 1999. 

V raziskavo je bilo zajetih 128 opravljenih eksperimentov iz zadnjih 25 let. Ugotovitve 

raziskave so podrobno pokazale, da zunanje nagrade bistveno zmanjšajo notranjo 

motivacijo. Njihov negativni učinek se pokaže predvsem, kadar so: vnaprej 

pričakovane, ne glede na raven dosežkov, uporabljene pri mlajših učencih, ki so že 

notranje motivirani, uporabljene pri nalogah, ki so zanimive in privlačne same po sebi 

in kadar so nagrade deležni le tisti učenci z najboljšimi rezultati. 

Učinek zunanjih nagrad pa je odvisen tudi od posameznikovega presojanja o 

vrednosti nagrade. Bandura, Deci in Lepper ločijo kontrolno in informativno vrednost 

nagrade. Nagrada ima kontrolno vrednost takrat, ko jo uporabimo kot vzpodbudo za 

izvajanje naloge. Učenec jo občuti kot zunanjo kontrolo, saj ne vsebuje nobene 

povratne informacije o stopnji znanja. Povzroči, da učenci izvajajo neko dejavnost 

zaradi pričakovane nagrade, vzrok njihovega delovanja je v zunanjih dejavnikih. 
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Zunanja nagrada je tako občutena kot oblika kontrole, zmanjšuje notranje zanimanje 

in s tem ovira notranjo motivacijo ter občutek samokontrole. Informativna vrednost 

nagrade pa služi kot podatek o tem, v kolikšni meri obvladam določeno snov. 

Učenec jo občuti kot informacijo o lastnih zmožnostih in učinkovitosti. Kljub dejstvu, 

da je informativna nagrada zunanja podkrepitev, le-ta ne zmanjšuje notranje 

motivacije. Če kontrolna vrednost nagrade zmanjšuje ali izniči zanimanje za nalogo, 

ko jo umaknemo, se po informacijski nagradi zanimanje za nalogo obdrži (Stipek 

2002, Pintrich in Schunk 1996).   

Notranja motivacija je tako ključ do kakovostnega procesa in rezultata. Vendar na 

žalost ne navdihuje vseh učencev. Takrat jo spodbudimo z zunanjimi motivacijskimi 

sredstvi, z različnimi pozitivnimi spodbudami, da bi vzbudili začetno ukvarjanje z 

dejavnostjo. Pri tem je pomembno, da učitelj upošteva načela, ki jih Cveta 

Razdevšek-Pučko imenuje »P načela« za uporabo zunanjih motivacijskih spodbud. 

Te naj izbiramo: prilagojeno, postopno, previdno, premišljeno, preudarno in 

pravočasno (Razdevšek-Pučko 1999). 

Bistveno je torej, da je učitelj o pravilni uporabi poučen, da ve, za koga, kdaj in kako 

uporabiti znanje motivacijske spodbude, ne da bi pri tem ogrozil že prisotno notranjo 

motivacijo. 
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2. ŠTIRJE SPLOŠNI PRISTOPI K MOTIVACIJI 
 

 

2.1 Behavioristični pristop 

 

Pri behaviorističnem pristopu je motivacija razložena s pojmi, kot sta »nagrada« in 

»spodbuda«. Nagrada v tem primeru predstavlja privlačen objekt ali dogodek, ki 

nastopa kot posledica določenega vedenja. Na primer: Matic je bil nagrajen z 

dodatnim bonbonom, ko je odlično povedal angleško pesem. Spodbudo vedno 

predstavlja objekt ali dogodek, ki spodbuja ali zavira določeno vedenje. Dodatni 

bonbon je za Matica predstavljal spodbudo. Nagrada je bil bonbon. Tako se z 

behaviorističnega stališča razumevanje otrokove motivacije začne z natančno 

analizo spodbud in nagrad, ki so prisotne pri uri angleščine. 

Če smo za določeno vedenje konstantno ojačevani, potem lahko razvijemo težnje ali 

celo navade k ukrepanju na določen način. Na primer, če je otrok vedno znova 

nagrajen s pozonostjo, besedo ali bonbonom za obisk telovadbe, pri učenju 

angleškega jezika pa prejme malo priznanja, potem bo bolj verjetno veliko več časa 

namenil telovadbi kot pa učenju angleškega jezika. S podeljevanjem sladkarij, 

zvezdic in podobnega za učenje – ali kazni za neustrezno vedenje – skušamo 

učence motivirati z zunanjimi sredstvi spodbujanja, nagrajevanja ter kaznovanja. 

Seveda ne smemo pozabiti, da pri vsakem posameznem primeru vpliva na to, kako 

se oseba obnaša, še veliko drugih dejavnikov (Woolfolk 2002). 

 

2.2 Humanistični pristop 

 

Humanistične interpretacije motivacije poudarjajo notranje vire motivacije ter potrebe 

osebe po »samoaktualizaciji« (Maslow v Woolfok 2002), prirojene »težnje 

aktualizacije« (Rogers in Freiberg v Woolfolk 2002) ali potrebe po 

»samodeterminiranosti« (Deci, Vallerand, Pelletier in Ryan v Woolfolk 2002).  

Vsem tem teorijam je skupno samo prepričanje, da ljudi neprenehoma motivirajo 

prirojene potrebe po uresničevanju njihovih potencialov. S humanistične perspektive 

motiviranje učencev pomeni spodbujanje njihovih notranjih virov – njihovega občutka 
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kompetentnosti, samospoštovanja, avtonomije ter samoaktualizacije (Reeve v 

Woolfolk 2002).  

Zelo vplivno humanistično razlago motivacije predstavlja Maslowa teorija. Maslow je 

trdil, da imajo ljudje hierarhijo potreb. Te potrebe naj bi se raztezale od nižjih potreb 

po preživetju in varnosti, ki morajo biti najprej zadovoljene, do višjih potreb po 

samoaktualizaciji (samoizpolnitev, realizacija osebnega potenciala). Imenoval je 

štiri potrebe po nižjem nivoju: preživetje, varnost, pripadnost in samospoštovanje – 

potrebe pomanjkanja. Ko so te potrebe zadovoljene, naj bi motivacija za njihovo 

zadovoljitev upadla. Imenoval je tudi tri potrebe na višjem nivoju: intelektualni 

dosežki, estetsko presojanje in samoaktualizacija – potrebe bivanja. Ko so te 

potrebe zadovoljene, naj motivacija osebe nebi upadla, ampak se celo povečala v 

isaknju nadaljnje zadovoljitve. Na primer, bolj uspešni smo pri prizadevanju za 

znanje in razumevanje, bolj si bomo prizadevali za še večje znanje in razumevanje. 

To teorijo so ljudje kritizirali iz zelo očitnega razloga, da se ljudje ne vedejo vedno 

tako, kot to predvideva teorija. Večina nas se giblje med različnimi vrstami potreb in 

lahko nas motivira več različnih potreb hkrati. Nekateri celo sami sebi odrekajo 

varnost ali prijateljstvo z namenom, da bi pridobili znanje, razumevanje ali večje 

samospoštovanje. Maslowa terorija nam ponuja način, kako obravnavamo osebo kot 

celoto, pri kateri so fizične, čustvene in intelektualne potrebe medsebojno povezane. 

To je pomembna aplikacija za izobraževanje oz. učenje. Otroci, ki so lačni, bolni ali 

poškodovani, so zelo malo verjetno motivirani za iskanje znanja in razumevanja. 

Otrok, čigar občutek varnosti in pripadnosti je ogrožen zaradi ločitve staršev, bo 

kazal malo zanimanja za učenje angleške abecede. Če predstavlja igralnica strašen, 

nepredvidljiv kraj in otroci redko vedo, pri čem so, potem jih bo verjetno bolj skrbela 

varnost in manj učenje. Maslowa hierarhija nudi tudi druge vpoglede v vedenje otrok. 

Želje otrok po zadovoljevanju nižjih potreb lahko včasih pridejo v nasprotje z 

učiteljevo željo po doseganju cijev na višjem nivoju. Pripadnost socialni skupini in 

vzdrževanje samospoštovanja znotraj te skupine sta za otroke pomembna. Če 

ravnanje po navodilih učitelja prihaja v nasprotje s pravili skupine, potem se učenci 

lahko odločijo in ignorirajo učiteljeve želje ali se mu celo uprejo. Ena od posledic 

humanistične perspektive predstavlja »gibanje za samospoštovanje«, kontraverzen 

pristop pri zadovoljevanju potreb učencev po dostojanstvu in samospoštovanju 

(Woolfolk 2002). 
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2.3 Kognitivni pristop 

 

Kognitivni teoretiki zagovarjajo prepričanje, da je vedenje determinirano z našim 

mišljenjem in ne le z nagrajevanjem ali kaznovanjem preteklega vedenja (Schunk, 

Stipek v Woolfolk 2002). 

Trdijo, da je ena od osnovnih predpostavk kognitivnih pristopov, da se ljudje ne 

odzivajo na zunanje dogodke ali fizična stanja, kot je lakota, ampak glede na svoje 

interpretacije teh dogodkov. Morda ste kdaj že doživeli, da ste bili v delo tako 

zatopljeni, da ste izpustili obrok in niste čutili lakote, dokler niste pogledali na uro. To 

pomeni, da vas pomanjkanje hrane ni avtomatično motiviralo za iskanje hrane. 

Kognitivni teoretiki zagovarjajo in poudarjajo notranjo motivacijo. Tu pa se 

seznanimo z atribucijsko teorijo. Kognitivna razlaga motivacije se začne s 

predpostavko, da se vsi pri poskusih, da bi razumeli svoj uspeh in tudi neuspeh, 

sprašujemo »Zakaj?« Otroci se sprašujejo: »Zakaj se ne morem naučiti besedila 

pesmi?« »Kaj je narobe z mojo risbico?« »Kako to, da mi je šlo na današnji učni uri 

angleščine tako dobro?« Otroci lahko pripišejo svoj uspeh in neuspeh sposobnostim, 

trudu, razpoloženju, sreči, pomoči, interesu, motnjam, ki so jih povzročili drugi, 

učiteljici in tako naprej. Atribucijske teorije opisujejo, kako posameznikova pojasnila, 

izgovori ali opravičila vplivajo na motivacijo (Woolfolk 2002).  

Bernard Weiner (1979) pravi, da lahko večino pripisanih vzrokov za uspeh ali 

neuspeh označimo v smislu treh dimenzij:  

1. lokusa (mesto razloga znotraj ali mesto razloga zunaj posameznika), 

2. stabilnosti (ali ostaja razlog enak ali se spreminja), 

3. odgovornosti ali kontrole (ali oseba lahko ali ne more kontrolirati razloga). 

Po njegovem mnenju lahko vsak vzrok uspeha ali neuspeha kategoriziramo glede na 

te tri dimenzije, saj je prepričan, da imajo pomembne implikacije za motivacijo. 

Na primer: notranja/zunanja motivacija oz. lokus je najtesneje povezana s 

samospoštovanjem (Weiner v Woolfolk 2002).  

To pomeni, če pripišemo uspeh ali neuspeh zunanjim dejavnikom, bo uspeh vodil do 

ponosa in posledično do povečane motivacije, neuspeh pa bo znižal 

samospoštovanje. Naslednja je dimenzija stabilnosti, ki je tesno povezana s 

pričakovanji glede prihodnosti. Če na primer otrok pripiše svoj neuspeh stabilnim 

dejavnikom, kot je težavnost besedila pesmi, potem bo pričakoval, da bo pri učenju 
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angleških pesmi tudi v prihodnje neuspešen. Če izid pripiše nestabilnim dejavnikom, 

kot sta sreča ali razpoloženje, potem lahko upa, da mu bo v prihodnje bolj uspelo. 

Tretja dimenzija pa je dimenzija odgovornosti, ki se povezuje s čustvi, kot so jeza, 

pomilovanje, hvaležnost ali sram (Weiner v Woolfolk 2002).  

Kadar se čutimo odgovorne za svoj neuspeh, imamo lahko občutek krivde in 

obratno, kadar se čutimo odgovorne za uspeh, smo lahko ponosni. Iz tega neuspeh 

pri nalogi, ki je ne moremo kontrolirati, lahko pripelje do sramu ali jeze do osebe ali 

institucije, ki ima kontrolo, medtem ko uspeh pri nalogi, ki je ne moremo kontrolirati, 

vodi do občutka sreče ali hvaležnosti.  

Kadar neuspeh pripišemo pomanjkanju sposobnosti ter sposobnosti obravnavamo 

kot nekontroljive, potem dobimo pri motivaciji sledeče zaporedje:  

 

neuspeh → pomanjkanje sposobnosti → nekontroljivo → ni odgovoren → sram, 

zadrega → umik → slabši uspeh. 

 

V nasprotnem primeru, kadar neuspeh pripišemo pomanjkljivemu trudu, je 

zaporednje naslednje: 

 

neuspeh → pomanjkljiv trud → odgovoren → občutek krivde → angažiranost → 

uspeh se izboljša. 

 

Kadar sicer uspešnim otrokom ne uspe, neuspeh pogosto pripišejo notranjim, 

kontroliranim vzrokom: slabo so razumeli navodila ali niso dovolj vadili. Kadar otroci 

vidijo sebe kot sposobne in pripišejo neuspeh pomanjkljivemu trudu ali znanju, se 

naslednjič ponavadi osredotočijo na uspešnejše strategije. To je seveda prilagodljiv, 

k obvladovanju usmerjen odziv, ki pogosto vodi k uspehu, ponosu in večjemu 

občutku kontrole (Ames v Wolfoolk 2002). 

Sodeč po raziskavah se največji motivacijski problemi pojavijo takrat, kadar učenci 

pripisujejo neuspehe stabilnim, nekontroljivim vzrokom. Takšni otroci se lahko zdijo 

vdani v neuspeh, nemočni – te ponavadi imenujemo »nemotivirani« (Weiner, Russell 

in Lerman v Woolfolk 2002).  

Ti otroci se ponavadi na neuspeh odzivajo tako, da se še bolj osredotočijo na svojo 

neustreznost, posledično se njihov neuspeh še poslabša (Ames v Woolfolk 2002).  
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Logično reakcijo na neuspeh predstavlja apatija, če so otroci prepričani, da so vzroki 

stabilni, zelo verjetno nespremenljivi in izven njihove kontrole. Poleg tega otroci, ki 

gledajo na svoj neuspeh na ta način, tudi manj verjetno poiščejo pomoč, saj so 

prepričani, da jim nič in nihče ne more pomagati (Ames in Lau v Woolfolk 2002). 

Obstajajo dokazi, da kadar se učitelji na otrokove napake odzovejo s pomilovanjem, 

pohvalo za »dober poskus« ali nesebično pomoč, bodo otroci bolj verjetno pripisali 

svoj neuspeh nekontroljivim dejavnikom, ponavadi pomankljivim sposobnostim 

(Woolfolk 2002).  

To seveda ne pomeni, da bi morali biti učitelji kritični ali odreči pomoč, vendar nas to 

opominja, da »podeljevanje tolažilnih nagrad« za neuspeh (Brophy v Woolfolk 2002) 

ali celo vsiljevanje pomoči lahko daje nenamerna sporočila. Učitelj, ki vidi, s kakšnimi 

realnimi problemi se soočajo učenci, lahko »olajša« zahteve, da bi otroci »izkusili 

uspeh« in posledično imeli »glede sebe dober občutek« (Woolfolk 2002).  

Teorije, ki upoštevajo behavioristično poudarjanje učinkov ali izidov vedenja ter 

kognitivistično zanimanje za vpliv posameznikovega mišljenja, lahko opredelimo kot 

teorije pričakovanja in vrednosti. Motivacija je obravnavana kot produkt dveh 

glavnih sil: posameznikovega pričakovanja glede doseganja cilja in vrednosti, ki jo 

cilj predstavlja zanj. Na primer, če je otrok prepričan, da ima dobre možnosti, da se 

nauči angleško pesem (visoka pričakovanja) in če je to zanj zelo pomembno (visoka 

vrednost), potem bi morala biti njegova motivacija zelo močna. Če pa je eden od teh 

dejavnikov ničeln (otrok je prepričan, da nima najmanjše možnosti, da se pesem 

nauči, ali mu je za to zelo malo mar), potem bo tudi njegova motivacija ničelna 

(Feather, Pintrich in Schunk v Woolfolk 2002). 

 

2.4 Sociokulturno pojmovanje motivacije 

 

Sociokulturni pogledi na motivacijo poudarjajo predvsem udeležbo pri ustaljenih 

praksah. Ljudje se vključujejo v aktivnosti in s tem vzdržujejo svojo identiteto in 

medosebne odnose znotraj skupnosti. Tako so otroci motivirani za učenje, če so 

člani skupnosti, ki ceni učenje. Učiti se pomeni sodelovati v življenju skupnosti. Tako 

kot se s socializacijo učimo govoriti, oblačiti in se vesti na javnih mestih – z 

opazovanjem in učenjem članov skupnosti, tako se naučimo biti učenci, ko 
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opazujemo in se učimo od drugih članov skupnosti. To pomeni, da se učimo z 

družbo, ki jo imamo (Greeno, Collins in Resnick v Woolfolk 2002). 

V sociokulturnih pogledih na motivacijo ima osrednji pomen identiteta. Del naše 

socializacije izhaja tudi iz upravičene periferne udeležbe do osrednje udeležbe v tej 

skupini. To pomeni, da so začetniki (npr. kipar, vzgojitelj, zdravnik) že od začetka 

vključeni v delo te skupine, tudi če njihove sposobnosti še niso razvite ter je njihov 

prispevek majhen. Vsaka posamezna naloga je del resničnega dela izvedenca. Prav 

tako sta identiteti začetnika in izvedenca povezani z njunim sodelovanjem v 

skupnosti. Ker želita obdržati svoji identiteti članov skupnosti, sta posledično 

motivirana za učenje vrednot in navad skupnosti (Lave in Wenger v Woolfolk 2002). 

 

Na koncu lahko ugotovimo, da vsaka teorija na svoj način prispeva k splošnemu 

razumevanju človeškega vedenja. To lahko zelo jasno razberemo tudi iz spodnje 

tabele. 

 

 

Tabela 1: Splošni pristopi k motivaciji 

  

BEHAVIORISTIČNI 

 

HUMANISTIČNI 

 

KOGNITIVNI 

 

SOCIOKULTURNI 

 

Viri 

motivacije 

 

zunanji 

 

notranji 

 

notranji 

 

notranji 

 

 

 

Pomembni 

vplivi 

 
ojačevalci, 

nagrade, 

spodbude in 

kazni 

 
potreba po 

samospoštovanju, 

samoizpolnjevanju, 

in samoodločanju 

 

prepričanja, 

atribucije 

glede uspeha 

in neuspeha, 

pričakovanja 

 

polno sodelovanje 

v učnih skupnostih; 

vzdrževanje 

identitete skozi 

sodelovanje 

in skupinske 

aktivnosti 
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3. INTERESI IN ČUSTVA 
 

 

Moje mnenje je, da je upoštevanje interesov predšolskih otrok bistvenega pomena 

pri poučevanju angleškega jezika, saj otrok s snovjo lažje vzpostavi stik. Zelo 

pomembno je, da na začetku spoznamo otrokove interese, saj jih tako lažje 

vključimo v same aktivnosti. Posledično se otrok bolj sprosti in znebi morebitnih 

strahov. Učenje zanj postane zanimivo in zabavno.  

Humanistični pristopi poudarjajo pomen notranjega sveta učenca in postavljajo 

posameznikove misli in čustva v ospredje celotnega človekovega razvoja. Ti vidiki 

učenja so pogosto neupravičeno zapostavljeni, vendar so ključni za njegovo celostno 

razumevanje. Vsaka učna izkušnja naj bi imela oseben pečat, kar pomeni, da naj bi 

bilo učenje kar se da poosebljeno. Pri tem pa je pomembna naloga učitelja 

zadovoljiti različne potrebe učencev (Skela in Dagarin Fojkar 2009).  

Tu se lahko vprašamo: Kaj čutimo do učenja? Smo zdolgočaseni, radovedni, 

vznemirjeni ali nas je celo strah? Raziskovalci poudarjajo, da učenje ne predstavlja 

le gole kognicije sklepanja in reševanja problemov. Trdijo, da na učenje in na 

procesiranje informacij vplivajo čustva, zato je pri učenju pomembna tudi vroča 

kognicija (Miller, Pintrich, Marx, Boyle v Woolfolk 2002).  

To pomeni, da bodo otroci bolj verjetno pozorni, se učili in zapomnili dogodke, 

podobe in besedila, ki izzovejo čustvene odzive ali se navezujejo na njihove osebne 

interese (Renninger, Hidi, Krapp v Woolfolk 2002). 

Interes se poveča, če imajo otroci občutek, da so kompetentni, kar pomeni, da četudi 

otroci sprva niso zainteresirani za določeno aktivnost, lahko postanejo, če doživljajo 

pri aktivnosti uspeh (Stipek 2002).  

Eden od virov interesa je domišljija. Iz tega lahko sklepamo, da se otroci naučijo več, 

če so med učenjem angleškega jezika izzvani, da morajo kot kapitani vesoljske ladje 

govoriti izključno v angleščini, saj jih v nasprotnem primeru vesoljčki, ki jih srečajo, 

ne bodo razumeli. Otroci lahko tudi poimenujejo svoja vesoljska plovila, napolnijo 

kuhinjo (fantazijsko) z najljubšo hrano in poimenujejo vse člane posadke po svojih 

prijateljih. 
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Ljudje iz izkušenj vemo, kako je, če si motiviran in prav tako vemo, kako je, če si 

vzburjen. Vzburjenje vključuje fizične in psihološke reakcije – spremembe v 

možganskem valovanju, srčnem utripu, krvnem tlaku in hitrosti dihanja. Takrat 

imamo občutek, da smo popolnoma budni, živahni, celo vznemirjeni. Za boljše 

razumevanje učinkov vzburjenja pri motivaciji lahko razmislimo o dveh skrajnostih. 

Pri prvi zvečer že tretjič poskušamo razumeti to, kar beremo, vendar smo preveč 

zaspani. Naša pozornost izgine, ko se nam zaprejo oči. Kot drugo skrajnost si lahko 

predstavljamo, da imamo jutri izredno pomemben izpit. Vemo, da se moramo dobro 

naspati, vendar smo kljub temu popolnoma budni. Iz tega je razvidno, da je v prvem 

primeru vzburjenje prenizko, v drugem pa previsoko (Woolfolk 2002). 

Pri predšolskih otrocih je verjetno najučinkovitejši način ohranjanja radovednosti 

manipulacija in raziskovanje predmetov, ki so pomembni za obravnavano snov. Z 

drugimi besedami rečeno, da se vključi čim več otrokovih čutil. George Lowenstein 

(1994) pravi, da se radovednost poveča takrat, kadar je pozornost usmerjena na 

luknjo v znanju, saj naj bi takšne informacijske luknje povzročale občutek 

pomanjkanja, ki ga imenujemo radovednost. To pomeni, da je radovedna oseba 

motivirana, da dobi manjkajoče informacije, da bi zmanjšala ali izničila občutek 

pomanjkanja. Otroci pa seveda potrebujejo določeno osnovno znanje, preden lahko 

občutijo luknje v znanju, ki vodijo k radovednosti. Lukenj se morajo zavedati, če 

hočejo, da se pojavi radovednost. Pri tem pomaga, če otroci ugibajo, učitelj pa jim da 

povratne informacije. Celo primerno obravnavane napake lahko stimulirajo 

radovednost, saj kažejo na manjkajoče znanje. Več se naučimo o določeni temi, bolj 

radovedni postajamo glede te teme. Kot je predvidel Maslow (1970), zadovoljitev 

potrebe po znanju ter razumevanju poveča, ne zmanjša potrebo po spoznavanju 

(Woolfolk 2002). 
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4. SHEME O SEBI 
 

 

Pri razlagi motivacije moramo upoštevati še en pomemben dejavnik. Pomembno je, 

kakšna prepričanja imajo otroci o svojih sposobnostih in še pomembneje o sebi. 

Menim, da je tudi ta dejavnik eden ključnih pri motivaciji. Otroci, ki imajo slabše 

mnenje o sebi ter svojih sposobnostih, so običajno bolj plašni, tihi ter se bojijo 

izpostaviti. Manj stremijo k novemu znanju in ciljem, saj so globoko v sebi prepričani, 

da jim končnega cilja ne bo uspelo doseči ali, še huje, da ga niso vredni. Seveda se 

motivacija na tej točki močno zmanjša, saj se z vsakim neuspehom motivacija 

posledično zmanjšuje. Največjo vlogo pri gradnji samopodobe otroka imajo starši oz. 

skrbniki, takoj za njimi so za otroka pomembni ljudje v njegovem življenju, npr. 

vzgojitelji in učitelji. Za otrokov učni uspeh je izredno pomembno, da mu je 

omogočeno okolje, v katerem bo lahko razvijal pozitivno samopodobo ter si razvijal 

zdrav odnos in pogled nase. 

 

4.1 Prepričanja o samoučinkovitosti 

 

Albert Bandura (1986, 1997) pravi, da predstavljajo ključne vire motivacije tudi 

predvidevanja o možnih izidih vedenja. Otroci se sprašujejo: »Mi bo ali ne bo 

uspelo? Bom priljubljen ali se mi bodo smejali?« Upoštevati je treba dejavnik, da si 

posledice v prihodnosti zamišljamo glede na pretekle izkušnje in opazovanje drugih. 

Na vsa ta predvidevanja pa vpliva samoučinkovitost – prepričanja o lastni 

kompetentnosti ali učinkovitosti na določenem področju. Razložiti in razjasniti si 

moramo pojme, kot so: samoučinkovitost, samopodoba in samospoštovanje. Na prvi 

pogled bi lahko rekli, da je vse to ista stvar, vendar če zadevo pogledamo bolj 

podrobno, lahko vidimo, da se med seboj močno razlikujejo. Samoučinkovitost je 

opredeljena kot prepričanje o lastnih sposobnostih organiziranja ter izvrševanja 

dejanj, ki so potrebna za doseganje določenih dosežkov. Samoučinkovitost se 

razlikuje od drugih pojmovanj sebe v tem, da vključuje tudi sodbe o sposobnostih, ki 

so značilne za točno določeno nalogo. Iz tega lahko razberemo, da je 

samoučinkovitost usmerjena izključno v prihodnost. Samopodoba pa se razvije kot 
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rezultat notranjega in zunanjega primerjanja. Kot referenčni okvir služijo drugi ljudje 

ali pa drugi vidiki sebe. Predstavlja bolj globalen konstrukt, vsebuje mnogo zaznav 

sebe, vključno s samoučinkovitostjo. Samoučinkovitost se osredotoča na našo 

sposobnost za uspešno opravljanje naloge brez potrebe po primerjanju. Tu gre za 

vprašanje, ali to lahko naredimo, in ne, ali bodo drugi uspešni. Prepričanja o 

samoučinkovitosti so močni predikatorji vedenja, samopodoba pa ima šibkejšo moč 

napovedovanja (Bandura v Wolfoolk 2002).  

Samoučinkovitost se v primerjavi s samospoštovanjem ukvarja s presojanjem 

osebnih sposobnosti, samospoštovanje pa se ukvarja z vprašanji lastne vrednosti. 

Med njima ni neposredne povezave, zato je možno, da se na določenem področju 

čutimo zelo učinkovite, vendar še vedno nimamo visokega samospoštovanja in 

obratno. Kje najdemo vire samoučinkovitosti? Poznamo štiri vire pričakovanj glede 

samoučinkovitosti: 

• izkušnje z obvladovanjem, 

• fiziološko in čustveno vzburjenje, 

• izkušnje opazovanja, 

• socialno prepričevanje. 

Naše lastne neposredne izkušnje so izkušnje obvladovanja, ki so najmočnejši vir 

informacij o učinkovitosti. Neuspeh učinkovitost zniža, uspeh pa botruje prepričanjem 

o večji učinkovitosti. Dejstvo je, da raven vzburjenja vpliva na samoučinkovitost. Pri 

soočenju z nalogo smo lahko anksiozni in zaskrbljeni ali vznemirjeni in »neučakani«. 

Prvi občutki znižajo našo učinkovitost, medtem ko jo drugi dvignejo (Bandura v 

Wolfoolk 2002). 

Bolj tesno se otrok identificira z modelom oz. učiteljem, večji vpliv ima nanj izkušnja 

opazovanja. Iz tega izhaja, da se otrokova samoučinkovitost poveča, kadar je model 

uspešen in upade, kadar model ni uspešen (Woolfolk 2002). 

Socialno prepričevanje je lahko živahen pogovor ali pa so to specifične povratne 

informacije o uspešnosti. Izključno socialno prepričevanje ne more trajno ustvariti 

povečanja samoučinkovitosti. Tovrstno prepričevanje lahko občasno naleti na 

poslabšanje, ki lahko povzroči dvom o sebi in prekine vztrajanje. Moč prepričevanja 

je odvisna od zanesljivosti, izkušenosti prepričevalca in verodostojnosti. Zanimivo je, 

da večja učinkovitost vodi k večjemu trudu in vztrajnosti, navkljub nazadovanju. Če 

imamo močan občutek učinkovitosti na določenem področju, se bomo manj bali 
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neuspeha in poiskali nove strategije, kadar stare ne bodo delovale. Če pa je naš 

občutek učinkovitosti nizek, se bomo povsem izogibali nalogi in tudi zlahka odnehali, 

kadar se bodo pojavili problemi (Bandura v Woolfolk 2002). 

Tu gre omeniti tudi učitelje in njihov občutek učinkovitosti pri poučevanju. Učiteljeva 

učinkovitost in njegovo prepričanje, da lahko seže tudi do težavnih otrok in jim 

pomaga pri učenju, se zdi ena od redkih lastnosti učiteljev, ki je povezana z dosežki 

otroka pri učenju. Teorija samoučinkovitosti predvideva, da se učitelji z močnim 

občutkom učinkovitosti bolj trudijo pri delu in tudi dlje vztrajajo, tudi če so otroci 

težavni za poučevanje, delno zato, ker so ti učitelji prepričani vase in v otroke, ki jih 

poučujejo. Učinkovitost raste iz resničnega uspeha pri otrocih, saj vsaka izkušnja ali 

dejavnost, ki učiteljem pomaga uspevati pri poučevanju, daje podlago za razvijanje 

občutka učinkovitosti (Woolfolk 2002). 

 

Otroku vzgled pomeni ogromno. Če ima pred seboj učitelja, ki se boji izzivov, ki se le 

s težavo sooča s poučevanjem težavnih in učno zahtevnejših otrok, potem bo tudi 

sam sčasoma prevzel tak način delovanja. Če pa ima pred seboj učitelja, ki se z 

zanimanjem spoprijema z izzivi in vedno vztraja, potem se bo otrok naučil, da ovire 

niso zato, da bi se jim izognil, temveč zato, da se z njimi spopadeš in jih premostiš. 

Naučil se bo, da se vsakič, ko premagaš oviro oz. nalogo, povzpneš po stopničkah 

znanja za eno višje in se ob tem odlično počutiš. To pa je po mojem mnenju odlična 

podlaga za dobro motivacijo. 

 

Pri večini otrok notranje zavore (njihova lastna prepričanja, strahovi), bolj kot karkoli 

drugega, onemogočajo popolnejše izkoriščanje učnih zmogljivosti. Vsak otrok vstopi 

v novo učno okolje z nekakšnimi vnaprejšnjimi pričakovanji in predstavami, ki ga pri 

učenju bolj ali manj ovirajo. Otroci niso tabule rase, ki čakajo, da bomo nanje pisali 

vse na novo. Ko vstopijo v učno okolje, prinesejo s seboj celo vrsto izkušenj, ki 

izvirajo iz preteklih okolij in vzgoje. V sebi nosijo zakoreninjene predstave o njih 

samih ter o učiteljih/vzgojiteljih. Predsodke, ki učence dobesedno prežemajo, je 

treba spremeniti oz. jih odpraviti, če želimo spremeniti način otrokovega vedenja. 

Skratka, pomembno je, da otrokom pomagamo, da presežejo meje lastnih prepričanj 

(Dhority 1992). 
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4.2 Samoodločanje 

 

»Edino učenje, ki zares vpliva na ravnanje, je tisto, v katerem človek sam odkriva,  

to je tisto, ki je prilagojeno samemu človeku.« 

Carl Rogers 

 

Pri samoodločanju lahko izhajam iz lastnih izkušenj, saj imam vsak dan stik s 

poučevanjem otrok. Kadar izhajam izključno iz otrok, ko upoštevam njihove ideje ter 

zamisli, so veliko bolj motivirani za delo. Sami vodijo potek aktivnosti, pogovora in 

dejavnosti. Prek povratne informacije sem opazila, da si na ta način zapomnijo veliko 

več vsebine, njihova motivacija pa je ves čas prisotna. Radovednost glede 

obravnavane teme pa nikoli ne zamre, saj otroci ne dobijo občutka, da so v določeno 

dejavnost prisiljeni. Mislijo, da jo obravnavamo izključno zato, ker njih to interesira. 

Menim, da mora biti pri poučevanju metoda samoodločanja na predšolski stopnji 

vedno prisotna in upoštevana. Na ta način je učna vsebina posredovana na pravilen 

način, zastavljene cilje pa dosežemo nevsiljivo. Otrok spozna določeno vsebino, se 

zanjo aktivno zanima, pri tem pa se mu krepi samopodoba, saj ves čas upoštevamo 

otrokove interese. 

 

Kadar otrok želi izraziti neko misel, potrebo ali željo v tujem jeziku, je to najboljše 

znamenje, da je motiviran za učenje tujega jezika. Pri vsakem stiku s tujim jezikom 

naj otroka spremlja občutek ugodja, saj se bo kasneje spremenil v občutek potrebe 

in bo učinkovito sredstvo za obvladovanje tujejezikovnih struktur (Brumen 2004). 

Samoodločanje je potreba po kontroliranju in izbiranju tega, kar počnemo, in načina, 

kako to počnemo. Lahko rečem, da predstavlja željo po tem, da naše lastne želje 

določajo naše ravnanje, ne pa zunanje nagrade ali celo pritiski (Deci in Ryan v 

Woolfolk 2002). 

Ljudje si ves čas prizadevajo sami upravljati svoje vedenje. Stalno se borijo proti 

pritisku zunanje kontrole, ki jo predstavljajo določena pravila in omejitve, ki jih 

postavljajo drugi. Včasih posameznik zavrne pomoč samo zato, da bi sam obvladal 

situacijo (deCharms v Woolfolk 2002). 

Da bi zajel razliko med odločanjem drugih in samoodločanjem, je Richard deCharms 

oblikoval metaforo ljudi kot »izvirov« in »figur«. Prvi naj bi zaznavali sebe kot izvor 
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oz. vir svojih namenov delovanja na določen način. V drugem primeru ljudje vidijo 

sebe kot nemočne udeležence v igri, ki jo kontrolirajo drugi. Iz tega lahko 

povzamemo, da kadar se ljudje počutijo kot figure, igra postane delo, prosti čas daje 

občutek obveznosti in notranja motivacija postane zunanja (Lepper in Greene v 

Woolfolk 2002). 

DeCharmsa so presenetila njegova opažanja, da učence premalo vodi njihova 

notranja motivacija in da so preveč nemočni pri zunanji kontroli in zahtevah. Kot 

izvor so otroci aktivni in odgovorni, kot figure pa so pasivni in prevzemajo zelo malo 

odgovornosti za delo. Ko se otroci počutijo bolj izvori in manj figure, kažejo večje 

samospoštovanje, se čutijo bolj kompetentne in z večjim veseljem hodijo na učne ure 

(DeCharms; Ryan in Grolnick v Woolfolk 2002). 

Okoliščine, ki podpirajo otrokovo samoodločanje in avtonomijo, so povezane z 

večjimi otrokovimi interesi, občutkom kompetentnosti, ustvarjalnostjo, učenjem 

pojmov ter večjo priljubljenostjo izzivov. Kadar otroci lahko izbirajo, bodo bolj 

verjetno prepričani, da je delo pomembno, tudi če ni »zabavno«. Na ta način 

poskušajo ponotranjiti izobraževalne cilje in jih jemljejo za svoje. Učitelji pa morajo 

biti pozorni tudi pri pohvalah. Na primer, učitelj lahko otroka pohvali: »Me veseli! 

Odlično si opravila nalogo, ker si končno sledila mojim navodilom.« To je izjava, ki v 

veliki meri kontrolira in pripisuje zasluge učitelju in s tem spodkoplje otrokov občutek 

samoodločanja in notranje motivacije. Učitelj bi isto nalogo pohvalil tudi tako: »Me 

veseli! Tvoje razmišljanje glede reševanja naloge se je močno izboljšalo.« Ta izjava 

nudi informacije o otrokovi naraščajoči kompetentnosti in bi morala povečati notranjo 

motivacijo (Woolfolk 2002). 

 

4.3 Občutek lastne vrednosti 

 

Nekatere psihološke raziskave so poudarjale ključno vlogo pozitivne samopodobe 

oz. samospoštovanja in našega občutka, da imamo nadzor nad tem, kaj mislimo in 

kaj počnemo. Motivacija bo višja, če menimo, da bomo uspešni, in če zaupamo v 

svoje sposobnosti. Otrokom lahko pomagamo zgraditi občutek, da zmorejo, in sicer 

tako, da jim omogočimo prepoznati njihove dosežke in jim jasno pokažemo svoja 

visoka – vendar realna – pričakovanja, ki jih imamo do njih (Skela in Dagarin Fojkar 

v Pižorn 2009). 
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Otroci se med seboj glede občutka lastne vrednosti in načina reševanja nalog 

razlikujejo. Po Covingtonu bi jih lahko razvrstili v tri skupine: k obvladovanju 

usmerjeni učenci, neuspehu izogibajoči in neuspeh sprejemajoči (Covington in 

Omelich v Woolfolk 2002). 

Prvi cenijo dosežke in vidijo sposobnosti kot popravljive, zato se osredotočijo na 

cilje, ki so usmerjeni k učenju, da bi izboljšali svoje spretnosti in sposobnosti. 

Neuspeha se ne bojijo, saj ta ne ogroža njihovega občutka lastne vrednosti in 

kompetentnosti. To jim dopušča, da tvegajo in se z neuspehom konstruktivno 

spoprijemajo. Uspeh pripisujejo lastnemu trudu in s tem prevzemajo odgovornost za 

učenje in imajo močan občutek samoučinkovitosti. Najbolje se odrežejo v 

tekmovalnih situacijah, imajo več energije in samozaupanja, hitro se učijo, so bolj 

vzburjeni, z veseljem sprejemajo konkretne povratne informacije in se vneto učijo 

določenih pravil, da bi lahko uspeli. Ti dejavniki doprinašajo k uspešnemu in 

vztrajnemu učenju (Alderman, McClelland, Morris v Woolfolk 2002). 

Neuspehu izogibajoči se učenci ponavadi gledajo na sposobnosti kot 

nespremenljive. Nimajo močnega občutka lastne vrednosti in kompetentnosti ne 

glede na uspešnost. Lahko bi rekli, da se počutijo tako pametne, kot je bil visok 

njihov zadnji dosežek, zato nikoli ne razvijejo trdnega občutka lastne učinkovitosti. 

Da bi dobili občutek lastne kompetentnosti, se morajo zaščititi pred neuspehom. Če 

so bili do sedaj na splošno uspešni, se lahko začnejo izogibati neuspehu tako, da 

manj tvegajo in ostajajo pri tistem znanju, ki ga že imajo. Če pa doživljajo malo 

uspehov in veliko več neuspehov, lahko začnejo z odlašanjem, lahko začnejo vlagati 

manj truda ali preprosto zatrjevati, da jim je vseeno. Tu lahko vidimo, da gre za 

samouničevalen proces, kjer na koncu otrokov občutek samoučinkovitosti izgine. 

Otroci so prepričani, da so njihovi neuspehi posledica nizkih sposobnosti in pred 

takšnim zaključkom se ne morejo več braniti (Woolfolk 2002). 

Gledano iz humanističnega vidika gre za to, da je ne glede na to, kakšne metode 

učitelji uporabljajo pri poučevanju tujih jezikov, otrokom treba ustvariti občutek 

pripadnosti, spodbujati samospoznavanje, razvijati osebno identiteto, spodbujati 

samospoštovanje, vključiti čustva in občutke, zmanjšati izražanje nezadovoljstva in 

kritike, spodbujati ustvarjalnost, omogočati izbiro, spodbujati samovrednotenje in 

samoocenjevanje (Skela in Dagarin Fojkar 2009).  
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5. PRISTOPI IN METODE POUČEVANJA PRI 

ZGODNJEM POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA 
 

 

»Nič ni bolj praktičnega v poučevanju kot vedenje o tem,  

kako se ljudje učijo.« 

Škotski kulikularni svet 

 

V diplomski nalogi je že navedena vloga zunanje motivacije pri otrocih za učenje 

tujega jezika. Pomembni dejavniki pri tej obliki motivacije so tudi metode oz. pristopi 

pri poučevanju, ki jih izbere učitelj. S pravilno izbiro in kombinacijo metod lahko 

povečamo zanimanje in radovednost otroka za učenje. Pri tem se mi zdi, da mora 

biti učitelj dovolj fleksibilen in tako sposoben metode učenja ves čas prilagajati 

otroku in ne zahtevati, da naj bi se otrok prilagodil njegovi izbiri metode. 

 

5.1 Celosten pristop 

 

Učenci se med seboj razlikujejo in zato obstaja veliko različnih poti, kako jih 

motiviramo, pripravimo na delo. Učitelj, ki poučuje tuji jezik, mora dobro poznati 

otroke, obvladovati posebne spretnosti, s katerimi vpeljuje otroke v svet tujega 

jezika. Hkrati mora izbirati jezikovne vsebine in učna sredstva, ki so z otrokom tesno 

povezani (na tej točki mora upoštevati dejstvo, da se otrok najprej zanima le zase, 

šele čez čas ga začne zanimati svet okoli njega) (Brumen 2004).  

Če opazujemo otroka pri igri, potem razumemo pomen učenja s pomočjo 

vključevanja čutil. Tu pa moram omeniti kognitivno psihologijo, ki navaja: 

• Ko otrok sprejme informacijo, jo sprejme s pomočjo čutil. Uči se s pomočjo vida, 

sluha, tipa, okusa in vonja. 

• Ljudje imamo različne učne stile. Včasih dajemo prednost enemu izmed čutnih 

kanalov, zato se lahko pojavijo slabosti pri drugih čutnih kanalih. To pa 

izpostavlja, kako pomembno je, da učni koncept vključuje različne čutne potrebe 

ter skuša obdržati ravnovesje med vizualnimi, avditivnimi in kinestetičnimi 

elementi predstavljanja, procesa in urjenja lingvističnih informacij. 



 

 

23

 

Tu lahko navedem primer poslušanja zgodb in smešnih, nenavadnih dialogov, ki jih 

otroci zelo radi poslušajo. Takšne oblike vaj ostanejo v dolgotrajnem spominu, če jih 

predstavimo s pomočjo več čutil, kar pomeni, da učenci dolgoročno ohranijo v 

spominu besede, dele stavkov ali celotne povedi (Brumen 2004). 

   

Brumnova (2009) je opredelila glavne cilje poučevanja tujega jezika v otroštvu: 

• spodbujanje zanimanja in veselja do učenja tujega jezika, 

• razvoj jezikovnih in spoznavnih zmožnosti, 

• celosten razvoj otrokove osebnosti in pozitivne samopodobe ter 

• prispevek k večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot 

tudi v Evropi in po svetu. 

Da se lahko navedenim ciljem čim bolj približamo, mora pouk tujega jezika na tej 

stopnji vključevati celosten pristop (tj. družbeni, psihološki, kognitivni, čustveni, 

estetski in telesni), ki sooblikuje razvoj otroka, se približati naravnemu usvajanju 

jezika (podobno usvajanju materinščine) in biti za otroka v prvi vrsti prijetno 

doživetje. Z izbranimi didaktičnimi strategijami in pripomočki je učenje tujega jezika v 

otroštvu prijetno, zanimivo, pestro in učinkovito. Pri poučevanju tujega jezika otroke z 

različnimi dejavnostmi spodbujamo k razvijanju slušnega razumevanja in ustnega 

sporočanja. Pridobivanju novega jezika so otroci izpostavljeni podobno kot pri 

usvajanju maternega jezika. Učitelj tujega jezika se skuša naravnemu usvajanju 

jezika približati s številnimi zgodbicami, pesmicami, z ustaljenimi jezikovnimi 

strukturami, z dramo in igro vlog. Z različnimi vizualnimi (slike, ilustracije, fotografije, 

plakati) in avtentičnimi pripomočki ( npr. igrače, oblačila, sadje) otroci spoznavajo 

pomen tujejezikovnih struktur. Treba je poudariti, da je sestavni del procesa učenja 

tujega jezika tudi t. i. tiho obdobje, ko otrok ne tvori ničesar, temveč jezik samo 

sprejema; to obdobje lahko traja do 6 mesecev. Cilj učenja tujega jezika je 

sporazumevanje v tujem jeziku, uresničujemo pa ga z obravnavo določenih vsebin, 

ki so primerne razvojni stopnji otroka. Tako otroci pri učenju spoznavajo značilnosti 

okolja oz. narave in družbe (npr. domače živali, živali v džungli, vreme in oblačila, 

hrano, praznike – božič, velika noč, materinski dan, rojstni dan). Ob tem pa se z 

različnimi dejavnostmi naučijo sodelovanja v večji in manjši skupini, v paru in 

individualno, kjer zaznavajo in razumejo sebe in druge ter razvijajo sposobnosti 
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vživljanja v okolje, spoštovanja in sočustvovanja z drugimi. Prav tako spoznajo 

običajne postopke dela in usvajajo pravila vedenja, ki vključujejo menjavanje, da 

pridejo na vrsto, deljenje stvari. Spodbujamo jih, da skrbijo za svoje stvari ter da 

učitelju/vzgojitelju pomagajo pri deljenju in zbiranju avtentičnih in vizualnih 

pripomočkov. Spodbujanje in razvijanje raznovrstnih gibalnih dejavnosti ter 

pridobivanje ustrezne stopnje samozaupanja skozi gibanje spadajo k razvojnim 

nalogam otroka. Pri učenju tujega jezika se otrok nauči uporabljati telo za izražanje 

jezikovnih vsebin, in sicer za lažje sporazumevanje in pomnjenje tujejezikovnih 

stuktur. S pomočjo gibanja in raziskovanja se lahko nauči npr. dele telesa, obraza, 

predmete v prostoru. Prav tako se izvajajo različne rajalne in gibalne dejavnosti, ki 

otroka popeljejo v situacijo in jezik, tako da se vživi v doživljajski svet, s tem pa se 

uči tujega jezika v konkretnih jezikovnih situacijah (ang. Pass the bag; Put on your 

jacket), kjer s kombinacijo giba in besedišča nazorno predstavi svoje razumevanje 

jezika. Ob tem razvija ritmično usklajene gibalne dejavnosti in drobno motoriko in 

sicer z rezanjem, lepljenjem, povezovanjem, izdelovanjem, hkrati pa avtomatizira 

jezikovne strukture (ang. I'm cutting the picture; Give me the glue, please). Otroci 

razvijajo sposobnosti doživljanja in prepoznavanja zaznavnih kvalitet, vezanih na 

predmete, prostor, pojave in dogajanja. V tujem jeziku se naučijo šteti do 12 in 

uporabljati števila v smiselnih kontekstih, npr. štetje in razvrščanje predmetov, ki jih 

obdajajo, predstavitev svoje starosti, rojstnega dne. Prav tako spoznavajo osnovne 

matematične operacije, kot na primer razvrščanje, zaporedje, ugotavljanje razlik, 

opazovanje geometrijskih likov. Tudi pri tujem jeziku v otroštvu skušamo ustvariti 

pogoje za bogato likovno doživljanje in tako z jezikovnimi kot z likovnimi simboli 

spodbujamo ustvarjalno izražanje. Otroci spoznajo barve in jih uporabijo v kontekstu 

za prepoznavanje lastnega okolja. Prav tako se umetniško izražajo, pri čemer 

uporabljajo različna sredstva in gradiva ter pri risanju, barvanju, rezanju, lepljenju, 

prepogibanju utrjujejo tujejezikovne strukture. Ob tem pa začenjajo razumevati 

tujejezikovna navodila, vključena v likovne in prostorske dejavnosti (Brumen 2009). 

Moje stališče do primernega pristopa za poučevanje je Brumnova samo še dodatno 

okrepila. Otroka je treba ves čas obravnavati kot posameznika in ga v učenje 

vključevati kot celoto. V to je treba zajeti njegove potrebe, zmožnosti ter okolje, v 

katerem se nahaja. Menim, da bo motiviranost dosežena ob vključitvi vseh otrokovih 

čutil in ob izhajanju iz konkretnih situacij.  



 

 

25

 

Brumnova (2009) navaja vsebine čutil pri učenju angleščine v otroštvu, ki so 

prikazane v spodnji tabeli. 

 

Tabela 2: Vsebine o čutilih 

 

POPOLNI 

TELESNI 

ODZIV 

 

JEZIK 

 

MISELNE 

OPERACIJE 

 

OKOLJE IN 

SODELOVANJE

Z DRUGIMI 

 

 

KREATIVNOST IN 

LIKOVNO 

IZRAŽANJE 

 

Otroci se 

dotaknejo 

delov telesa; 

odpirajo/tresej

o paketke in 

prepoznajo 

hrano; 

prikažejo 

glasove: s 

ploskanjem, 

cepetanjem, 

žvižganjem, 

petjem, 

kričanjem. 

 

Otroci 

vonjajo, 

okušajo, se 

dotikajo, 

opazujejo, 

poslušajo 

in to 

komentiraj

o. 

Poslušajo 

pravljico, 

glasbo, 

gledajo 

risanko. 

 

Prepoznaj. 

Glasove, ki jih 

naredimo sami – 

glasove drugih 

predmetov – 

prijetne/neprijetn

e glasove. 

Prepoznaj 

hrano: z vohom, 

dotikom, 

okusom, s 

sluhom in z 

vidom. Izberi 

kartice s sliko 

hrane. Postavi 

se proti soncu – 

kje je tvoja 

senca. 

 

Sprehodi se po 

vrtcu (znotraj in 

zunaj) ter prisluhni 

glasovom. Nariši 

jih. Kakšen okus 

ima? V 

paru/skupini 

pripraviti poster, 

kjer v pravi stolpec 

razvrstimo otipljivo 

stvar (npr. mehka, 

trda, gladka, 

hrapava). 

 

 

 

Pobarvaj 

sladek/kisel/grenek/sl

an del jezika z 

različnimi barvami. 

Izreži hrano in jo 

prilepi na ustrezno 

pozicijo jezika. 

Pobarvaj hrano glede 

na okus. 

 

Brumnova (2009) še dodaja, da če želimo, da bi bili naši otroci večjezični, da bi se 

aktivno vključevali v vsakdanje življenje in kulturo govorcev tujega jezika, moramo 

spodbujati učenje tujih jezikov že v otroštvu, vendar ne v obliki tečajev, interesnih 

dejavnosti, temveč z urejeno šolsko jezikovno politiko. S tem tudi sledimo smernicam 

evropske jezikovne politike.  
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Posebej je potrebno izpostaviti pomen popolnega telesnega odziva (v ang. Total 

Physical Response ali TPR). Pouk mora za predšolske otroke potekati zelo nazorno. 

Za prikaze naj učitelj uporablja gibe, mimiko, risbe in slike, ponazarja z igro prstov, 

lutkami in predmeti (Brumen 2004). 

 

Downey M. (2011) pravi, da je za dosego učinkovitega poučevanja treba upoštevati 

celosten pristop, kar pomeni, da učitelj upošteva celoten razvoj in blaginjo svojih 

učencev. Navedla je dejavnike, ki so značilni za ta celosten pristop: 

a) Učitelj se mora zavedati razvojnih dimenzij, individualnih potreb in interesov vseh 

učencev na socialnem, osebnostnem, kulturnem, moralnem, fizičnem ter 

intelektualnem področju.  

b) Učiteljeva naloga je, da učencem pomaga doseči zastavljene cilje, jih spodbuja 

pri razvijanju svojih potencialov na vseh področjih svojega življenja ter, pri 

razvijanju pozitivne samopodobe, samozaupanja in spoštovanja drugih.  

c) Učitelj mora učne stile oz. metode prilagoditi učencem, se jim na ta način približati 

in izboljšati učni proces. To vključuje upoštevanje posameznikovega družinskega 

in kulturnega okolja, osebnih in družinskih vrednot, značaja otroka ter hkrati 

spoštovanje svoje vloge pri razvoju otrokovega učnega procesa.  

d) Učitelj mora poznati številne načine poučevanja, da lahko med njimi po potrebi 

izbira in na ta način uporabi najbolj primerne.  

e) Vse učence mora ves čas obravnavati enakovredno.   

 

5.2 Metoda naravnega pristopa 

 

Metoda naravnega pristopa, ki jo je prvi razvil Tracy Terrell, poskuša kar najbolje 

razvijati človekove osnovne sposobnosti za razumevanje. Terrell si prizadeva 

ustvariti ravnotežje med zavestnim in podzavestnim učenjem. Navaja naslednja 

osnovna načela metode naravnega pristopa: 

• Osrednji cilj poučevanja je sporazumevanje v tujem jeziku, ne pa jezikovne 

oblike. 

• Do produciranja govora pride šele sčasoma in ga nikoli ne smemo izsiliti. 
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• Zgodnje oblike govora v tujem jeziku se morajo pojaviti povsem naravno (s 

pomočjo odgovorov »da« ali »ne«, enobesednih odzivov, posameznih besed, 

kratkih fraz in šele kasneje v obliki kratkih stavkov). 

 

Po njegovem mnenju je za metodo naravnega pristopa značilno naslednje: 

• Učitelj naj ustvarja pogoje, v katerih so učenci močno motivirani za 

sporazumevanje. 

• Vhodni podatki oz. učna snov mora biti zanimiva. 

• Vse povedano mora biti hkrati tudi razumljivo. 

• Razumevanje je pomembnejše od govorjenja. 

• Razvijanje in bogatenje besednega zaklada je pomembnejše od slovnične 

točnosti. 

• Napak naj ne bi popravljali. 

• Prisotnost strahu naj bo čim manjša, saj so raziskave pokazale, da se otrok veliko 

hitreje in učinkoviteje uči, kadar se počuti varnega in zadovoljnega, če ga tema 

zanima in privlači ter jo sprejema kot v igri. 

 

Med aktivnosti neposrednega usvajanja jezika šteje Terrell vse tiste, ki se 

osredotočajo predvsem na sporočilo in pomen jezika. Razvršča jih v štiri kategorije: 

• Vsebinske aktivnosti (učenje se ves čas prepleta prek določene teme). 

• Emocionalno-humanistične aktivnosti (vključitev otroka kot pomembnega 

posameznika – prisluhnemo otrokovim idejam, mnenjem, izkustvom). 

• Igre (pri izvajanju iger pazimo, da čim več govorimo). 

• Reševanje problemov (jezik uporabimo za pridobitev ali uporabo določene 

informacije – otroka napeljemo k samostojnemu razmišljanju). 

 

Terrell gleda na usvajanje jezika kot na proces, ki se odvija v določenem naravnem 

zaporedju. Prva stopnja je razumevanje. Da bi otroci prepoznali pomen besed v 

komunikacijskem kontekstu, avtor predlaga posebne aktivnosti navezovanja. Pod 

izrazom »navezovanje« razume obstoj tako močne asociacije med novo besedo in 

besedo, na katero se navezuje, da lahko pomen nove besede iz konteksta uganemo. 

Eden izmed načinov, kako se to lahko doseže, je, da učitelj izgovori: »Please, sit 
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down.« (Prosim, če se usedete.) Če se otroci ob tem dejansko usedejo, si bodo 

besede verjetneje bolj zapomnili, kot pa če bi jim učitelj le razložil pomen stavka. Kot 

naslednji način izvajanja tehnike navezovanja avtor priporoča, naj otroci ugibajo 

pomen povedanega, čeprav ne poznajo vseh uporabljenih besed in slovničnih 

struktur. Pri tem si lahko pomagamo z ustreznimi drugimi načini, ki razširjajo 

kontekst razumevanja snovi. Posebno primerni za to so vizualni pripomočki (slike, 

predmeti, gibi), prirejeni način izgovorjave (počasnejši in bolj poudarjen) (Dhority 

1992). 

Brumnova (2004) poudarja pomen uporabe vizualnih sredstev, igrač in predmetov iz 

vsakdanjega okolja, saj imajo le-ti veliko motivacijsko vlogo. 

 

Prva stopnja – razumevanje in tipične aktivnosti: 

• Razlaganje učne snovi s pomočjo predmetov, ki se nahajajo v okolici ali ki jih s 

seboj prinesejo otroci (Primer: Kdo ima žogo? Kdo ima na sebi modro jopico?). 

• Razlaganje snovi s pomočjo raznih slik. Učitelj si lahko izdela »slikovni arhiv«, na 

primer mape s številnimi barvnimi slikami, izrezanimi iz revij in razvrščenimi po 

tematikah, kot so »moški«, »ženska«, »družina«, »šport«, »hrana« itd. (Primer: 

pogovor ob slikah, zastavljanje ustreznih vprašanj, otroci odgovarjajo v tujem 

jeziku z DA ali NE). 

• Aktivnosti: Vstani. Pojdi k oknu. Klicanje prijateljev po imenih: Kdo od nas ima na 

sebi majico z belimi črtami? (Ana). 

• Gibi rok in mimika: Kako se Matic počuti sedaj, ko ima pokvarjen avto? Otroci 

povesijo roke in z obrazno mimiko izrazijo žalost, jezo, razočaranje. 

 

Druga stopnja – začetki oz. prve oblike govora: 

Ta stopnja se prične, ko začno otroci segati po besedah in slovničnih oblikah, ki so si 

jih na prejšnji stopnji le predstavljali v kontekstu komunikacijske interakcije. Načini za 

produciranje prvih oblik govora v tujem jeziku: 

• Odgovori da-ne, 

• enobesedni odgovori, 

• posamezne besede, 

• dvobesedne povezave in kratke fraze. 
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Značilnosti optimalnega učnega okolja: 

Fizično okolje, kjer se poučuje, naj bi bilo čim bolj prijetno, udobno, privlačno, polno 

lepih barv, skratka, vabljivo in vznemirljivo za vsa čutila. 

• Prevladuje naj nežno zelena barva s poudarjenimi odtenki rumene, oranžne in 

modre barve. V prostoru naj bodo tudi rastline ali svež šopek. 

• Tla naj bodo prekrita s preprogo, ki po eni strani blaži akustiko, po drugi strani pa 

otrokom omogoča, da se udobno počutijo pri igri, ko sedijo, klečijo ali ležijo na 

tleh. 

• Na stenah naj visijo različne slike, zemljevidi, fotografije, ki jih glede na učno snov 

redno menjavamo in dopolnjujemo z novimi. Vsi periferni dražljaji naj bodo 

estetski, vzgojni in pomirjujoči. 

• Učiteljev osebni način izražanja se spretno prilagaja namenu učne situacije. 

• Doživljanje učenja je multimodalno, multisenzorično in večnivojsko. 

• Pri učenju se veliko igra in zabava. 

• Spodbuja se humor, fantazijo in domišljijo. 

• Uporablja se pozitivno sugestivni jezik. 

• V okolju prevladuje pozitivna skupinska dinamika. 

• Okolje nudi priložnosti za pristno komuniciranje. 

 

Posebnosti tehnik in načinov podajanja snovi: 

• usklajenost in integriranost s fizičnim okoljem, 

• načini in tehnike sproščanja ter vizualizacije, 

• metaforično pripovedovanje, 

• glasba, 

• igra, 

• integracija perifernih dražljajev, 

• globalna predstavitev bogate učne snovi, 

• podporne in integrirane tehnike vrednotenja, 

• skrben izbor učnega gradiva oz. pripomočkov. 

 

Metoda naravnega pristopa temelji na optimalnem učnem okolju. To okolje je bogato 

z razumljivimi in v kontekstu povezanimi vhodnimi podatki, ki jih otrok sprejema z 
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vsemi svojimi čuti in ki niso logično ali umetno razvrščeni. Med najdragocenejše vire 

za učenje sodijo tisti, ki se nahajajo v otroški podzavesti, in če želimo do popolnosti 

izkoristiti te zmogljivosti, jih moramo vključiti v učenje. To pa je, po mojem mnenju, 

mogoče doseči s tem, da se otroci počutijo sproščeno, brez pritiskov in strahu, saj je 

na ta način lahko dosežena tudi dobra motivacija. 

 

5.3 Šest pristopov poučevanja tujih jezikov 

 

Brewster idr. (2002) navajajo šest pristopov k poučevanju tujih jezikov, za katere 

menijo, da so trenutno v uporabi pri poučevanju otrok: 

• avdiolingvalni oz. slušnojezikovni pristop, 

• popolni telesni odziv, 

• komunikacijski pristop, 

• na dejavnostih temelječ pristop, 

• na zgodbah temelječa metodologija, 

• medpredmetni pristop. 

 

Vsebina v okviru na dejavnostih temelječega pristopa naj bi temeljila na analizi 

učenčevih potreb in interesov. Pri tem pristopu se učenci vključujejo v različne 

dejavnosti, ki od njih zahtevajo, da razrešijo nek problem, pri čemer se morajo 

pogoditi o pomenu, da bi dosegli želeni cilj. Medpredmetni pristop ima poudarek na 

določenem šolskem predmetu (npr. matematika). Od učencev se pričakuje, da se 

bodo ciljni jezik naučili sočasno z učenjem matematike, ki se poučuje v ciljnem 

jeziku. Komunikacijski pristop temelji na modelu, ki vključuje tako sociološke kot 

psihološke procese, ki se pojavljajo pri učenju tujih jezikov in njihovi rabi. Osredotoča 

se na proces komunikacije, pri čemer so pravila oblike in pravila rabe v bistvu 

»stranski proizvodi« komunikacijskega pristopa. Avdiolingvalni pristop se osredotoča 

na jezikovne oblike. Jezik kot in za komunikacijo poudarja tako pravila oblike kot 

pravila rabe, utrjuje pa tudi komunikacijske procese (Skela in Dagarin Fojkar 2009). 

Za pristop popolnega telesnega odziva je značilno, da pouk poteka zelo nazorno. Za 

prikaze učitelj uporablja gibe, mimiko, risbe in slike, lutke in predmete (Brumen 

2004). 
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Na dejavnostih temelječ kurikulum učencu omogoča jezikovno bogato okolje in 

sočasno odslikava njegove dejanske interese in potrebe (Čok 1999). 

Omenjeni pristopi se delno prekrivajo oz. sovpadajo. Med sabo se razlikujejo po 

svojih izobraževalnih poudarkih in ciljih. Vsi pristopi imajo (razen morda 

slušnojezikovnega) dve skupni lastnosti, in sicer: 1) poudarek na pomenu in 2) 

poudarek na interakciji, ki je osredinjena na učenca (Skela in Dagarin Fojkar 2009). 

 

»Še vedno ni ene same teorije, ki bi lahko pojasnila, kako se uspešno učimo jezikov, 

in ki bi pokrila vso raznolikost jezikovnega vedenja.« (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 

59) 
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5.4 Metoda CLIL (Content and Language Integrated 

Learning oz. vsebinsko in jezikovno celostno učenje) 

 

»CLIL je krovno poimenovanje za odprt didaktični koncept pouka, v katerem se vse 

ali le določene vsebine nejezikovnega predmeta ali predmetov obravnavajo v tujem 

jeziku. Akronim oz. izraz CLIL je nevtralen in kot tak uporaben v različnih socialnih 

kontekstih in izvedbenih različicah, saj lahko zadosti različnim 

izobraževalnopolitičnim smernicam v Evropi.« (Jazbec in Lipavic Oštir 2009: 179). 

 

Cilji pouka so osredotočeni predvsem na usvajanje nejezikovnih vsebin ter simultano 

pridobivanje tujega jezika z uporabo v aktualnih kontekstih. Tak način pridobivanja 

tujega jezika je primerljiv z naravnim usvajanjem maternega jezika. CLIL je odprt za 

različne starostne skupine, vendar pa se zanj lahko zavzamemo zlasti v zgodnjem 

obdobju. Kognitivni psihologi dokazujejo izjemno prožnost možganov v zgodnjem 

obdobju življenja in ugotavljajo, da se mlajši otroci učijo drugače kot starejši otroci, 

da jim celostno, aktivno učenje ter implicitno pridobivanje znanja, kot ga omogoča 

CLIL, zelo ustreza. Psiholingvisti so prišli do zaključkov o naravni motivaciji za 

učenje tudi jezikov v zgodnjem obdobju življenja. Tudi kurikuli za učenje v zgodnjem 

obdobju so naravnani celostno. 

 

Koncept CLIL-a izkazuje večdimenzionalnost. Moč je zaslediti pet dimenzij CLIL-a, ki 

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

učenje. Dimenzije predstavljajo predvsem dolgoročne cilje. 

a) Kulturna dimenzija: učenec pridobiva medkulturno znanje in razumevanje ter 

tehnike sporazumevanja – tako spontano širi svoj kulturni kontekst. 

b) Geografsko-ekonomska dimenzija: učenec se usposablja za evropsko integracijo, 

povečuje možnosti pridobivanja mednarodnih certifikatov in izobraževanja. 

c) Jezikovna dimenzija: učenec izboljšuje in razvija svoje splošne jezikovne 

kompetence, komunikacijske zmožnosti in večjezičnost. 

d) Vsebinska dimenzija: učenec ima možnost, da vsebine obravnava iz različnih 

perspektiv, ima dostop do strokovne terminologije tudi v tujem jeziku in si s tem 

odpira izobraževalne in zaposlitvene možnosti. 



 

 

33

e) Dimenzija učenja: učenec širi svoj spekter individualnih učnih strategij in veča 

svojo motivacijo za učenje. 

 

Sauer uspehe CLIL-a v času zgodnjega učenja pojasnjuje s tem, da otroci v tem 

obdobju razumejo vsebine, posredovane v tujem jeziku, vedno kot primarno 

pomembne in tuji jezik tako ni predmet njihovega primarnega zanimanja. Otroci 

jezikovno izražene vsebine razumejo kot realnost. Tako npr. pri igranju kuhanja v 

tujem jeziku razumejo dejanje in njegovo vsebino kot to, za kar v resnici gre, in ne 

kot uporabo ali vajo iz jezika. To vključuje tudi pesmi in rime. Na tej točki princip 

CLIL-a , pogojen s starostjo, deluje samodejno in učenje tujega jezika spreminja v 

stranski produkt (Sauer v Jazbec in Lipavic Oštir 2009). 

Znanstveno je dokazano (Nemčija in Francija), da imajo otroci v zgodnji starostni 

dobi dovolj potrebnih zmožnosti za učenje; da zaradi učenja jezikov že pred vstopom 

v šolo ne prihaja do primanjkljajev na drugih področjih in da sta človekova 

sposobnost obvladovanja jezika in sposobnost učenja jezika naravnani na 

večjezičnost in ne na enojezičnost (Jazbec in Oštir 2009). Obdobje do šestega leta 

starosti je tisto, v katerem je s pridobivanjem novega jezika otroku dano, da to 

posebej uspešno stori na svoj lasten način, značilen samo za majhne otroke (Wode 

v Jazbec in Lipavic Oštir 2009). 

 

»Pri tem je odločilno, da je jezik uporabljen tako, da otroci njegove strukture 

usvajajo, ne da bi jih vzgojiteljice ali vzgojitelji pojasnjevali, ampak samo sklepajo na 

njih oz. jih ugotavljajo. Pomene besed tako npr. razvozljavajo iz situacij. Pri tem to 

znanje ni neka nova naloga, saj to počnejo dnevno, ko ugotavljajo in poskušajo 

razumevati strukture maternega jezika.« (Jazbec in Lipavic Oštir 2009: 184). 
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5.5 Raba pravljic, iger, pesmi in rim 

 

Menim, da je treba pri izbiri učnih metod izhajati iz učencev, predvsem iz njihovih 

interesov oz. zanimanj. Glede na izkušnje, ki jih imam s predšolskimi otroki, bi lahko 

rekla, da z veseljem poslušajo pravljice, pojejo pesmi, ustvarjajo rime ter se igrajo 

različne vrste iger. Vse to pa je, po mojem mnenju, dobro izhodišče za način 

poučevanja, saj nam odpre možnosti, da se otroku približamo na njemu znan način. 

Otrok bo z nami voljan sodelovati, saj se bo počutil varnega in ustvarjalnega.    

 

Pri otrocih gre za celostno pridobivanje vrste novih vedenj in spoznanj: spoznavanje 

glasovne podobe tujega jezika, opazovanje podrobnosti v pravilih njihove rabe, 

ugotavljanje pomena drugače zvenečih besed, ugotavljanje razlik ter podrobnosti v 

vedenjskih vzorcih sporočanja, postopno prehajanje k zavestnemu urjenju jezikovnih 

struktur tujega jezika, primerjanje jezikovne norme obeh jezikov (primarnega in 

tujega) in urejanje v jezikovni sistem. Temu primerne morajo biti metode in tehnike 

poučevanja, ki vsebujejo: 

• igre (posnemovalne, raziskovalne, domišljijske, simbolične), 

• rabo in urjenje jezikovnih struktur (govor, petje, recitiranje, ritmiranje, igranje 

vlog), 

• spodbujanje tvorbe besedil po vzorcu, dopolnjevanje, razvrščanje ter 

povezovanje jezikovnih struktur (sheme, urejevalne tabele), 

• nebesedni odziv (ples, gib, risanje, likovno oblikovanje) (Brumen 2004). 

 

5.5.1 Pravljice 

 

Otroci z veseljem poslušajo pravljice, kar lahko uporabimo kot dobro izhodišče za 

učenje tujega jezika. Z metodo pravljice dosežemo začetno motiviranost, če je 

uporabljena za uvod pri učni uri.  

Brewster idr. (2002) so zapisali več pozitivnih razlogov za izbiro metode pravljic: 

• Pravljice lahko otroku pomagajo razviti pozitiven odnos do jezika, so zabavno in 

dobro motivacijsko sredstvo. 

• Identifikacija s pravljičnimi junaki otroku omogoča razvijanje lastne kreativnosti.   
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• Pravljice krepijo socialno področje, saj vživljanje v vsebino zgodbe sproža 

otrokova čustva (veselje, žalost, razburjenje, empatija ...), kar je lahko zabavno in 

hkrati pripomore pri gradnji samozavesti ter spodbuja socialni in čustveni razvoj. 

• Pravljice omogočajo, da se otrok seznani z besediščem in strukturo jezika, kar bo 

pospešilo učenje jezika.  

• Poslušanje pravljice otroku omogoča, da se začne zavedati ritma, intonacije ter 

pravilne izgovorjave jezika.   

• Izbira te metode omogoča, da se pri učenju zajame več področij kurikuluma. 

 

Na spletni strani (http://www.anglescina.org/tecaj-anglescine/pravljice/) ene izmed 

jezikovnih šol sem zasledila še dodatne razloge, zakaj je učenje angleškega jezika s 

pomočjo pravljic učinkovitejše: 

• Otrok si s pomočjo pravljic hitreje zapomni nove besede. Pravljice rad posluša 

znova in znova. Prav ponovitve pa omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo usvojitev 

besed in fraz. 

• Zgodba spodbuja notranjo motivacijo in vzbuja otrokova čustva do likov, 

dogodkov, kar olajša pomnjenje novih jezikovnih struktur. 

• Ker je jezik pri pravljicah vedno postavljen v kontekst, si otroci namesto 

samostojnih besed zapomnijo besedne strukture (npr. »Run, run!«, »What’s 

wrong?« …). 

• Pri branju zgodbic otroci sodelujejo: posnemajo živali, pojejo, igrajo vloge z gibi in 

mimiko. Otroci se v zgodbo vživijo in vsrkajo vase ne le zgodbo, ampak tudi 

besede in njihov pomen. 

• Otroci imajo kratko sposobnost koncentracije, zato vključitev 5-minutne zgodbe 

prinese nekaj svežine v pouk in hkrati naredi učenje raznoliko. Na otroke deluje 

sproščujoče in jih umiri, zato je zelo primerna predvsem po fizični aktivnosti. 

 

Pri izbiri pravljic je – predvsem v začetni fazi učenja priporočljivo, da učitelj izbere 

pravljice pri katerih je otrokom vsebina znana že iz maternega jezika. Pri tem 

moramo biti pozorni na kompleksnost besedišča, saj so nekatere pravljice jezikovno 

preveč zapletene. Paziti moramo na povezavo med sposobnostjo otrok ter izbiro 

dolžine zgodbe, količina ponavljanja in uporaba ilustracij. Pri izbiri pravljice se 

moramo osredotočiti predvsem na to, da otroku omogočimo razvijanje veselja in 
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zanimanja do knjig oz. literature. Osredotočati pa se moramo tudi na druga področja 

in sicer: jezikovno, psihološko, kognitivno, socialno, kulturno ter poskrbeti, da jih pri 

metodi pravljice upoštevamo. Priprava na izbiro metode mora biti skrbno načrtovana, 

saj lahko v nasprotnem primeru pride do pomanjkanja pozornosti otrok ter njihove 

motivacije. Otrokom moramo zagotoviti razumevanje besedišča oz. vsebine pravljice 

in poskrbeti, da se bodo z zgodbo lahko osebno povezali (izhajanje iz konkretnih 

situacij oz. otrokovega okolja). To dosežemo z dobro predpripravo ter 

obravnavanjem vsebine, ki se lahko razširi na več učnih ur. V nadaljnjih urah lahko 

zajamemo še druge metode, ki jih prek vsebine pravljice vključimo v učenje (npr. 

risanje pravljičnih junakov, izdelovanje kostumov nastopajočih v pravljici in 

dramatizacija, petje pesmi, ki so zajete v pravljici ...) (Brewster idr. 2002). 

S pomočjo pravljic se otrok poveže z domišljijskim svetom, poosebi se z različnimi 

junaki in pozitivno razvija svoja čustva. Na ta način nezavedno usvoji jezik, utrjuje 

slovnico, besedišče in druge jezikovne spretnosti, hkrati pa se celostno razvija 

(spoznava barve, oblike, stvari primerja, razvršča; ugiba besede in uri spomin) 

(Brumen 2004). 

Najbolj običajna razlaga pomena povedanega je priklic resničnosti s pomočjo 

likovnega ustvarjanja. Upodobljeno otroci vidijo, otipajo, si razlagajo njegov pomen in 

se z razlago približujejo razumevanju sporočila, ki je vezano na upodobitev. 

Ilustracije ob besedilu v tujem jeziku enakovredno oblikujejo njegovo vsebino. S 

pomočjo likovnega ustvarjanja oz. upodabljanja otrok lahko upravlja z vsebino, ki je z 

besedami še ne obvladuje. Z urejanjem, premeščanjem ali dopolnjevanjem besedil s 

pomočjo izrezank, figuric ali risb uzavešča skladenjsko strukturo jezika v sistem (Čok 

1999).  
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5.5.2 Igre 

 

»Igra je otrokovo delo. Otroci se učijo iz vsega, kar počnejo.« 

Carolyn Hooper 

 

Igre so naučljive in premalo uporabljene možnosti v pedagoških procesih. Ponujajo 

odprte interakcijske sisteme, ki učencem omogočajo mnogovrstne izkušnje s seboj in 

drugimi. Skozi sproščene, igrive situacije se zmanjšajo občutki negotovosti, strahu in 

ogroženosti (Krajnčan 2011). 

Metoda igre je odličen instrument, ki ga lahko uporabimo pri učenju, saj jo otroci 

sprejemajo povsem brez napora. Otroci obožujejo konstruktivno igro. Prek nje lahko 

izboljšajo izgovorjavo, slovnico in besedni zaklad. Predšolskim otrokom igra pomaga 

ustvariti občutek varnosti in zaupanja. Igra je zabavna aktivnost, ki otrokom nudi 

priložnost prakticiranja tujega jezika na sproščen in zabaven način. V prvi vrsti naj 

bodo igre zabavne in vključujejo didaktične pripomočke (fotografije, kocke, plošče, 

slikovne kartice ...). Poznamo tekmovalne igre ter sodelovalne igre. Pri igrah lahko 

posameznik sodeluje sam, v paru ali kot del skupine (Brewster idr. 2002).  

 

Navajajo naslednje prednosti uporabe iger: 

• pripomorejo k raznolikosti učnih situacij; 

• pripomorejo k motivaciji otrok ter spreminjajo tempo učne ure; 

• razbijejo monotonost poučevanja in pripomorejo k dvigu otrokove energije; 

• omogočajo nevsiljivo učenje saj se otroci ne zavedajo, da se učijo oz. utrjujejo 

učno snov; 

• povečujejo časovno dobo pozornosti, koncentracije, spomina; 

• v ospredje pridejo tudi zadržani oz. sramežljivi otroci; 

• krepijo socialno področje in medsebojne odnose; 

• ustvarjajo zabavno vzdušje kar pripomore k povezanosti med otroki in učiteljem; 

• razkrijejo šibka področja na katerih je treba še delati; 

• s pomočjo ponavljanja določenih besednih zvez služijo za njihovo zapomnitev in 

spodbujajo k večji kreativnosti. 
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Poleg pravilne izbire vrste igre, mora biti učitelj pozoren tudi na preprostost 

besedišča. Za natančno razumevanje pravil igre je treba uporabiti tudi primarni jezik, 

navodila pa naj bodo kratka. Tudi igre naj bodo preproste in kratke. Vsi otroci morajo 

imeti možnost vključitve v igro. Pomembno je, da so v igri ves čas aktivni vsi otroci 

hkrati, saj lahko v nasprotnem primeru pride do upada motivacije. Pri predšolskih 

otrocih je najboljša izbira živahna igra, saj bodo otroci na ta način ves čas dobro 

motivirani (Brewster idr. 2002). 

Čok (1999) poudarja pomen gibalne igre. Po njenem mnenju je pot do spoznav s 

pomočjo čutil neposredna. Kadar otrok z gibom ponazori besedo, z gibalno izkušnjo 

utrjuje jezikovno usvajanje. Učenje jezika na ta način zadovoljuje otrokovo potrebo 

po gibanju in spreminjanju načina učenja. Z gibalno igro razvijamo tudi otrokovo 

ustvarjalnost in domišljijo. Motorične naloge pa razvijajo otrokovo gibalno zmožnost 

celostno ter integrirano.   

 

5.5.3 Pesmi in rime 

 

Otroci imajo radi petje in rime. Metoda je zaradi svoje ponavljajoče narave odlična 

predvsem za učenje tujega jezika.  

Pesmi in rime nam lahko ostanejo v spominu zelo dolgo časa. Razlog, da so ta 

besedila v spominu dobro ohranjena, je njihova pozitivna emocionalna kvaliteta, ki jo 

povezujemo z njimi. Lažje se jih zapomnimo, ker so povezana z gibanjem (Brumen 

2004).  

Učenje s čim večjim vključevanjem čutil, sem opisovala pri celostnem pristopu. 

Omenila sem tudi kognitivno psihologijo, ki takemu načinu poučevanja pripisuje velik 

pomen in zaključuje, da je vse to povezano z dolgoročnim pomnjenjem. 

Pesmi in rime v pouk prinesejo drugačnost, razbijejo monotonost, zmanjšajo 

utrujenost in odpravijo strah pred govorjenjem ter napakami. Učenci si na ta način 

lažje zapomnijo besedilo in vsebino, sproščajo domišljijo ter ustvarjalno sklepajo o 

pomenu besed. Pesmi in rime širijo otrokovo besedišče, otrok si pridobiva občutek 

za besedno in stavčno melodijo ter razvija natančnost izgovora besed in povedi 

(Brumen 2004).    

Brewster idr. (2002) so navedli veliko pozitivnih razlogov za uporabo metode petja in 

rim. Razdelili so jih na več področij in sicer: jezikovni viri (omogočajo veliko 
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ponavljanj na naraven in zabaven način; lahko jih uporabimo za razvijanje različnih 

spretnosti na celosten način; pripomorejo k izboljšanju vseh vidikov izgovorjave; jezik 

predstavijo na nov, zanimiv, bogat način), psihološko/afektivni viri (pripomorejo pri 

gradnji pozitivnega odnosa do tujega jezika, so zabavni in motivacijski; za otroke, ki 

so bolj v ozadju so spodbujajoči, saj jih na igriv in sproščen način vključijo v 

skupino), kognitivni viri (pripomorejo pri razvijanju koncentracije, spomina in 

koordinacije; otroci na ta način utrjujejo jezikovne elemente; raznolikost, ki jo 

ponujajo zagotavlja različne stile učenja), kulturni viri in socialni viri. Največjo 

prednost pri uporabi metode petja in rim so avtorji dali učenju izgovorjave in 

intonacije, ki naj bi s pomočjo te metode potekalo na naraven način. Pri uporabi te 

oblike poučevanja nam je v veliko pomoč humor, saj na ta način povečamo otrokovo 

motivacijo in zanimanje za dejavnost. Posledično se poveča uspešnost učnega 

procesa, kar pa nam zagotovi doseganje zastavljenih ciljev. Metodo petja in rim 

lahko uporabimo za različne namene: za uvod oz. ogrevanje; za prehode med 

dejavnostmi; za uvajanje novih besed; za ponavljanje; za spremembo počutja; za 

povečevanje motivacije (Brewster idr. 2002). 

»Glasba in jezik sta si sorodna v fizioloških (čutnih) in fizikalnih lastnostih. V glasbi je 

asociativna moč, ki v otroku lahko »oživi« jezikovne vtise (strukture, pomen). V teh 

psihokognitivnih vplivih glasbe je zveza med jezikom in glasbo.« (Čok 1999: 143-

144). 

Pri avtorici Čok (1999) je zaslediti, da s pomočjo čustvenih stanj glasba sproži 

miselne procese, ki poleg tega otroka tudi motivirajo za pomnjenje in razumevanje 

besedila. S pomočjo ritma in glasbe otroci lažje:  

• opazujejo dogajanja, doživljajo vsebine in pomnijo besedila; 

• sproščajo domišljijo in si izmišljajo; 

• sklepajo o pomenu besed in besednih zvez; 

• razvijajo natančnost izgovora besed in povedi (tehnika govora in artikulacija). 

Pri petju z razvijanjem občutka za zvočno barvo razvijamo v posamezniku občutek 

za barvo glasov določenega jezika. Besedna vsebina rim in njena zvočna izvedba 

predstavlja ritmično shemo, ki se navadno ponavlja in s tem otroka zabava. Če otrok 

spremlja besedilo z gibom ob glasbenem ustvarjanju, pomni tudi sestavljene 

jezikovne strukture in težko izgovorljive glasovne sklope. 
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EMPIRIČNI DEL 
 

 

1. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšna je motivacija predšolskih otrok za 

učenje angleškega jezika in od česa je odvisna. Hkrati sem želela raziskati, katera 

učna metoda je otrokom najbolj všeč, saj menim, da je pravilna izbira učne metode 

ključnega pomena za vzpostavljanje visoke motivacije za učenje angleškega jezika 

pri otrocih.  

To področje sem se odločila raziskovati tudi, ker me zanima, kako se pri poučevanju 

angleščine upošteva otroka kot individuuma. 

V literaturi je na to temo najti kar nekaj stvari. Seliškarjeva pravi, da mora biti vsa 

učiteljeva sistematika pri poučevanju prikrita. Učitelj se je mora natančno zavedati, 

celotna učna ura mora biti skrbno načrtovana in premišljena. Samo na tak način je 

možno doseči visoko motiviranost otrok. Aktivnosti morajo biti preproste, da bodo 

otroci razumeli, kaj od njih sploh pričakujemo. Pravi, da je zlato pravilo pri zgodnjem 

učenju tujega jezika tako, da mora aktivnost pritegniti učenca, ga zabavati in učiti. 

Tudi sam govor naj bo poln izzivov: besednih iger, rim, »lomilcev« jezikov (Seliškar 

1995).  

Raffini (2003) trdi, da so nagrade in kazni vse prepogosto orodje, s katerim učitelji 

vplivajo na motivacijo otrok. Čeprav lahko s tema dvema metodama nadzorujemo 

vedenje mnogih otrok, pa njuna nepremišljena raba močno znižuje notranjo 

motivacijo za vedenje, ki ga hočemo nadzirati. Če želimo krepiti to motivacijo pri 

poučevanju, je pomembno gojiti spoštovanje do posameznikove potrebe po 

samonadzorovanju in kompetentnosti. Najpomembnejša strategija za spodbujanje 

motivacije pri otrocih je zagotavljanje zadostnega števila različnih izbir aktivnosti. 

Pri avtorici knjige Pedagoška psihologija je zaslediti, da naloge, ki jih dajejo učitelji, 

vplivajo na motivacijo. Ko se otroci srečajo z nalogo, ki se povezuje z njihovimi 

interesi, spodbuja njihovo radovednost ali se povezuje z življenjskimi situacijami, 

bodo bolj verjetno motivirani za učenje. Naloge, ki so težke in zahtevajo kritično 

mišljenje, so po njenem mnenju za otroke tvegane in nejasne (Woolfolk 2002). 
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2. Cilji diplomske naloge 

 

Z diplomsko nalogo sem želela ugotoviti, katerih metod se učitelji, ki poučujejo 

predšolske otroke angleški jezik, najbolj poslužujejo in za katere menijo, da otroke 

najbolj motivirajo. Ugotoviti sem želela, kdaj otroci najraje sodelujejo pri angleščini in 

kaj jim je najbolj všeč oz. kaj najraje počnejo. 

 

3. Raziskovalna vprašanja 

 

V raziskavi sem iskala odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako pogosto otroci pri učni uri angleščine sodelujejo pri petju pesmi? 

RV2: Kako pogosto otroci pri učni uri angleščine sodelujejo pri gibalno rajalnih 

dejavnostih? 

RV3: Kako pogosto otroci pri učni uri angleščine sodelujejo pri reševanju 

pripravljenih nalog (delovni zvezek, pobarvanke…)? 

RV4: Kako pogosto se otroci med seboj pri učni uri angleščine spontano pogovarjajo 

v angleškem jeziku? 

RV5: Kako pogosto otroci pri učni uri angleščine odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja učiteljice (tako v angleškem kot tudi maternem jeziku)? 

RV6: Kako pogosto otroci pri učni uri angleščine zastavljajo vprašanja v angleškem 

jeziku? 

RV7: Ali besedna pohvala in nagrada povečata otrokovo aktivnost pri angleških 

dejavnostih? 

RV8: Kako pogosto otroci pri učni uri angleščine sodelujejo pri dejavnostih 

povezanih z angleškimi risankami? 

RV9: Kako pogosto otroci pri učni uri angleščine sodelujejo pri prepoznavanju oblik ? 

RV10: Ali otroci sodelujejo pri dejavnostih kjer so vključeni različni predmeti in 

igrače? 
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4. Raziskovalne hipoteze 

 

H1: Otroci pri učni uri angleščine pogosto sodelujejo pri petju pesmi. 

H2: Otroci pri učni uri angleščine zelo pogosto sodelujejo pri gibalno rajalnih 

dejavnostih. 

H3: Otroci pri učni uri angleščine redko sodelujejo pri reševanju pripravljenih nalog 

(delovni zvezek, pobarvanke…). 

H4: Otroci se pri učni uri angleščine med seboj nikoli spontano ne pogovarjajo v 

angleškem jeziku. 

H5: Otroci pri učni uri angleščine pogosto odgovarjajo na zastavljena vprašanja 

učiteljice (tako v angleškem kot tudi maternem jeziku). 

H6: Otroci pri učni uri angleščine redko zastavljajo vprašanja v angleškem jeziku. 

H7: Otroci, ki pri učni uri angleščine dobijo besedno pohvalo ali nagrado se 

razlikujejo glede sodelovanja pri dejavnostih od tistih, ki besedne pohvale ali 

nagrade niso deležni. 

H8: Otroci pri učni uri angleščine zelo pogosto sodelujejo pri dejavnostih povezanih z 

angleškimi risankami. 

H9: Otroci pri učni uri angleščine pogosto sodelujejo pri prepoznavanju oblik. 

H10: Tam kjer so pri učni uri angleščine v dejavnost vključeni različni predmeti in 

igrače, otroci bolj pogosto sodelujejo pri dejavnostih kot tam, kjer različnih predmetov 

in igrač v dejavnost ni vključenih. 

 

5. Raziskovalna metoda 

 

a. Opis vzorca 

Za raziskavo je uporabljen neslučajnostni priložnostni vzorec. Vključenih je bilo 40 

ljudi, in sicer, 3 učiteljice angleškega jezika, s katerimi so bili opravljeni intervjuji, ter 

37 otrok iz vrtca Mojca (enoti Mojca in Rožle), v starostnem obdobju 2–6 let, pri 

katerih so bili uporabljeni polstrukturirani opazovalni listi. Intervjuvanje je potekalo v 

mesecu aprilu 2011. Opazovanje otrok s pomočjo opazovalnih list, je potekalo v 

mesecu maju 2011. 
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b. Opis postopka zbiranja podatkov  

Podatki za raziskavo so bili zbrani v vrtcu, kjer sem redno zaposlena. Intervjuji, ki 

sem jih vodila sama, so bili z učiteljicami opravljeni po končani učni uri angleščine. 

Otroci so bili opazovani med učenjem angleškega jezika in s pomočjo opazovalne 

liste so bili zbrani podatki. Vsaka skupina otrok je bila opazovana eno šolsko uro.  

 

a. Opis instrumenta 

Uporabljena je bila kvalitativna tehnika zbiranja podatkov. Polstrukturirani intervjuji 

so bili izvedeni s tremi učiteljicami angleškega jezika. Pri temu tipu intervjuja so bila 

vprašanja že v naprej pripravljena, vendar je bilo med izpraševanjem po potrebi 

dodano še kakšno vprašanje. Pri sestavljanju vprašanj za intervjuje sem si pomagala 

z značilnostmi učenja predšolskih otrok. 

 

Uporabljena je bila metoda opazovanja, izvedena je bila s pomočjo opazovalne liste, 

ki je bila označena s 5-stopenjsko lestvico: 1-nikoli, 2-redko, 3-včasih, 4-pogosto, 5-

zelo pogosto. Zajemala je zastavljene hipoteze diplomske naloge. 

  

b. Opis postopkov obdelave podatkov 

Podatki, zbrani s pomočjo opazovalne liste, so grafično in tabelarično prikazani. V 

drugi fazi raziskave so podatki in odgovori interpretirani z aplikacijo na relevantno 

literaturo.  
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5. Rezultati in interpretacija 

 

OPAZOVALNE LISTE 

 

Otroci so bili opazovani pri treh različnih učnih urah. Pri prvi uri so bili otroci v prvi 

starostni skupini in stari 2–3 leta, pri drugi in tretji uri pa v drugi starostni skupini 

in sicer 3–4 leta ter 4–5 let. Pri prvi uri je bilo prisotnih 18 otrok, pri drugi 9 in pri tretji 

uri 10 otrok.     

 

H1: Otroci pri učni uri angleščine pogosto sodelujejo pri petju pesmi. 

 

Graf 1: Povezava med motivacijo in sodelovanjem pri petju pesmi 

 

1 nikoli    2 redko    3 včasih    4 pogosto    5 zelo pogosto 

 

Iz grafa lahko razberemo, da otroci v drugi starostni skupini bolj pogosto sodelujejo 

pri petju pesmi kot otroci iz prve starostne skupine. Do odstopanj pride tudi med 

otroki, ki so v drugi starostni skupini. Tisti, ki so stari 3–4 leta, pri petju sodelujejo 

pogosto, kar je manjkrat kot najstarejši, ki pri tem sodelujejo zelo pogosto. 

Prva učiteljica angleškega jezika je navedla področje glasbe in povedala, da petje 

angleških pesmi dobro vpliva na otrokovo motiviranost. Radi sodelujejo, ko pesmi 

poje z njimi tudi ona. Iz dveh intervjujev lahko razberemo, da si učiteljici pomagata s 

petjem. Prva in tretja sta izpostavili uporabo metode petja. 

Iz rezultatov lahko razberemo, da hipoteze ne morem potrditi v celoti, saj otroci v prvi 

starostni skupini, med učno uro angleščine pri petju pesmi sodelujejo včasih 
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medtem, ko opazovani otroci pri tretji učni uri angleščine pri petju pesmi sodelujejo 

zelo pogosto.  

 

H2: Otroci pri učni uri angleščine zelo pogosto sodelujejo pri gibalno rajalnih 

dejavnostih. 

 

Graf 2: Povezava med motivacijo in sodelovanjem pri gibalno-rajalnih dejavnosti 

 

 1 nikoli    2 redko    3 včasih    4 pogosto    5 zelo pogosto 

 

Otroci iz prve starostne skupine in tisti, ki so stari 4–5 let, pri gibalno – rajalnih 

dejavnostih sodelujejo zelo pogosto. Otroci stari 3–4 leta pa pri tej obliki sodelujejo 

samo pogosto. Pri tej obliki sodelovanja ne prihaja do velikih odstopanj. 

Zastavljena hipoteza, da otroci pri učni uri angleščine zelo pogosto sodelujejo pri 

gibalno rajalnih – dejavnostih, je skoraj v celoti potrjena. Vse učiteljice so poudarile 

pomen gibanja in odličen odziv otrok, kadar se poslužujejo gibalno – rajalne tehnike. 

Gibanje pri poučevanju vključijo vsako uro (ples, gibalno uprizarjanje pesmic, gibalno 

– rajalne igre). Učiteljici, ki poučujeta najmlajše in najstarejše otroke, navajata, da ta 

pristop uporabljata najpogosteje. Prva je poudarila pomen fizične aktivnosti otrok 

(gibalne igre v kombinaciji s poskoki). Učiteljica, ki poučuje otroke stare 3–4 leta, 

navaja, da s pomočjo gibanja pridobi njihovo pozornost, saj na ta način otroci 

sprostijo energijo oz. jo pridobijo, zato se gibalne metode poslužuje na začetku učne 

ure (telovadba ali ples). Iz opazovalne liste razberemo, da so otroci zelo pogosto ali 

pogosto aktivni pri gibalno – rajalnih dejavnostih. 
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Dhority (1992) pomen gibanja pri učenju poudarja predvsem v povezavi s plesom in 

pove, da se kinestetično gibanje ter govor lahko povezujeta in izkušnjo učnega 

procesa pri učencu podkrepita. 

 

H3: Otroci pri učni uri angleščine redko sodelujejo pri reševanju pripravljenih nalog 

(delovni zvezek, pobarvanke…). 

 

Graf 3: Povezava med motivacijo in sodelovanjem pri reševanju pripravljenih nalog 

 

1 nikoli    2 redko    3 včasih    4 pogosto    5 zelo pogosto 

 

Otroci, stari 2–4 leta, pripravljene naloge učiteljice rešujejo redko. V drugem 

starostnem obdobju pa je odziv višji, saj otroci, stari 3–4 leta, pripravljene naloge 

rešujejo zelo pogosto, najstarejši otroci pa pogosto. Iz grafa je razbrana velika 

razlika med pogostostjo reševanja pripravljenih nalog pri prvi in drugi starostni 

skupini otrok. 

Prva in druga učiteljica sta bili enotni glede uporabe lutke, vendar jo prva uporablja v 

povezavi s knjigo Hippo and friends. Druga ima dobre izkušnje z didaktično igro 

Spomin, njen odgovor pa se ujema tudi s tretjo učiteljico, ko omeni pobarvanke. 
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H4: Otroci se pri učni uri angleščine med seboj nikoli spontano ne pogovarjajo v 

angleškem jeziku. 

 

Graf 4: Sodelovanje otrok pri učni uri v obliki spontanega pogovora 

 

1 nikoli    2 redko    3 včasih    4 pogosto    5 zelo pogosto 

 

Otroci iz prve učne ure se med seboj pri učenju nikoli niso spontano pogovarjali v 

angleškem jeziku. Starejši otroci pa so se v angleškem jeziku pri učenju pogovarjali 

redko. Razberemo, da je stopnja pogostosti spontanega pogovora med učno uro v 

angleščini nizka pri vseh otrocih. 

Menim, da na rezultate stopnje sodelovanja otrok pri učni uri angleščine v obliki 

spontanega pogovora, v veliki meri vpliva starost otrok. Glede na to, da se predšolski 

otroci angleškega jezika učijo dvakrat na teden, so dobljeni rezultati smiselni, saj je 

taka oblika sodelovanja precej zahtevna, če upoštevamo starost otrok in pogostost 

stika z učenjem angleškega jezika.  

Iz rezultatov lahko razberemo, da hipoteze ne morem potrditi v celoti, saj se otroci v 

drugi starostni skupini med učno uro angleščine redko spontano pogovarjajo v 

angleškem jeziku.     
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H5: Otroci pri učni uri angleščine pogosto odgovarjajo na zastavljena vprašanja 

učiteljice (tako v angleškem kot tudi maternem jeziku). 

 

Graf 5: Sodelovanje otrok pri učni uri v pogovoru z učiteljico 

 

1 nikoli    2 redko    3 včasih    4 pogosto    5 zelo pogosto 

 

Otroci iz prve starostne skupine in tisti, ki so stari 3–4 leta, na zastavljena vprašanja 

učiteljice odgovarjajo pogosto. Otroci stari 4–5 let na zastavljena vprašanja učiteljice 

odgovarjajo zelo pogosto. Stopnja odgovarjanja na vprašanja učiteljice je pri vseh 

otrocih visoka. 

Podatki se ne skladajo z odgovorom učiteljice, ki poučuje najmlajše otroke, saj je 

izpostavila, da frontalna oblika učenja (v smislu pogovora v angleščini) otroke odvrne 

od sodelovanja. Učiteljica, ki poučuje v drugem starostnem obdobju, je povedala, da 

je metoda pogovora v angleškem jeziku smiselna in uspešno izpeljana v kombinaciji 

z likovno metodo, če je pogovor uporabljen za namen spodbude in če se pri tem 

uporabi različne tipe vprašanj. Meni, da je otrokom všeč angleška pantomima, kjer 

morajo govoriti v angleškem jeziku. 

Hipoteza, da otroci pri učni uri angleščine pogosto odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja učiteljice (tako v angleškem kot tudi maternem jeziku), je delno potrjena, 

saj najstarejši otroci na zastavljena vprašanja odgovarjajo zelo pogosto. 
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H6: Otroci pri učni uri angleščine redko zastavljajo vprašanja v angleškem jeziku. 

 

Graf 6: Aktivnost otrok v obliki zastavljanja vprašanj v angleškem jeziku 

 

1 nikoli    2 redko    3 včasih    4 pogosto    5 zelo pogosto 

 

Noben od opazovanih otrok ni zastavljal vprašanj v angleškem jeziku, ampak samo v 

slovenščini. 

Hipotezo moram tako ovreči, saj moje predvidevanje, da otroci pri učni uri angleščine 

redko zastavljajo vprašanja v angleškem jeziku ne drži. Tudi intervjuvane učiteljice 

angleškega jezika omenjene oblike sodelovanja otrok, niso izpostavile. Menim, da je 

razloge za dobljene rezultate smiselno iskati pri istem vzroku, kot pri četrti zastavljeni 

hipotezi. Glede na to, da se predšolski otroci angleškega jezika učijo dvakrat na 

teden, so dobljeni rezultati smiselni, saj je taka oblika sodelovanja precej zahtevna, 

če upoštevamo starost otrok in pogostost stika z učenjem angleškega jezika. 
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H7: Otroci, ki pri učni uri angleščine dobijo besedno pohvalo ali nagrado se 

razlikujejo glede sodelovanja pri dejavnostih od tistih, ki besedne pohvale ali 

nagrade niso deležni. 

 

Tabela 3: Motivacijski vpliv nagrajevanja na otrokovo aktivnost (prikazani podatki v tabeli 

ustrezajo vsem trem učnim uram angleščine) 
 

stopnja otrokove dejavnosti 
 

besedna  
pohvala ali 
nagrada 

 

1 

nikoli 

 

2 

redko 

 

3 

včasih 

 

4 

pogosto 

 

5 

zelo pogosto 
 

DA      

 

NE      

 

Pri vseh treh učnih urah je bilo opaženo, da besedna pohvala in nagrada zelo 

pogosto povečuje otrokovo aktivnost pri dejavnostih. 

Vse učiteljice so povedale, da se te metode poslužujejo pogosto, saj menijo, da je to 

eden izmed najmočnejših načinov motivacije. Omenile so tudi pisno pohvalo 

(spodbudna beseda v njihovem zvezku) in simbolično pohvalo v obliki žiga.  

Zastavljene hipoteze, da se otroci, ki pri učni uri angleščine dobijo besedno pohvalo 

ali nagrado razlikujejo glede sodelovanja pri dejavnostih od tistih, ki besedne 

pohvale ali nagrade niso deležni, nisem imela priložnosti preveriti, saj sta bili 

besedna pohvala in nagrada prisotni pri vseh treh učnih urah. S tem mi je bil 

onemogočen vpogled v stopnjo otrokove dejavnosti brez prisotnosti besedne 

pohvale ali nagrade. 
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H8: Otroci pri učni uri angleščine zelo pogosto sodelujejo pri dejavnostih povezanih z 

angleškimi risankami. 

 

Graf 7: Povezava med motivacijo in dejavnostmi povezanimi z  angleškimi risankami  

 

1 nikoli    2 redko    3 včasih    4 pogosto    5 zelo pogosto 

 

Otroci, ki so v prvem starostnem obdobju in stari 2–3 leta, pri dejavnostih, povezanih 

z angleškimi risankami, sodelujejo včasih. Otroci iz drugega starostnega obdobja pa 

pri teh dejavnostih sodelujejo zelo pogosto. Iz grafa razberemo, da prihaja do 

odstopanj med prvo in drugo starostno skupino, saj prvi pri dejavnostih, ki so 

povezane z angleškimi risankami, sodelujejo manj pogosto kot starejši otroci. 

Vse učiteljice so se strinjale, da so angleške risanke uspešna metoda pri poučevanju 

(neodvisno od tega ali risanko gledajo prvič ali so jo gledali že večkrat). Učiteljica, ki 

poučuje otroke stare 4–5 let, je povedala, da se je pripomoček izkazal kot najbolj 

primeren, saj so otroci metodo risank sprejeli z navdušenjem. Iz opazovalne liste 

razberemo, da najmlajši otroci pri dejavnostih, povezanih z angleškimi risankami, 

sodelujejo včasih in da otroci v drugem starostnem obdobju sodelujejo zelo pogosto. 

Hipoteza, da otroci zelo pogosto sodelujejo pri dejavnostih povezanih z angleškimi 

risankami je delno potrjena. 
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H9: Otroci pri učni uri angleščine zelo pogosto sodelujejo pri dejavnostih s slikovnimi 

karticami oz. slikovnim materialom. 

 

Graf 8: Povezava med motivacijo in uporabo slikovnih kartic 

 

1 nikoli    2 redko    3 včasih    4 pogosto    5 zelo pogosto 

 

Vsi opazovani otroci so pri dejavnostih povezanih s slikovnim materialom, pri katerih 

je učiteljica uporabila slikovne kartice, sodelovali zelo pogosto. 

Hipoteza, da otroci zelo pogosto sodelujejo pri učni uri, kadar učiteljica uporabi 

slikovni material oz. slikovne kartice je potrjena. Iz opazovalne liste razberemo, da 

otroci pri vseh učnih urah zelo pogosto sodelujejo pri dejavnostih s slikovnimi 

karticami. Trditev se ujema tudi z odgovori vseh učiteljic, ki povejo, da si pri učenju 

pomagajo s prebiranjem zgodbic oz. pravljic, ob katerih otrokom ves čas kažejo 

slikanice. Vse tri so potrdile, da so ene izmed učinkovitih pripomočkov poučevanja 

tudi slikovne kartice, saj jih otroci dobro sprejmejo. Učiteljica, ki poučuje otroke stare 

4–5 let je dodala, da mora za uspešno pritegnitev njihove pozornosti slikovne kartice 

uporabiti na točno določen način. 
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H10: Tam kjer so pri učni uri angleščine v dejavnost vključeni različni predmeti in 

igrače, otroci bolj pogosto sodelujejo pri dejavnostih kot tam, kjer različnih predmetov 

in igrač v dejavnost ni vključenih. 

 

Tabela 4: Povezava med motivacijo in uporabo različnih predmetov in igrač  
 

stopnja otrokove dejavnosti 
 

uporaba 
različnih 

predmetov in 
igrač 

 

1 

nikoli 

 

2 

redko 

 

3 

včasih 

 

4 

pogosto 

 

5 

zelo pogosto 

 

DA      

 

NE      

 

Iz tabele razberemo, da je bilo pri vseh učnih urah opaženo, da otroci zelo pogosto 

sodelujejo pri dejavnostih, pri katerih je učiteljica vključila različne predmete oz. 

igrače. 

Vse tri so navedle, da otroci pri učenju dobro sprejmejo igrače, predvsem tiste, ki so 

jim že znane (npr. žoga, balon). Učiteljica, ki poučuje v prvem starostnem obdobju, je 

omenila, da so otrokom pri učni uri všeč igrače, ker jih lahko primejo, vidijo – pri tem 

uporabijo več čutil. Prva in druga učiteljica sta bili enotni glede uporabe lutke. 

Učiteljica, ki poučuje otroke v starosti 3–4 leta, je izpostavila didaktično igro Spomin. 

Iz intervjujev je razvidno, da imajo učiteljice pozitivne izkušnje z uporabo različnih 

predmetov in igrač s pomočjo katerih preidejo na igre, ki temeljijo na tekmovalnosti 

med otroki. Glede na odgovore učiteljic, lahko poudarim pomen uporabe iger, 

temelječih na tekmovalnosti med otroki.  

Zastavljene hipoteze, da otroci bolj pogosto sodelujejo pri dejavnostih tam, kjer so pri 

učni uri angleščine v dejavnost vključeni različni predmeti in igrače, kot tam, kjer 

različnih predmetov in igrač v dejavnost ni vključenih, nisem imela priložnosti 

preveriti, saj so bili različni predmeti ter igrače vključeni pri vseh treh učnih urah 

angleškega jezika. S tem mi je bil onemogočen vpogled v stopnjo otrokove 

dejavnosti pri učni uri angleščine, brez vključevanja različnih predmetov ter igrač. 
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INTERVJUJI 

 

1. Kakšne so vaše izkušnje glede motiviranosti otrok za učenje angleškega 

jezika? 

Odgovori na to vprašanje so bili različni, saj se je izkazalo, da ima vsaka učiteljica 

drugačne izkušnje glede motiviranosti otrok. Prva je navedla področje glasbe in 

povedala, da petje angleških pesmi dobro vpliva na otrokovo motiviranost. Radi 

sodelujejo, ko pesmi poje z njimi tudi ona. Izpostavila je tudi igro, ki naj bi bila po 

njenem mnenju dobra metoda. Druga je navedla, da vidi veliko prednost v tem, da jo 

otroci že dobro poznajo in se zato počutijo varno, hitreje se odprejo in posledično se 

poveča njihova motivacija. Učiteljica, ki poučuje v prvem starostnem obdobju, je 

poudarila hitro menjavanje različnih aktivnosti. Motiviranost doseže s krajšimi 

aktivnostmi ter tako, da ves čas poskuša uvajati zanimive in nove stvari. 

 

2. S čim si pomagate pri načrtovanju ure tujega jezika? / Katere metode 

uporabljate? 

Iz dveh intervjujev lahko razberemo, da si učiteljici pomagata s petjem, plesom, 

risanjem, prebiranjem zgodbic (ob katerem zraven kaže slikanice), z igrami ter 

uporabo slikovnih kartic. Že v naprej si postavita temo, na kateri temeljijo vse 

dejavnosti, ki jih pripravita za vsako uro. Prva učiteljica poskuša temo vedno 

prilagoditi situacijam, v katerih se otroci nahajajo (npr. letni čas, božični čas, pust ...). 

Učiteljica, ki poučuje v prvem starostnem obdobju, si pri načrtovanju ure pomaga z 

internetom, kjer poišče ustrezne naloge in dejavnosti. 

 

3. Kaj vpliva na izbor vaših metod in dejavnosti za poučevanje? 

Pri tem vprašanju so učiteljice podale zelo usklajene odgovore. Vse so izpostavile, 

da se pri izbiri metod in dejavnosti, ki jih uporabljajo, orientirajo glede na aktivnost 

otrok. Učiteljica, ki poučuje v prvem starostnem obdobju, je omenila tudi pretekle 

izkušnje in starost otrok. Na začetku vse poizkusijo z naključno izbrano metodo, ki jo 

nato po potrebi zamenjajo ali nadgradijo. 

4. Katere didaktične pripomočke otroci najbolj sprejmejo? 

Vse tri so navedle, da otroci pri učenju dobro sprejmejo igrače, predvsem tiste, ki so 

jim že znane (npr. žoga, balon) in slikovne kartice. Učiteljica, ki poučuje v prvem 
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starostnem obdobju, je omenila, da so otrokom pri učni uri všeč igrače, ker jih lahko 

primejo, vidijo – pri tem uporabijo več čutil. Prva in druga učiteljica sta bili enotni 

glede uporabe lutke, vendar jo prva uporablja v povezavi s knjigo Hippo and friends. 

Prva je izpostavila tudi uporabo interneta, s pomočjo katerega skupaj gledajo risanke 

oz. otroške pravljice, in navedla, da se je pri njej ta pripomoček izkazal kot najbolj 

primeren, saj so ga otroci sprejeli z navdušenjem. Druga ima dobre izkušnje z 

didaktično igro Spomin, njen odgovor pa se ujema tudi s tretjo učiteljico, ko omeni 

pobarvanke. 

 

5. Pri katerih dejavnostih vam uspe otroke aktivno vključiti v sodelovanje? 

Odgovor druge učiteljice je bil, da ji otroke z vsemi dejavnostmi, ki jih pripravi, uspe 

vključiti v aktivno sodelovanje. Prva in tretja sta izpostavili uporabo metode petja. 

Prva je dodala tudi kombinacijo likovne metode ter pogovora kot spodbude (različni 

tipi vprašanj). Navedla je pomen mimike ter igre, kjer pride do izraza tekmovalnost 

med otroki. Učiteljica, ki poučuje v prvem starostnem obdobju, je poudarila pomen 

gibanja oz. fizične aktivnosti otrok. To doseže prek gibalnih iger, v katerih je veliko 

poskokov. 

 

6. Pri katerih dejavnostih otroci najmanj sodelujejo oz. so najmanj dovzetni za 

sodelovanje? 

Iz prvega intervjuja razberemo, da otroci najmanj sodelujejo pri dejavnostih, kjer se 

uporabijo slikovne kartice, vendar je to popolnoma odvisno od načina uporabe kart. 

Druga je omenila razliko med spoloma, ki naj bi pri otrocih vplivala na uspešnost 

likovne metode risanja. Navaja, da se včasih dečki ne želijo vključiti v dejavnost, kjer 

je treba kaj narisati. Tretja učiteljica je izpostavila frontalno obliko učenja (v smislu 

pogovora v angleškem jeziku), ki naj bi otroke odvrnila od sodelovanja, saj meni, da 

imajo otroci veliko potrebo po gibanju. 

 

 

7. Kako pogosto uporabljate besedno pohvalo? Ali jih po vašem mnenju 

pohvala motivira? 

Vsi trije odgovori so pri tem vprašanju zelo enotni. Vse učiteljice se besedne pohvale 

poslužujejo zelo pogosto, saj menijo, da je to eden izmed najmočnejših načinov 
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motivacije. Prva meni, da si otroci vsako pohvalo dobro zapomnijo ter da jim to veliko 

pomeni. Druga jih največkrat pohvali za hitro dokončanje naloge in njihovo 

poslušnost. Te metode pa se ne poslužuje za vsako uspešno dokončano nalogo. 

Dodatno jih motivira z žigom (ponavadi v obliki živali), ki jo odtisne otrokom v delovni 

zvezek, ob koncu ure. Zraven pa doda tudi pisno pohvalo, npr.: Great! Good! 

Fantastic! Učiteljica, ki poučuje najmlajše otroke, je dodala opažanje, da besedna 

pohvala najbolje motivira mlajše otroke. Opaža, da jim pohvala veliko pomeni, saj jim 

to po njenem mnenju pomaga, da se lažje odprejo in sprostijo saj s tem dobijo 

potrditev, da ravnajo prav. 

 

8. Kdaj so otroci pripravljeni poskusiti nove stvari, eksperimentirati z idejami 

in mislimi v pogovorih z vami?  

Prva učiteljica navaja, da so otroci pripravljeni pozkusiti nove stvari, ko vključi igro in 

humor (npr. angleško pantomimo) in da na njihovo pripravljenost vpliva tudi tema, ki 

jo obravnavajo. Zdi se ji pomembno, da temo prilagodi ustreznemu času (npr. letni 

čas) saj otroke na ta način veliko bolj pritegne in v njih spodbudi razmišljanje. Druga 

je povedala, da je ta cilj pri predšolskih otrocih težko doseči in da se večinoma drži 

ustaljenih metod. Učiteljica, ki poučuje v prvem starostnem obdobju, je opazila, da so 

otroci pripravljeni poizkusiti nove stvari takrat, ko vključi čim več različnih aktivnosti in 

jih hitro menja, saj jim na ta način ne postane dolgčas in so veliko bolj miselno 

prisotni ter imajo posledično več idej. 

 

9. Na kakšen način upoštevate motivacijske razlike otrok oz. kako uskladite 

raznolikosti glede motivacije, ki se med njimi pojavijo? 

Učiteljici, ki poučujeta v drugem starostnem obdobju, sta bili enotni glede opazovanja 

otrokovih individualnih značilnosti in razpoloženja. Prva je povedala, da bolj aktivnim 

otrokom pripravi posebne naloge, s katerimi jih zamoti in s tem pridobi čas, da se 

posveti otrokom, ki se v dejavnosti vključujejo manj oz. so bolj tihi ter zadržani. Kdor 

ni pripravljen sodelovati, je določen za njenega pomočnika, na ta način ga motivira. 

Druga se večinoma ravna po njihovem razpoloženju. Če jih je treba »zbuditi« ali če 

presodi, da imajo veliko energije, v začetek ure vključi telovadbo in ples. Opazila 

sem, da se otroci, ki potrebujejo gibanje, v dejavnost vključijo, ostali pa se usedejo in 

npr. listajo knjigo. Tretja je izpostavila čim večjo raznolikost dejavnosti, ki jih izvajajo, 
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saj naj bi se, po njenem mnenju, na ta način vsak otrok našel v dejavnosti, ki bi ga 

motivirala.  

Pri tem vprašanju so bili odgovori raznoliki. Po mojem mnenju motivacijske razlike 

otrok upoštevata prva in druga učiteljica, saj se tretja orientirata bolj na skupinsko 

motiviranost. 

 

10. Katere pristope za učenje uporabljate najpogosteje? 

Prva in tretja učiteljica navajata, da najpogosteje uporabljata gibanje. Prva je 

izpostavila tudi petje, branje zgodbic (ob katerem ves čas gledajo slikanice) ter 

risanje. Tretja je povedala, da se ji zdi pomembno, da pri poučevanju poskuša 

aktivirati vse otrokove čute. Obe sta se strinjali s tem, da je pomembno, da se 

pristopi hitro menjavajo. Druga učiteljica je odgovorila, da je izbira pristopa odvisna 

od starosti otrok in da se sproti odloča za pristope, ki jih uporabi.  
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SKLEP INTERVJUJEV  

 

Prek intervjujev sem prišla do podatkov, s pomočjo katerih pristopov učiteljice otroke 

najbolj motivirajo oz. pritegnejo njihovo pozornost. Učiteljica, ki poučuje najmlajše 

otroke, je ves čas poudarjala metodo gibanja, s katero doseže največjo motivacijo 

otrok, saj imajo po njenem mnenju mlajši otroci veliko potrebo po gibanju. Z metodo 

gibanja imata dobre izkušnje tudi učiteljici, ki poučujeta v drugem starostnem 

obdobju. Dhority (1992) pomen gibanja pri učenju poudarja predvsem v povezavi s 

plesom in pove, da se kinestetično gibanje ter govor lahko povezujeta in izkušnjo 

učnega procesa pri učencu podkrepita. Pozitiven pogled na metodo gibanja poda 

tudi Čokova (1999), ko pove, da otrok z gibalno izkušnjo utrjuje jezikovno usvajanje 

takrat, ko z besedo pove in z gibom ponazori, kar je povedal. Meni, da učenje jezika 

z gibalnimi dejavnostmi zadovoljuje učenčevo potrebo po gibanju in spreminjanju 

načina učenja. 

Prva je poudarila tudi hitro menjavanje aktivnosti, ki naj bi bile kratke. Dober 

motivator je po njenih izkušnjah tudi igra. Metodo igre sta poudarili tudi obe učiteljici, 

ki poučujeta v drugem starostnem obdobju. Pri avtorici Dhority (1992) je moč 

zaslediti, da učenci v igrivem vzdušju niso zavestno osredotočeni na nameravano 

jezikovno izvajanje, zaradi česar pričnejo uporabljati besedni zaklad in jezikovne 

strukture, pa se tega skoraj ne zavedajo. Čokova (1999) pravi, da značilnosti igre 

omogočijo, da je igra kot učna metoda učinkovita in pestra.  

Učiteljici, ki poučujeta v drugem starostnem obdobju, sta izpostavili predvsem 

didaktične in tekmovalne igre. Dhority (1992) meni, da pri didaktičnih igrah 

učinkovitost izvira iz spretno ustvarjenega in vodenega vzdušja, v katerem se učenci 

igrajo in ne iz specifične narave same aktivnosti. 

Vse tri učiteljice so omenile tudi angleške risanke, ki naj bi otroke dobro motivirale. 

To sta poudarili predvsem učiteljici, ki poučujeta starejše otroke. Pri avtorici Čok 

(1999) je zaslediti, da risanke ob besedilu v tujem jeziku enakovredno oblikujejo 

njeno vsebino.  

Vse učiteljice so bile enotne glede bistva motivacijskega pristopa. Povedale so, da je 

po njihovih izkušnjah v poučevanje treba vključiti vsa otrokova čutila. Poudarile so 

tudi pomen pohvale. Vse pri poučevanju pogosto uporabljajo besedno pohvalo, s 

katero otroke dodatno motivirajo in spodbudijo.  
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Želela sem raziskati, kako oz. na kakšen način učiteljice upoštevajo motivacijske 

razlike otrok. Pri tem vprašanju so bili odgovori raznoliki. Ugotovljeno je bilo, da 

učiteljici, ki poučujeta starejše otroke, motivacijske razlike uspešno upoštevata, saj 

poskušata metode dela sproti prilagajati otrokovim zmožnostim oz. razpoloženju. 

Tista, ki uči otroke stare 3–4 leta, dejavnosti prilagodi tako, da pripravi več različnih 

nalog (npr. bolj glasne otroke poskuša umiriti z nalogami iz delovnega zvezka, s tem 

si tudi pridobi čas, da se s slikovnimi karticami igra z ostalimi; otroka, ki ni pripravljen 

sodelovati v pripravljenih dejavnostih, določi za svojega pomočnika in ga na ta način 

vključi zraven). Menim, da je to odlična rešitev, saj ima vsak otrok možnost, da se uči 

na nevsiljiv način. Po mojem mnenju učiteljica, ki poučuje najmlajše otroke, 

motivacijskih razlik med njimi ne upošteva dobro, saj se orientirata na skupinsko 

motiviranost. V učno uro poskuša vključiti čim več različnih aktivnosti, ki se hitro 

menjavajo. Otroci naj bi sodelovali pri vseh dejavnostih, ne glede na njihovo stopnjo 

motiviranosti. Po mojem mnenju je eden izmed razlogov, zakaj ne upošteva 

motivacijskih razlik med njimi, tako dobro kot učiteljici, ki poučujeta starejše otroke, 

tudi zaradi velikega števila otrok pri učni uri. Mislim, da je pri veliki skupini težje 

prilagajati način podajanja snovi posameznikom. Menim, da je eden izmed ključnih 

dejavnikov uspešnega učenja dobro poznavanje otrokovih značilnosti, zmožnosti in 

interesov. Otroka je treba obravnavati kot individuum.   
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ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala motiviranost predšolskih otrok za učenje 

angleškega jezika. Zanimalo me je, kaj je otrokom pri uri angleščine všeč, kdaj pri 

dejavnostih radi sodelujejo oz. kaj jih motivira. Osredotočila sem se tudi na učitelje, 

saj me je zanimal njihov vidik na motiviranost otrok, ki jih poučujejo. Raziskati sem 

želela, kakšne izkušnje imajo učitelji z uporabo posameznih učnih metod v povezavi 

z motiviranostjo otrok. Na začetku raziskovanja sem predvidevala, da učitelji pri 

poučevanju angleščine premalo upoštevajo individualne lastnosti otrok in da se 

premalo zavedajo, kaj otroci najraje počnejo in kdaj se pri učni uri dobro počutijo. 

 

V veliko pomoč mi je bila opazovalna lista, s pomočjo katere sem med hospitiranjem 

pri učnih urah angleščine opazovala otroke ter si beležila podatke. To mi je 

omogočilo, da sem dobila natančen vpogled v potek dejavnosti in odzive otrok na 

posamezne učne metode. Hospitiranje mi je pomagalo, da sem lahko konstruktivno 

analizirala odgovore učiteljic, ki sem jih pridobila s pomočjo intervjujev. Če 

povzamem, bi lahko rekla, da je med intervjuvankami prišlo do razlik pri upoštevanju 

otrok kot posameznikov. Menim, da na tej točki ne morem zaključiti, da vsi učitelji ne 

upoštevajo individualnosti otrok, zato bi izpostavila, da je pomembno pri upoštevanju 

otrok kot individuumov pogledati vsakega učitelja posebej. Lahko pa zaključim, da se 

učiteljice, ki so bile zajete v raziskavo, zavedajo katere dejavnosti so otrokom pri 

angleščini všeč, saj so se njihovi odgovori približali podatkom, ki sem jih pridobila na 

podlagi opazovalne liste. Menim, da je pomembno izpostaviti celosten pristop 

poučevanja, v katerem se učenca upošteva kot celoto in se v proces poučevanja 

zajame vse razvojne dimenzije, individualne potrebe in interese otroka na socialnem, 

osebnostnem, kulturnem, moralnem, fizičnem ter intelektualnem področju, saj nam 

to omogoča dosego visoke motiviranosti učenca.  

 

V diplomski nalogi je kar nekaj koristnih informacij za učitelje angleškega jezika, ki 

poučujejo mlajše otroke. Služi jim lahko kot usmeritev za načrtovanje dela, saj so v 

delo zajete tudi konkretne učne metode. S svojim delom sem zadovoljna, saj sem 

dobila globlji vpogled v proces poučevanja predšolskih otrok pri angleškem jeziku. 

To mi bo v veliko pomoč, ko bom tudi sama v vlogi učiteljice in bom postavljena pred 
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problem načina poučevanja. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj si želim svoje 

znanje o razumevanju otrokovega procesa usvajanja angleškega jezika še dodatno 

poglobiti. 
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PRILOGA 

OPAZOVALNA LISTA 

Starostna skupina in starost opazovanih otrok v skupini: 

Število prisotnih otrok: 

Število deklic in število dečkov: 

 

Ocenjevalna lestvica (pogostost sodelovanja pri določeni dejavnosti): 

nikoli            redko            včasih          pogosto         zelo pogosto 

   1                   2                    3                    4                    5 

 

1. Otroci sodelujejo pri petju pesmi: 

 

2. Otroci sodelujejo pri gibalno rajalnih dejavnostih: 

 

3. Otroci rešujejo pripravljene naloge (delovni zvezek, pobarvanke ...): 

 

4. Otroci se med seboj, pri učenju spontano pogovarjajo v angleškem jeziku: 

 

5. Otroci odgovarjajo na zastavljena vprašanja učiteljice (tako v angleškem kot tudi 

maternem jeziku): 

 

6. Otroci zastavljajo vprašanja v angleščini: 

 

7. Besedna pohvala in nagrada povečujeta otrokovo aktivnost pri dejavnostih: 

 

8. Otroci sodelujejo pri dejavnostih, ki so povezane z angleškimi risankami: 

 

9. Otroci sodelujejo pri prepoznavanju oblik (slikovne kartice): 

 

10. Otroci sodelujejo pri dejavnostih, kjer so vključeni razni predmeti, igrače:      


