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POVZETEK  

Gibanje štejemo med osnovne človekove potrebe. Zato je pomembno, da otrokom v 

času odraščanja gibanje privzgojimo kot vrednoto. Vedno več otrok se premalo giba in 

ne dosega standardov, ki jih priporoča svetovna zdravstvena organizacija - 60 minut 

zmerne telesne dejavnosti vsaj pet dni ali vse dni v tednu. Šola je prostor, kjer učenci 

preživijo velik del dneva, zato je pomembno, da se tudi v šoli veliko gibajo. Gibalno-

didaktične igre omogočajo učenje nove snovi in spodbujanje gibanja učencev.  

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali učenje z vključitvijo gibalnih dejavnosti v 

predmet gospodinjstvo izboljša znanje, motivacijo in počutje ter kakšna so stališča 

učencev do gibalnih iger pri predmetu.  

Rezultati pedagoškega eksperimenta v katerem je sodelovalo 61 učencev šestega 

razreda niso pokazali statistično pomembnih razlik v znanju med eksperimentalno 

skupino (skupino, ki se je učila z gibalnimi didaktičnimi igrami) in kontrolno skupino 

(tradicionalni pouk), so pa pokazali, da gibalne igre izboljšajo motivacijo in počutje 

učencev med učno uro. Prav tako so bila stališča učencev do vključitve gibalnih iger v 

pouk v večini pozitivna. Navajali so, da jih gibalne dejavnosti sprostijo, napolnijo z 

energijo, so bolj motivirani za delo in je manj disciplinskih težav. Navedeno je pokazalo 

tudi opazovanje razredne dinamike tekom pedagoškega eksperimenta. 

Za zdrav življenjski slog posameznika ni dovolj samo obvladovanje teoretičnega 

znanja ampak tudi prenos naučenega v vsakdanje življenje. Gibanje je poleg prehrane 

pomemben vidik zdravega življenjskega sloga. Učitelj gospodinjstva lahko s 

premišljenim vključevanjem gibalnih didaktičnih iger tako nevsiljivo poskrbi za več 

gibanja pri pouku in hkrati učence nauči novo snov v sproščenem okolju v katerem se 

učenci dobro počutijo in so motivirani za učenje. 
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ABSTRACT 

Movement is considered one of the basic human needs. It is therefore important to 

instil movement as a value in children as they are growing up. More and more children 

are not physically active enough and do not meet the standards recommended by the 

World Health Organisation – 60 minutes of moderate physical activity at least five days 

a week, or every day. As children spend much of their day in school, it is important that 

they get enough exercise there as well. Movement didactic games enable students to 

learn new subject matter and encourage them to be physically active. 

The aim of this master’s thesis was to determine whether learning by incorporating 

physical activities into the subject of home economics improves knowledge, motivation 

and well-being, and what are the pupils’ opinions about movement games in the 

subject. 

The results of a pedagogical experiment, in which 61 sixth grade students participated, 

did not show statistically significant differences in knowledge between the experimental 

group (group which used didactic movement games for learning) and the control group 

(traditional lessons). They did, however, show that movement games increase 

motivation and improve the well-being of students during the lesson. Furthermore, the 

students’ opinions of the inclusion of movement games in the classroom are largely 

positive. They stated they find physical activities relaxing and energising, they feel 

more motivated to work and there are fewer disciplinary problems. The same 

conclusions were found through observing the class dynamics during the pedagogical 

experiment. 

For a healthy lifestyle of an individual, it is not enough just to master theoretical 

knowledge but also to transfer this knowledge into everyday life. In addition to diet, 

movement is an important aspect of a healthy lifestyle. By thoughtfully incorporating 

movement didactic games, a household economics teacher can unobtrusively enable 

more movement in the classroom, and at the same time teach students new subject 

matter in a relaxed environment, in which students feel comfortable and motivated to 

learn. 
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1. UVOD  

Vključevanje gibalno-didaktičnih iger v pouk omogoča, da učenci pridobijo novo ali  

obnovijo staro znanje. S pomočjo gibalno-didaktične igre popestrimo učno uro na 

način, ki je otrokom blizu. Pri tem se moramo zavedati, da morajo biti gibalne igre 

dobro načrtovane in premišljeno vključene v posamezne učne enote.  

Problem sodobnega načina življenja je sedentarnost. Učenci večino časa sedijo, pri 

čemer večina ne dosega priporočene količine gibanja na dan, kar ima z vidika 

varovanja zdravja lahko tudi negativne posledice. Družina in šola imata velik vpliv, da 

otroke naučita gibanje sprejemati kot pozitivno vrednoto, kajti le tako bodo lahko 

dosegali priporočeno količino gibanja na dan. Šola bi morala vključevati več gibanja v 

pouk na različne načine, npr. v obliki minute za zdravje, sproščanja med uro ali 

uporabe različnih gibalno-didaktičnih iger. Gibanje ne prinaša koristi le telesu in 

zdravju, ampak prinaša številne koristi tudi pri učenju. Učenci si bolj zapomnijo snov, 

znanje je bolj trdno, bolj so motivirani za delo, saj z gibanjem postanejo bolj sproščeni 

in manj utrujeni. Obenem pa lahko gibalne igre naredijo pouk bolj zanimiv in pester 

tako za učenca kot učitelja.  

Namen magistrskega dela je bil s pomočjo domače in tuje literature opredeliti pomen 

gibalno-didaktičnih iger med poukom, preveriti učinkovitost učenja s pomočjo gibalne 

didaktične igre v razredu pri pouku gospodinjstva ter predstaviti praktične primere 

vpeljave gibanja v pouk gospodinjstva.  

Magistrsko delo sestavlja teoretični in empirični del. V prvem delu so podane bistvene 

ugotovitve iz znanstvene ter strokovne literature. V drugem delu so predstavljeni 

rezultati pedagoškega eksperimenta in sklepi, do katerih smo ob rezultatih prišli.  
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2. TEORETIČNI DEL  

2.1. AKTIVNO ALI RAZISKOVALNO UČENJE 

Aktivno učenje (Inquary Based Science Education) je pri nas iz angleščine različno 

prevedeno. Najpogostejša poimenovanja pri nas so: raziskovalno učenje, aktivno 

učenje, poizvedovalno učenje, izkušenjsko učenje (Krnel, 2014). 

Prvi, ki je postavil temelje aktivnega oziroma raziskovalnega poučevanja/učenja, je bil 

John Dewey (2012), ki poudarja, da mora biti šola izhodišče za učenje otrokove 

aktivnosti v vseh pogledih, ker je ta že po naravi aktiven in potrebuje izzive na vseh 

področjih. Šola mora biti prostor, kjer učenec razvija različne veščine/spretnosti 

(poizvedovanje, odkrivanje dejstev, umetniško izražanje, pogovarjanje, komunikacijo) 

in se tako celostno razvija (Dewey, 2012). Da lahko učenje in razmišljanje dobro in 

intenzivno potekata mora biti posameznik postavljen v okolje v katerem bo reševal 

probleme in iskal nove rešitve (Krnel, 2014).  

Različni avtorji menijo, da je učenje najuspešnješe takrat, ko otrok aktivno dosega 

zastavljene cilje ter ob enem gradi smisel učenja in ne samo usvaja znanje (Batistič 

Zorec, 2010). Izkušenjsko učenje je način, kjer otrok preko konkretnih izkušenj in 

neposrednega sodelovanja s pomočjo različnih aktivnosti pridobi znanje. Posameznik 

tako tudi preko načrtovane igre pridobi izkušnje in na podlagi le–teh oblikuje svoje 

lastno mnenje o obravnavani temi (Batistič Zorec, 2002) oz. otrok sam gradi svoje 

znanje in razumevanje (Kranjc, 2015).  

Prednosti aktivnega učenja se kažejo na različne načine: pouk poteka bolj dinamično, 

saj vključuje timsko delo in enakopravno sodelovanje z učiteljem, kar naredi uro bolj 

privlačno in zanimivo (Kranjc, 2015). Učenci se preko iskanja učijo strategije za 

reševanje problemov, naučijo se, kako se lotiti problemov ter razvijejo in pridobijo 

umske navade (Kranjc, 2015). Razvijajo svoje osebne vrline, kot so: iznajdljivost, 

sposobnost zbiranja informacij, vztrajnost, verbalno komunikacijo, reševanje 

problemov, sposobnost za praktično in timsko delo, organiziranje in načrtovanje, 

premagovanje ovir ter doseganje ciljev (Cenčič in Cenčič, 2002, Raušl, 2012). Če je 

raziskovanje dobro organizirano, se učenci srečajo tako z različnimi stališči kot mnenji 

ter se učijo spoštovanja do drugih mnenj (Cenčič in Cenčič, 2002). 

Zavedati se moramo, da aktivno učenje tako od učitelja kot učenca zahteva več truda 

in dela. Učenci morajo biti osredotočeni na delo in pripravljeni razmišljati. Učitelj 

potrebuje več časa in bolj skrbno učno pripravo, na drugi strani pa potrebuje veliko 
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znanja in potrpežljivosti za uvajanje takšnega poučevanja (Kranjc, 2015). Kot so 

ugotovili študentje pedagoške fakultete pri predmetu fizika v tehniki, raziskovalno 

poučevanje nikakor ni bližnjica do znanja, preko katere bi brez truda dosegli visoko 

znanje ali dosegli rezultate, ki jih s tradicionalnim poukom ne moremo. Kaže pa se višja 

raven znanja, ki prinaša različne kompetence, pomembne v vsakdanjem življenju. Ko 

učenci usvojijo takšen način učenja, ta prinaša tudi več veselja, motivacije in 

samozavesti pri delu (Kranjc, 2015).  

 

2.2. MULTISENZORNO UČENJE  

Aktivna obdelava podatkov učencu daje možnost, da obravnavano snov in pridobljene 

informacije poglobi ter jih uporabi v nadaljnjem življenju. Do tega  pridemo preko lastne 

telesne aktivnosti, opazovanja, poslušanja, razmišljanja, uporabe različnih senzornih 

kanalov (Caine, 2005). Zato je del aktivnega učenja multisenzorno učenje, kjer učenec 

preko različnih senzornih kanalov (vid, sluh, tip) sprejema obravnavano vsebino 

(Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011). 

Človeški možgani so se namreč razvili v multisenzornem okolju. Učenje, ki temelji na 

sistemu enosenzornosti, tako ni optimalno za učenje. Multisenzorno učenje pozitivno 

vpliva na kodiranje, shranjevanje in priklic informacij (Shams in Seitz, 2008).  

Takšen način učenja spada med bolj uspešne učne pristope in učencu omogoča lažjo 

zapomnitev ter razumevanje na novo pridobljenega znanja. Posebej dobrodošel je pri 

osebah z učnimi težavami (Gamser, 2011). Prenos znanja v dolgoročni spomin je 

uspešnejši, ker gre za uporabo različnih senzornih kanalov. Preko multisenzornega 

učenja zajamemo veliko število učnih stilov in tako lažje poskrbimo, da katerega ne 

izpustimo (Kušar, 2013). Učitelj lahko pri pouku uporablja različne in kreativne 

strategije, ki niso značilne za klasičen pristop poučevanja. Učenec je vključen v 

interaktivne in kinestetične dejavnosti, sam proces učenja pa je skoncentriran v otroka. 

Vzgojnoizobraževalni proces je na koncu bolj zanimiv, primernejši ter lažje razumljiv 

(DiFino in Lombardino, 2004).  

Danes se poleg vključevanja sluha, vida in tipa poudarja tudi vključevanje gibanja v 

pouk. Raziskave namreč kažejo, da je usvajanje znanja bolj učinkovito, če poleg sluha, 

vida in govora vključuje tudi gibanje (Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in 

šport, 2011). 
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2.3. GIBANJE  

Gibanje predstavlja osnovno človekovo potrebo in je pomembno za kvalitetno  

življenje, saj ustrezno razvita gibalna spretnost omogoča obstoj in preživetje. 

Pomembno je v vseh življenjskih obdobjih in ni odvisno od spola, starosti, socialnega, 

demografskega ali finančnega položaja (Dolenc, 2015, Zurc, 2008).  

Svetovna zdravstvena organizacija definira telesno dejavnost kot: »kakršno koli 

gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in pride do porabe energije nad ravnjo 

mirovanja« (v Drev, 2013, str. 4). Gibanje je lahko organizirano ali neorganizirano. 

Organizirano gibanje se nanaša na načrtovano, športno vadbo, neorganizirano pa 

predstavlja kakršno koli telesno dejavnost, ki pozitivno vpliva na zdravje ali izboljšuje 

telesno kondicijo. Lahko gre za gibanje pri dnevnih opravilih (težja, fizična dela) ali 

transport (kolesarjenje, hoja v službo ali tek na avtobus) (Drev, 2013, Škof, 2010).  

Pri mladih je zelo pomemben za zdrav biološki, socialni in miselni razvoj. Kasneje, v 

odrasli dobi, pa s primerno telesno dejavnostjo krepimo vitalnost telesa ter se 

zavarujemo pred boleznimi in si s tem omogočamo boljšo kakovost življenja (Škof, 

2010).  

Gibanje ima številne pozitivne lastnosti na zdravje in psihosocialni razvoj; vpliva na 

telesno, socialno, čustveno in kognitivno področje človekovega delovanja (Tomori, 

2005). Je varovalka zdravja, saj z njim vplivamo na telesno in duševno zdravje. Varuje 

nas pred veliko kronično nenalezljivimi boleznimi, krepi naše kosti, dihalni sistem, 

mišice, srčno-žilni sistem, mišično-skeletni sistem, zmanjšuje stres, depresijo ter 

dviguje našo samozavest. Kombinacija zdrave prehrane in telesne dejavnosti 

posameznika ščiti pred prekomerno telesno težo in debelostjo (Drev, 2013, Sorić, 

2017).  

Telesna dejavnost poveča storilnost za delo in izboljša intelektualno sposobnost 

posameznika. Gibanje na prostem zviša pretok oksigenirane krvi, kar pozitivno vpliva 

na delovanje osrednjega živčnega sistema. Raziskave kažejo, da večina ljudi med 

športno dejavnostjo in po njej boljše ter bolj učinkovito razmišlja (Tomori, 2005, 

Koprivnikar, 2005).  

Telesna aktivnost vpliva tudi na obvladovanje stresa. Gibanje sprosti mišično napetost 

v telesu. Ugodno vpliva na spanje, ki je zaradi stresa večkrat moteno. Gibanje vpliva 

na povečanje samozavesti; da verjamemo vase, da smo zmožni nekaj opraviti sami. 

Lažje se soočamo z različnimi življenjskimi preizkušnjami, krepi sposobnost 

obvladovanja nestrpnosti, nepotrpežljivosti, telesne šibkosti in zmanjšuje možnost 
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samopodcenjevanja. Pozitivno vpliva na zmanjševanje potrtosti, saj se med telesno 

dejavnostjo izločajo endorfini, ti sprožijo pozitiven občutek in dobro razpoloženje 

(Tomori, 2005, Koprivnikar, 2005).  

Posameznik se lažje vključi v zunanji svet in je bolj sproščen ob stiku z drugimi ljudmi, 

saj športna aktivnost omogoča priložnosti za sklepanje novih prijateljskih vezi. 

Pomembno pa je, da si posameznik izbere dejavnost, ki mu ustreza, ki ga sprošča, 

pomirja, jo zmore, ustreza njegovim duševnim in telesnim zmožnostim, njegovim 

življenjskim vrednotam (Tomori, 2005, Koprivnikar, 2005).  

Za doseganje pozitivnih učinkov telesne dejavnosti ni potrebna visoko intenzivna 

športna aktivnost, ampak zadostuje že redna in zmerna gibalna aktivnost (Pišot in 

Završnik, 2005). Pomembno pa je, da vključujemo telesno dejavnost v svojo 

vsakodnevno rutino, npr. hoja v službo, namesto dvigala uporabimo stopnice, izbiramo 

aktivne hobije (Koprivnikar, 2005).  

Svetovna zdravstvena organizacija je pripravila priporočila o tem, kako pogosta ter 

koliko intenzivna mora biti vadba, da lahko opazimo njene pozitivne učinke. Za odrasle 

je tako priporočeno 150 minut zmerne aerobne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut 

visoke intenzivne vadbe. Poleg tega pa še dvakrat tedensko izvajanje vaj za mišično 

moč in vzdržljivost. Za starejše od 65 let je priporočeno izvajanje vadbe za ravnotežje 

vsaj trikrat tedensko. Za otroke in mladostnike priporočajo eno uro na dan zmerne do 

visoke intenzivne telesne dejavnosti, trikrat tedensko izvajanje aerobne dejavnosti in 

trikrat na teden vadba z vajami za mišično moč ter zdravje kosti (WHO, 2010). 

 

 2.3.1 POMEN GIBANJA ZA OTROKE  

Raziskave kažejo, da se 60 % odrasle populacije premalo giba. Majhni in starejši otroci 

dovolj gibanja dosegajo preko spontane igre, mladostniki pa so vedno bolj podobni 

odraslim in se prilagajajo sodobnemu načinu življenja, ki prinaša vedno bolj sedentaren 

način življenja (Koprivnikar, 2005). Mladi tako doma prosti čas pogosto preživljajo za 

računalnikom, televizijo, v šoli pa med poukom zopet sedijo; med šolskim tednom v 

sedečem položaju preživijo v povprečju devet ur na dan (Škof, 2010, Završnik in Pišot, 

2005). Tudi za transport do šole, na interesne dejavnosti uporabljajo predvsem 

motorizirana prevozna sredstva (Škof, 2010). 
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Otroci potrebujejo veliko gibanja, saj le-to pozitivno vpliva na čustveni, socialni, 

kognitivni in telesno-gibalni razvoj (Dolenc, 2015, Gallahue in Ozmun, 2006, Škof, 

2010). V literaturi zasledimo naslednje koristi gibanja za otroke: 

• gibanje krepi telo, razvija se motorika, otrok se nauči vključevanja v družbo, 

spoznava, raziskuje svet, kar mu omogoči uporabo telesa pri igri, komunikaciji, 

v vsakdanjem življenju (Tomori, 2010, Sorić, 2017);  

• razvija se njegovo mišljenje, kritičnost do stvari, spoznava svoja čustva: veselje, 

ponos, žalost, srečo in vedenje, ki ga sproži določeno čustvo, doživljanje 

(Geršak, 2016, Videmšek, 2007);  

• telesna aktivnost v osrednjem živčnem sistemu sprošča hormon adrenalin in 

druge snovi, ki v otroku sprožijo vznemirjanje in občutek dobrega počutja. Otrok 

potrebuje dozo adrenalina in vznemirjenja. Če tega ne dobi, to išče na različne 

načine, ki so lahko neustrezni, npr. klepetanje pri pouku (Tomori, 2010);  

• otrok spoznava sebe, telo začne dojemati kot del sebe in si na ta način oblikuje 

svojo samopodobo, razvija se samospoštovanje. Preko telesne dejavnosti 

spozna, česa je zmožen in česa ne. Če bo uspešen, bo to krepilo njegovo 

samopodobo, na drugi strani pa bo gibalno neuspešen otrok o sebi razvil 

negativno mnenje (Bačanac, 2016, Zurc 2006); 

• vključi se v družbo vrstnikov, s katerimi si želi druženja. Pri tem se nauči 

sodelovanja, upoštevanja pravil, delitve prostora in stvari, spoštovanja 

različnosti, sprejetje poraza, zmage, spoprijemanje z ovirami, krepi se 

prizadevanje za skupno dosega cilja (Tomori, 2010, Videmšek in Pišot, 2007);  

• gibanje zmanjša stres, omogoča telesno in duševno sprostitev (Gavin, 

Dowshen in Izenberg, 2007, Tomori, 2010);  

• pozitivno vpliva na telesni razvoj (Koprivnikar, 2005), omogoča ohranjanje 

zdrave telesne mase, zmanjša možnost za razvoj kronično nenalezljivih bolezni 

(sladkorna bolezen tipa 2, debelost, uravnava tlak, holesterol,...). Krepijo se 

kosti in mišice, posebej srčna mišica. Med gibanjem se poveča utrip, prečrpa 

se več krvi in celice dobijo več kisika (Gavin, Dowshen in Izenberg, 2007);  

• gibanje vpliva na otrokov telesni in intelektualni razvoj. Omogoča mu biološko 

ravnotežje, pravilno rast in razvoj organizma. Preko gibanja vplivamo na otroka 

celostno, lahko mu podamo gibanje kot vrednoto, ki ga bo spremljala vse 

življenje ali kot nekaj groznega in nujno obvezujočega (Brodar, Klemenc, 
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Smrekar in Laco, 2016). Redno gibanje in aktiven življenjski slog v otroštvu 

bodo otroci bolj sigurno aplicirali v odraslo dobo (Haug, 2008). 

 

 2.3.2. VLOGA ŠOLE PRI SPODBUJANJU GIBANJA 

Kako bodo otroci izvajali in vključevali gibalne dejavnosti v svoje življenje je odvisno 

predvsem od staršev, vrtca, družbene klime, šole (Drev, 2010, Škof, 2010, Fox, 2004), 

športne vzgoje in učitelja športne vzgoje (Fox, 2004). Vsak dejavnik lahko na 

posameznika deluje pozitivno ali negativno; vloga vsakega dejavnika se skozi različno 

starostno obdobje otroka spreminja.  

Danes v ospredje vse bolj prihaja sedentarni način življenja (Škof, 2010) in fizična 

aktivnost, ki je kritična za zdrav, normalen razvoj med mladimi, izginja (Zajec idr., 

2010). Raziskave kažejo, da v Sloveniji po priporočilu WHO (2007) glede  60–minutne 

zmerne telesne dejavnost vsaj pet dni ali vse dni v tednu sledi zgolj 40 % otrok in 

mladostnikov, starih 11, 13 in 15 let (Jeriček, Lavtar, Pokrajec, 2007). Tuje raziskave 

pa kažejo, da prav zaradi premajhne gibalne aktivnosti in vse bolj sedentarnega načina 

življenja v ospredje prihajajo različne zdravstvene težave, ki se kažejo kot debelost, 

prekomerna telesna masa, pomanjkanje energije in volje do dela, depresija ... (Haug, 

2008). 

Pomembno vlogo pri razvoju pozitivnega odnosa do gibanja imajo sprva starši, kasneje 

v razvoju otroka pa lahko nanj vplivajo različni dejavniki, kot so npr. vrstniki, učitelji. 

Količina gibanja v šoli je odvisna od učiteljev oz. od tega, kolikšen pomen pripisujejo 

gibalnim dejavnostim. Pomembni so tudi vrstniki, ki lahko posameznika spodbudijo h 

gibanju, saj je gibanje v skupini bolj zanimivo in zabavno (Bačanac, 2016, Zajec idr., 

2010). Pomembno je, da za gibalne dejavnosti v šoli izberemo aktivnosti, ki so 

primerne za posameznika, za skupino in sledijo potrebam njihovega razvoja. Izberemo 

dejavnosti, ki bodo otroku zanimive in zabavne, kajti le tako lahko spodbudimo 

pozitiven odnos do gibanja (Dolenc, 2015). 

Šoloobvezni otroci velik del dneva preživijo v šoli, zato je šola ključna institucija, ki 

lahko zagotovi zadostno količino gibanja na dan ter spodbuja zdrav način življenja in 

razvija pozitiven odnos do gibanja (Haug, 2008 in Škof, 2010). Šola lahko na različne 

načine vpliva na zadostno telesno aktivnost otrok in mladostnikov.  

S telesno dejavnostjo se šolarji srečujejo pri predmetu športne vzgoje, v podaljšanjem 

bivanju, pri šolskih krožkih, ki so povezani s telesno aktivnostjo, vse več učiteljev pa 

vključuje gibanje tudi v druge predmete (Sousa, 2013).  
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Učni načrt za športno vzgojo v ospredje postavlja štiri glavne operativne cilje: razvoj 

gibalnih, funkcionalnih sposobnosti in telesni razvoj, razumevanje in obvladovanje 

temeljnih gibalnih spretnosti ter varno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, 

razumevanje gibanja kot vrednote, doživljanje športa kot pozitivno dejavnost. Cilj 

predmeta je privzgojiti gibanje kot vrednoto, kot možnost za preživljanje prostega časa 

(Učni načrt - program osnovna šola Športna vzgoja, 2011).  

Predmet šport je obvezni predmet v vseh razredih osnovne šole. Od prvega do šestega 

razreda imajo učenci športno vzgojo na urniku tri šolske ure, od sedmega do devetega 

razreda pa dve šolski uri na teden. Dr. Viktor Murnik je že leta 1932 v svoji knjigi 

»Sokolstvo in življenje« pojasnil, da učenci potrebujejo vsaj eno uro telovadbe na dan 

in še to je premalo. Novejše raziskave kažejo, da povečan obseg športne vzgoje 

izboljša stališča do telesnih dejavnosti (Škof, 2010). Kaže se dober telesni razvoj, boljši 

učni uspeh ter boljša motivacija za športne aktivnosti (Peternelj, 2007). 

V šolskem letu je predvidenih pet športnih dni. Dodatni program, ki ga na šoli lahko 

izvajajo, so različni športni programi: Zlati sonček, Ciciban planinec, Mladi planinec in 

širši programi: Zdrava šola in Do zdravja z gibanjem na prostem. Učitelj športne vzgoje 

lahko ponudi izbirne predmete: šport za zdravje, izbrani šport, šport za sprostitev ali 

plesne dejavnosti: ples, starinski in družabni plesi, ljudski plesi. Šola lahko prostovoljno 

ali na pobudo staršev učencem ponudi dodatno športno ponudbo. Med učno uro lahko 

učitelj vključi minuto za zdravje ali šola organizira daljši odmor, ki je namenjen gibanju 

(Učni načrt - program osnovna šola Športna vzgoja, 2011). Šola lahko učence 

ozavešča o gibanju preko različnih plakatov (npr. v šolski jedilnici), preko šolskega 

radia, organizacija okroglih miz in predavanj (Škof, 2010).  

Pri vključevanju gibanja v pouk je pomembno, da se šola kot celota zaveda 

pomembnosti gibanja. Vsi učitelji, vseh predmetov, ne samo učitelj športne vzgoje, 

lahko pozitivno vplivajo na učence o telesni dejavnosti (Škof, 2010). Učitelj naj pri 

otrocih spodbuja kreativnost, ustvarjalnost, jih usmerja h konstruktivnem vedenju, 

spontanosti, zadovoljstvu ter opazuje vsakega posebej, celotno skupino in odzive otrok 

(Frosting, 1989). Vsak učitelj lahko deluje na svoj način, vendar harmonično in enotno 

z ostalimi učitelji (Škof, 2010).  

 
 2.3.3. VKLJUČEVANJE GIBANJA V POUK IN UČNA USPEŠNOST 

Različne raziskave kažejo nasprotujoče si ugotovitve o povezavi med šolskim 

uspehom in gibalno dejavnostjo. Linder (2002) je v Hong Kongu na vzorcu 1447 otrok 
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ugotovil, da učenci, ki so večkrat in dlje časa telesno aktivni, dosegajo boljši učni 

uspeh. Prav tako so Dwyer idr. (2001) s pomočjo programiranih kinezioloških 

stimulansov ugotovili, da lahko ti vplivajo na razvoj intelektualnih sposobnosti učencev. 

Cotič (2004) je na vzorcu 400 otrok ugotovil, da se kažejo statistično pomembne razlike 

pri reševanju nalog, pri katerih je pomembno razumevanje in poznavanje pojmov, med 

učenci, ki so gibalno aktivni in tistimi, ki se ne gibajo. Zurc (2006) je ugotovil, da če 

povečujemo športno dejavnost narašča delež učencev z boljšim učnim uspehom, 

medtem ko kratkotrajna telesna aktivnost ne kaže pozitivnih učinkov na natančnost 

računanja pri matematiki, dolgotrajna telesna dejavnost pa kaže boljše rezultate 

(Kojnik Vengust, 2019). Davis in Cooper (2011) sta prišla do ugotovitev, da je gibalna 

dejavnost povezana predvsem z večjo učinkovitostjo pri delu matematike in bralnih 

veščinah. Na drugi strani veliko avtorjev (Daley in Ryan, 2000; Fisher, Juszczak in 

Friedman, 1996; Oja in Jürimäe, 2002) ugotavlja, da gibalna aktivnost in učna 

uspešnost nista povezani.  

Montessori pedagogika v ospredje postavlja igro kot del učenja. Če je ta pravilno 

izbrana, omogoča višjo raven učenja in razvoj mišljenja. Preko giba se razvija 

inteligenca. Fina motorika je pomembna za govor ter urejenost in pomaga pri 

matematičnem mišljenju. Telesna vadba vpliva na celosten razvoj učenca, posredno 

deluje na kognitiven razvoj posameznika. Sem spada intelektualni razvoj: zaznavanje, 

oblikovanje predstav, presojanje, sklepanje, spomin, reševanje problemov, kar 

omogoča učenje, mišljenje in odločanje (Brodar, idr., 2016).  

Rajović (2012) je ugotovil, da so možgani bolj pripravljeni za usvajanje znanja, če so 

učenci gibalno aktivni. Nekatere raziskave so pokazale, da imajo učenci, ki so del 

športnega kluba ali se veliko gibajo in imajo boljše motorične sposobnosti, manjšo 

možnost za učne, govorne in vedenjske težave (Brodar, idr., 2016).  

Sousa (2013) navaja, da sta gibanje in telesna dejavnost ključnega pomena pri učenju 

ter pomnjenju, saj izboljšata razpoloženje in okrepita kognitivne procese. Gibalna 

aktivnost otroka sprosti, preko nje se telo razgiba, je zabavna, prilagojena njemu in 

njegovi razvojni stopnji. Telesna dejavnost sprosti duševne napetosti, strah, skrbi in 

pomaga ustvariti notranje ravnovesje po poti, ki je bolj naravna in dejavna. Otrok se 

preko nje telesno sprosti in se potem lažje posveti različnim obveznostim, ki od njega 

zahtevajo potrpljenje in vztrajnost, obenem pa telesna sproščenost pomaga otroku do 

večje pozornosti, usmerjenosti in osredotočenosti za delo (Škof, 2010). Torej lahko 

rečemo, da gibanje nima pozitivnega vpliva samo na zdravje, ampak izboljša osnovne 
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kompetence, kamor sodijo: učenje, boljše pomnjenje ter višja stopnja koncentracije 

(Brodar, idr.2016). Šola bi morala telesno dejavnost spodbujati tudi pri ostalih 

predmetih (npr. pri matematiki, naravoslovju...), saj je več raziskav (Sousa, 2013, 

Jurišević, Rajović in Drgan, 2010) pokazalo, da vključitev gibalnih aktivnosti med učnim 

procesom izboljša učne rezultate. 

Telesne vaje, s katerimi lahko vplivamo na učne dosežke, so: vaje za ravnotežje, 

propriorecepcijo, kinestezijo, mišični tonus. Z gibanjem moramo narediti 

medhemisferno povezavo, krepiti telesno shemo in čutno povezovanje (Kojnik 

Vengust, 2019).  

 

2.4. PRIMERI GIBALNIH AKTIVNOSTI  PRI POUČEVANJU 

Zavedati se moramo, da samo ure športne vzgoje niso dovolj, da bi zadovoljili potrebo 

po gibanju, igri ter sprostitvi med umskimi napori, ki ga potrebuje otrok. Zato je 

smiselno vključevanje gibanja v vse predmete (Peternelj, 2007). Kot smo že omenili, 

lahko gibanje učitelji vključujejo v pouk na različne načine- v jutranje varstvo ali 

podaljšano bivanje. Pri samem pouku ga lahko vključimo kot aktivni odmor, minuta za 

zdravje, sproščanje med poukom, ustvarjalni gib in gibanje kot didaktično sredstvo 

(Kirn, 2019). V nadaljevanju predstavljamo omenjene primere bolj podrobno.   

 
2.4.1. AKTIVNI ODMOR  

Aktivni odmor lahko traja od 10 do 25 minut. V tem času učitelj organizira telesno 

dejavnost. Navadno se izvaja po drugi ali tretji šolski uri (Gorjanc, 2004). Štemberger 

(2011) poudarja pomembnost vnaprej načrtovanega aktivnega odmora ter preživljanje 

le-tega na prostem, izven šole. Pozitivno je, če gibanje vodi učitelj, saj učenci sledijo 

njegovemu zgledu in so bolj motivirani za izvajanje vaj (Škof, 2010). Učni načrt za 

športno vzgojo (2011) predlaga različne gibalne dejavnosti, kot so npr. igranje 

badbintona, košarke, nogometa, plezanje in igranje na igralih. Aktivni odmor pozitivno 

vpliva na zmanjševanje utrujenosti ter boljše počutje (Kirn, 2019).  

 
2.4.2. MINUTA ZA ZDRAVJE  

Minuta za zdravje predstavlja krajši počitek med poukom in traja od tri do pet minut. 

Pomembno je, da se izvaja v prezračenem prostoru ali izven šole. Izvedemo manjše 

število različnih vaj za sprostitev ter razteg nog in rok. Učitelj izbere gibalne naloge, ki 
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razbremenijo učence, ko postanejo nemirni in manj zbrani. Učenci se med izvajanjem 

psihično sprostijo in razgibajo (Šenica, 2014).  

 
2.4.3. SPROŠČANJE MED POUKOM  

Sproščanje med poukom lahko poteka na dva načina: dejavno sproščanje preko 

različnih sprostitvenih gibov ali umirjajočega gibanja s pomočjo pravljične joge, z 

antistresnimi tehnikami, meditacijo, z masažo ali relaksacijo mišične napetosti ob 

glasbi (Kroflič in Gobec, 1992). Sproščanje nam omogoča, da v stresnih situacijah lažje 

najdemo rešitev, prikličemo pozitivne informacije ter vzpostavimo psihično ravnovesje 

(Pur, 2014, Tomori, 2010). Sproščen učenec šolsko delo opravi lažje, izboljša se 

osredotočenost na delo in učna uspešnost. Sprostitvene tehnike med poukom so zelo 

pomembne, saj se sprošča otrokova napetost in izboljša splošno počutje učenca (Kirn, 

2019).  

 
2.4.4. USTVARJALNI GIB  

Ustvarjalni gib je preplet glasbe in ritma. S pomočjo le- tega lahko povečamo motivacijo 

za delo, razlagamo snov, preverjamo učno snov oziroma imamo aktiven pristop preko 

učne ure. Izvajamo lahko frontalno, skupinsko ali individualno (Kroflič, 1999).  Z gibom 

ustvarjamo, komuniciramo, spodbujamo ustvarjalno mišljenje, empatijo in sodelovanje 

z drugimi. Otrok se med gibom sprošča, spoznava sebe in druge ter pridobiva 

spoznanja o drugih vsebinah. Gre za psihofizično dejavnost, prepletanje 

psihomotoričnih, doživljajskih, socialnih in spoznavnih vsebin. Udeleženi preko giba in 

govora stremijo k istemu cilju (Geršak, 2016, Sorić, 2017). Ustvarjalni gib otroku 

omogoča samostojno izbiro vedenja, pozabi lahko na družbene vedenjske vzorce in 

se prepusti domišljiji (Kroflič, 1999). Ta način otroku omogoča učenje z metodo igre ter 

učenje skozi umetnost. Učenec se na ta način celostno razvija (Geršak, 2006). S 

pomočjo ustvarjalnega giba v šolo vnašamo sproščeno počutje ter spodbujamo 

otrokov razvoj na čustveni, socialni in intelektualni ravni (Kroflič, 1999).  

Gibanje  lahko vključimo v kateri koli predmet. Za samo izvedbo ne potrebujemo 

posebnega znanja, ampak samo iznajdljivost, domišljijo, kreativnost ter metodično 

znanje. Gre za metodo dela, kjer učenci s pomočjo giba oblikujejo, ustvarjajo in izražajo 

različno učno vsebino (Kroflič, 1999).  

Prednost uporabe giba pri učni uri je, da so učenci na aktiven način vpleteni v vsebino 

učne snovi. Gibanje je spodbuda, motivacija za učenje, saj gre za bolj prijeten, zanimiv, 
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zabaven način pridobivanja znanja. Znanje, pridobljeno v povezavi z gibanjem, bo tudi 

kakovostnejše, ker je na eni strani povezano z gibanjem ter na drugi strani s prijetnimi 

občutki ob osvajanju znanja (Bogataj in Vidic, 2002). 

Preko gibanja si otroci podzavestno zapomnijo informacije, ki bi jih drugače mogoče 

pozabili (Sorić, 2017). Učenec bo takšno znanje lažje ponotranjil (Geršak, 2006).  

Učenje z gibanjem je bolj učinkovito kot klasičen pouk, ker so učenci za delo bolj 

motivirani in so bolj pozorni na vsebino snovi (Andrejka Kavčič, 2005). Pri delu  

učencem ni potrebno ves čas sedeti, lahko se gibljejo po prostoru, med sabo 

sodelujejo, rešujejo probleme, ustvarjajo, so iznajdljivi, radi se učijo in se tudi bolje 

naučijo. Obenem se krepi njihova pozitivna samopodoba. Vključevanje gibanja v pouk 

tako prispeva k čustvenemu, družbenemu in intelektualnemu razvoju (Kroflič, 1999).  

Gibanje pri pouku je najbolj učinkovito, kadar se učimo kvantitativnih predstav, 

artimetičnih operacij in orientacije v času in prostoru (Frosting, 1989). S pomočjo giba 

lahko predstavimo naravne pojme, uprizorimo pravljico, spodbujamo 

predopismenjevalno spretnost (Sorić, 2017). Razvijata se področji za opazovanje in 

zaznavanje sebe ter drugih (Frosting, 1989). 

 
2.4.5. GIBALNA IGRA 

Gibalna igra predstavlja ustvarjalno ter spontano dejavnost, ki izhaja iz otroka samega, 

njegove notranje potrebe in želje. Preko nje lahko na zanimiv in njemu primeren način 

predstavimo učno snov (Videmšek in Kovač, 2001). Gre za didaktične igre, ki 

vključujejo gibanje, omogočajo doseganje različnih učno-vzgojnih ciljev in jih lahko 

uporabimo pri katerem koli predmetu. Pri izbiri igre lahko uporabimo že znane 

didaktične igre, jih preoblikujemo ali oblikujemo nove (Kroflič, 1999, Kirn, 2019). Pri 

sami učni uri lahko uporabimo različne gibalne dejavnosti, ki se med seboj prepletajo 

in dopolnjujejo. V nadaljevanju predstavljamo nekaj zanimivih didaktičnih iger, ki jih 

učitelj gospodinjstva lahko vpelje v pouk.  

 
Gibalne in rajalne igre  

Igre predstavljajo velik socializacijski pomen, saj vsebujejo besedno in nebesedno 

komunikacijo. K besedni sodi petje in govor ter k nebesedni gibalni motivi in telesni 

stik. Ponavadi gre za igre, ki imajo vnaprej določena pravila ter prostorsko in gibalno 

obliko, ki je krog, vijuga ali ravna vrsta-kolona (Kroflič, 1999).  
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Poznamo rajalne igre, ki so lahko z vlogami ali brez vloge. Pri igrah z vlogami ima 

nekdo od otrok glavno vlogo, ki mu narekuje drugačno premikanje po prostoru, npr. 

vrtenje v krogu ali hoja v krogu. V igrah brez vloge vsi udeleženi plešejo enako (Koban 

Dobnik, 2005).  

 

Pantomima  

Gre za neverbalno posnemanje različnih stanj, stvari. Izvajalec mora napisano, 

izrečeno dogajanje pretvoriti v gib brez uporabe govora. Gledalci morajo gibanje dobro 

opazovati ter ga nazaj pretvoriti v miselno predvidevanje (Kroflič, 1999).  

 

Gibalno plesna vzgoja  

Gibalno plesna vzgoja spodbuja estetiko, ustvarjalnost, iznajdljivost in domišljijo. Pri 

pouku jo lahko uporabimo predvsem za sprostitev in spodbujanje ustvarjalnosti 

(Rakun, 2009).  

 

Igra vlog  

Igra vlog je aktivnost, pri kateri udeleženi igrajo različne situacije in vloge. Gre za 

učenje iz neposredne izkušnje (Rupnik Vec, 2003). Posameznik za nekaj časa 

prevzame določeno vlogo in se vanjo vživi, v njegova prepričanja, razmišljanje, 

čustvovanje, vedenje (Benko, 2012). Obenem spoznajo, lažje razumejo, kako se ta 

oseba počuti v »lastni koži« npr. slabovidna oseba.  Z igro vlog lahko dosežemo tako 

vzgojno-izobraževalne cilje kot socialno-emocionalne (Rupnik Vec, 2003). Gre za 

zanimiv, prijeten in zabaven način pridobivanja znanja, obenem pa raziskave kažejo, 

da izboljša znanje ter pridobljene informacije ostanejo v spominu dalj časa (Benko, 

2012).  
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3. EMPIRIČNI DEL  

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Učenje je kompleksen proces, katerega učinkovitost je odvisna od različnih dejavnikov. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti vlogo gibalno-didaktičnih iger med poukom, preveriti 

učinkovitost učenja s pomočjo le-teh v razredu pri pouku gospodinjstva ter pridobiti 

mnenje učencev o učenju s pomočjo gibalno-didaktičnih iger.   

 

3.2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji raziskave so bili: 

1. ugotoviti, ali bo znanje učencev, ki se bodo učili z gibalno-didaktičnimi igrami 

boljše v primerjavi z znanjem učencev, kjer delo poteka frontalno s prevladujočo 

metodo razlage;  

2. ugotoviti, ali gibalno-didaktične igre povečajo motivacijo za delo pri pouku, v 

primerjavi s frontalno obliko dela, kjer prevladuje metoda razlage;  

3. ugotoviti, ali gibalno-didaktične igre izboljšajo fizično in psihično počutje 

učencev, v primerjavi s frontalno obliko dela, kjer prevladuje metoda razlage;  

4. pridobiti mnenja učencev o pozitivnih in negativnih lastnostih uporabe gibalno-

didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva.  

Za potrebe raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Katera skupina učencev (eksperimentalna skupina, z uvedenimi gibalnimi 

didaktičnimi igrami ali kontrolna skupina, skupina brez gibalno-didaktičnih iger) 

bo po obravnavi nove snovi imela boljše znanje?  

2. Ali se med učenci, ki bodo obravnavali snov z vključitvijo gibalnih didaktičnih 

iger, in učenci, ki bodo snov obravnavali s frontalno obliko dela, pojavljajo 

razlike v motiviranosti za učenje?  

3. Kakšno mnenje imajo učenci eksperimentalne skupine (uvedene gibalne 

didaktične igre) in učenci kontrolne skupine (snov, podana brez gibalnih 

didaktičnih  iger) o njihovem počutju med učno uro?  

4. Kakšno mnenje imajo učenci o uporabi gibalnih didaktičnih iger pri pouku 

gospodinjstva? 
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3.3. RAZISKOVALNA METODA  

Raziskava je temeljila na deskriptivno-kavzalni – eksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja. Izveden je bil pedagoški eksperiment. Izpeljana je bila učna ura iz 

modula Bivanje in okolje, učna tema je bila Ekološko osveščen potrošnik. Učna ura je 

bila izpeljana v 6. razredu pri predmetu gospodinjstvo. V drugem delu je bila 

uporabljena kvalitativna metoda fokusnih skupin, s pomočjo katere so bili pridobljeni 

odgovori na raziskovalna vprašanja. Fokusne skupine temeljijo na izvedbi vodenih 

skupinskih pogovorov, kar omogoča zaznavanje interakcije med učenci ter primerjavo  

njihovih odgovorov (Krueger, 1998; Klemenčič in Hlebec, 2007). 

 

3.4. OPIS VZORCA  

V raziskavo je bilo vključenih 61 učencev šestega razreda devetletne osnovne šole. 

Od tega je bilo 32 dečkov in 29 deklic. Na vsaki šoli smo izvedli dve učni uri (kontrolna 

in eksperimentalna skupina). Kontrolno skupino je predstavljalo 30 učencev, od tega 

15 dečkov in 14 deklic. Eksperimentalno skupino je predstavljalo 31 učencev, od tega 

17 dečkov in 15 deklic. Pri izvedbi fokusnih skupin eksperimentalne skupine je 

sodelovalo šest učencev ene šole in šest učencev druge šole, skupno 12 učencev, od 

tega pet dečkov in sedem deklic. Prav tako smo v kontrolni skupini izvedli fokusno 

skupino s šestimi učenci na eni šoli in šestimi učenci na drugi, skupno 12 učencev, od 

tega osem dečkov in štiri deklice. Učenci so bili izbrani naključno. Fokusne skupine so 

potekale ločeno. Vzorec je bil neslučajnostni in namenski.   

 

3.5. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

V prvem delu raziskave smo izvedli štiri učne ure v šestem razredu na dveh izbranih 

osnovnih šolah. Priprava za učni uri je bila pripravljena s pomočjo obrazca za 

načrtovanje učnih ur. Na vsaki šoli smo izvedli dve učni uri. En razred je predstavljal 

eksperimentalno skupino, v kateri smo izvedli učno uro z različnimi gibalnimi 

aktivnostmi. Didaktično-gibalne igre smo uporabili v uvodni motivaciji, v delu, kjer so 

pridobivali novo znanje in v zaključku. V prvem delu so poslušali glasbo in hodili po 

razredu ter pravilno ločevali odpadke, ob tišini so obstali in se niso smeli premikati. V 

drugem delu učne ure so bili razdeljeni v skupine in vsaka skupina je dobila besedo. 

Predstavljale so zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj odpadke. Vsaka skupina je s 

pomočjo giba – pantomime poskušala opisati izbrano besedo. Ostali dve skupini sta 

poskušali ugotoviti, kaj prikazujejo. Na koncu šolske ure je sledil kviz dvigni roke ali 
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počepni. Brali smo jim različne trditve o novo pridobljenem znanju. Če je bila trditev 

napačna, so dvignili roke, če je bila pravilna, so počepnili. Drugi razred je predstavljal 

kontrolno skupino, kjer je učna ura potekala frontalno, prevladovala je metoda razlage. 

Po končani uri so vsi udeleženi učenci rešili kratek preizkus znanja, ki smo ga pripravili 

vnaprej (Priloga 2). Nato smo v vsakem razredu izbrali šest učencev, ki so imeli 

dovoljenje staršev, da lahko sodelujejo v fokusni skupini (Priloga 1). Pogovor je bil 

sneman s pomočjo mobilne aplikacije »diktafon«. Vprašanja so bila pripravljena  

vnaprej, vendar z možnostjo postavljanja tudi drugih vprašanj, saj je za to metodo 

značilno, da se lahko vprašanja porodijo med samim izvajanjem (Krueger, 1998; 

Klemenčič in Hlebec, 2007).  

 

3.6. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

Rezultate, ki smo jih dobili s preizkusom znanja, smo predstavili opisno in s pomočjo 

Excelove tabele. Učno uro smo takoj po izvedbi samostojno analizirali s pomočja 

obrazca za analizo učne ure. Pogovor, ki je bil sneman s pomočjo mobilne aplikacije 

»diktafon«, smo prepisali in pripravili transkripte. Odgovore smo kodirali in jih 

strukturirali.  
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

4.1. REZULTATI  

Rezultate, pridobljene s pomočjo preizkusa znanja, samostojne analize izvedene učne 

ure ter odgovore, pridobljene s pomočjo fokusnih skupin, smo razvrstili v tri skupine. V 

prvem delu je predstavljeno znanje učencev. Nato je predstavljena motivacija in 

počutje med učno uro. V zadnjem delu so zajeta stališča učencev o vključevanju 

gibanja v pouk ter primeri gibalnih iger, ki bi jih učenci vključili v pouk gospodinjstva. 

Pri vsaki skupini so dodani primeri odgovorov učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine.  

 
4.1.1. ZNANJE 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na RV1: Ali bo znanje učencev, ki se bodo učili z 

gibalno-didaktičnimi igrami, boljše v primerjavi z znanjem učencev, kjer delo poteka 

frontalno s prevladujočo metodo razlage. 

Znanje je bilo preverjeno s pomočjo štirih kratkih nalog. Pri prvi nalogi so morali učenci 

šest fotografij odpadkov (tetrapak mleka, kozarec kislih kumaric, zobna ščetka, 

kartonska škatla, olupki krompirja in zunanji ovitek čokolade Gorenjka) pravilno 

razvrstiti (odpadna komunalna embalaža, mešani komunalni odpadki, papir, steklo, 

biološki odpadki). Pri drugi nalogi so morali učenci našteti štiri razloge za 

onesnaženost okolja. Učenci so imeli možnost samostojnega zapisa. Prav tako tudi pri 

tretji nalogi, pri kateri so morali napisati tri glavne stvari, ki se jih drži ekološko osveščen 

potrošnik. Pri četrti nalogi so učenci dopolnili stavek, ki se navezuje na zeleno 

nakupovanje. 
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Kot vidimo v Tabeli 1 je večina učencev tako eksperimentalne kot kontrolne skupine 

odgovorila pravilno.  

 
Tabela 1: Rezultati učencev glede na skupino po posameznih vprašanjih. 

Naloga  Skupina Pravilno Nepravilno 

f % f % 

N1:  ES 20 64,5 11 35,5 

KS 18 60,0 12 30,0 

N2: ES 22 71,0 9 29,0 

KS 21 70,0 9 30,0 

N3: ES 24 77,4 7 22,6 

KS 26 86,7 4 13,3 

N4: ES 20 64,5 11 35,5 

KS 18 60,0 12 40,0 

 

Čeprav so učenci eksperimentalne skupine bolje odgovorili na 3 od 4 nalog, razlike v 

znanju (Tabela 2) niso bile statistično pomembne (t=0,02, p=0,98). 

 

Tabela 2: Primerjava doseženega števila točk pri preverjanju znanja med skupinama. 

Skupina N M SD t p 

ES 31 2,8 1,72 0,02 0,98 

KS 30 2,7 1,61 

 

Znanje učencev smo preverjali tudi s pomočjo fokusnih skupin. Na vprašanje, kaj jim 

pomeni besedna zveza »ekološko osveščen potrošnik«, so učenci eksperimentalne 

skupine izpostavili recikliranje (Učenec 1ES: »Človek, ki reciklira in pomaga okolju.«), 

material embalaže oz. vrečke (Učenec 2ES: »Da kupujemo v steklenici pijačo, ne pa 

v plastenki.«  in Učenec 3ES: »Da poskušamo zmanjšati onesnaževanje s plastičnimi 

vrečkami.«). V kontrolni skupini so prav tako izpostavili recikliranje in pozitiven odnos 

do narave (Učenec 1KS: Da človek reciklira in je prijazen do narave ter skrbi za njo.« 

in Učenec 2KS: »Reciklira, se udeleži čistilne akcije in tako pomaga okolju.«) ter 

izpostavili so tudi ponovno uporabo (Učenec 3KS: »Večkrat uporabi isto stvar.«) 

Kot je razvidno iz odgovorov, so učenci kontrolne skupine podajali bolj splošne 

odgovore, medtem ko so odgovori učencev eksperimentalne skupine bolj konkretni. 
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Razlog za to razliko lahko poiščemo pri podajanju snovi med učno uro, saj so učenci 

eksperimentalne skupine npr. preko igre pantomima morali sami poiskati in prikazati 

konkretne predloge, kaj pomeni recikliranje, ponovna uporaba ter zmanjšanje 

odpadkov. V kontrolni skupini pa smo se o tem samo pogovarjali. 

Učence smo prosili, naj pojasnijo pomen besed zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi 

in za vsakega podajo primer. Učenci obeh skupin so dobro in pravilno razložili pojme 

zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj. Obe skupini sta besede razložili predvsem 

preko različnih primerov. Učenci eksperimentalne skupine so pri besedi zmanjšaj 

opozorili na premišljeno nakupovanje (Učenec 1ES: »Da kupiš, samo tisto, kar rabiš, 

ne še ful sladkarij, pa neke plastike. Pač tisto, kar res rabiš, ne da rečeš, uf bom še to 

kupil, k bom mogoče nekoč rabil.« in Učenec 2ES: »Da ne kupiš veliko stvari, za brez 

veze.«)., prav tako tudi učenci kontrolne skupine (Učenec 1KS: »Da bolj varčuješ s 

stvarmi.« in Učenec 2KS: »Da ne kupuješ neki, kar ne rabiš.«). Pri besedni zvezi 

ponovno uporabi so tako učenci eksperimentalne skupine kot kontrolne skupine 

izhajali iz svojih življenjskih izkušenj (Učenec 1ES: »Maš banjico od sladoleda in jo 

splakneš in daš notri barvice.« in Učenec 2ES: »Pri nas tut te steklenice večkrat 

uporabimo, ker delamo domače sokove pa marmelade.« ter Učenec 1KS: »Če imamo 

kozarec od marmelade in pol vložimo notri kumarice.« in Učenec 2KS: »Recimo, da je 

strgana majica, da je ne vržeš stran, ampak jo zašiješ.«). Besedo recikliraj obe skupini 

povezujeta s pravilnim ločevanjem in odlaganjem odpadkov (Učenec 1ES: »Da se 

trudiš, kam daš odpadke, da ne daš kakšnih nevarnih odpadkov na divja odlagališča, 

ampak neseš na zbirne centre.«, Učenec 1KS: »Da pač sortiramo vse odpadke, kamor 

sodijo, npr. odpadke, ki se razgradijo, da damo v biološke.«).  

 
4.1.2. MOTIVACIJA IN POČUTJE 

Z raziskavo smo želeli pridobiti tudi odgovor na RV2: Ali gibalne didaktične igre 

povečajo motivacijo za delo pri pouku, v primerjavi s frontalno obliko dela, kjer 

prevladuje metoda razlage.  

Odgovor na to vprašanje smo dobili s pomočjo opazovanja dela po posameznih etapah 

med samo učno uro in s pomočjo fokusnih skupin.   
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Kot je razvidno iz Tabele 3 je bila uporaba gibalno-didaktične igre v uvodnem delu 

učne ure dobro motivacijsko sredstvo za aktivno delo oz. sodelovanje učencev pri učni 

uri. V kontrolni skupini pa vključitev zgodbe o odlaganju odpadkov ni imela enakega 

učinka in je bilo potrebno za uspešno delo več dodatnega pogovora o vsebini. 

 

Tabela 3: Prikaz učinkovitosti motivacijskih vzvodov v uvodni motivaciji. 

SKUPINA UPORABLJENI 

MOTIVACIJSKI VZVOD 

ANALIZA 

E
K

S
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

N
A

 S
K

U
P

IN
A

  

Didaktično-gibalna igra - 

učenci po tleh pobirajo 

odpadke in jih poskušajo 

razvrstiti v improvizirane 

smetnjake, vmes se vrti 

glasba, ko ta ugasne, 

obstojijo na mestu. 

ES 1:  

- Učenci so motivirani za delo. 

- Aktivno sodelujejo.  

- Ni disciplinskih težav.  

ES 2:  

- Učenci so motivirani za delo. 

- V igro so se močno vživeli. 

- Večina učencev aktivno sodeluje. 

- Manjše disciplinske težave ob za-

ključevanju igre.  

 

K
O

N
T

R
O

L
N

A
 S

K
U

P
IN

A
 

 

Zgodba o odlaganju 

odpadkov  

KS 1:  

- Zgodba učencev ni motivirala. 

- Potrebna so dodatna podvprašanja 

za razumevanje prebranega in 

sodelovanje v razgovoru. 

KS 2:  

- Zgodba ni imela pričakovanega 

motivacijskega učinka. 

- Potrebna so bila podvprašanja.  
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Ravno tako je uvedba didaktične igre v obravnavo nove snovi imela z vidika 

motiviranosti pozitiven učinek, kar se je kazalo tako v zavzetosti, navdušenju za delo 

kot v odsotnosti disciplinskih težav (Tabela 4).  

 
Tabela 4: Prikaz učinkovitosti motivacijskih vzvodov v obravnavi novega znanja. 

SKUPINA 

UPORABLJENI 

MOTIVACIJSKI 

VZVOD 

ANALIZA 

E
K

S
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

N
A

 S
K

U
P

IN
A

 

 

Pantomima - 

recikliraj, 

zmanjšaj, 

ponovno 

uporabi 

ES 1: 

- Učenci so bili z igro zadovoljni.  

- V skupinah so se učenci hitro dogovorili, 

kako bodo izbrano besedo predstavili.  

- Všeč jim je bilo delo v skupini. 

- Opaziti je bilo navdušenje nad 

ustvarjanjem z lastno domišljijo. 

- Učenci med sabo niso klepetali, brez 

disciplinskih težav so se pripravili na 

predstavitev. 

ES 2:  

- Učenci so na začetku  potrebovali malo 

vzpodbude, da so se dogovorili, kako 

bodo predstavili izbrano besedo. 

- Med igro so učenci uživali (predstavili so 

se z dobrimi idejami). 

- Težav z disciplino ni bilo, učenci so se 

dela lotili hitro in z veseljem.  

 

  



Maček, L. (2020). Gibalne didaktične igre pri poučevanju gospodinjstva.  
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

22 
 

Tabela 4: Prikaz učinkovitosti motivacijskih vzvodov v obravnavi novega znanja. 

(nadaljevanje) 

SKUPINA 

UPORABLJENI 

MOTIVACIJSKI 

VZVOD 

ANALIZA 
K

O
N

T
R

O
L

N
A

 S
K

U
P

IN
A

 

 

Reševanje 

delovnega lista, 

delo v paru, 

samostojno 

delo, skupen 

pogovor o temi  

 

KS1:  

- Učence je pri reševanju delovnega lista 

najbolj motivirala 1. naloga, ki smo jo 

postopno rešili skupaj (s pomočjo 

razpredelnice in predhodnega znanja so 

poiskali pot do odgovora). 

- Delo v paru jih ni posebej motiviralo. Prišlo 

je do klepetanja in nedela.  

- Pogovor in spodbujanje k lastnemu 

razmišljanju je k sodelovanju spodbudilo 

le učence, ki jih je snov zanimala. Ostali 

so se dolgočasili.  

KS 2:  

- Pri reševanju delovnega lista je učence za 

delo motiviralo samostojno reševanje 

delovnega lista in uporaba razpredelnice 

za pomoč. 

- Naloga, ki je zahtevala delo v paru, ni bila 

uspešna, saj so učenci  klepetali, namesto 

da bi reševali nalogo. 

- Naloga, pri kateri so morali narisati primer 

recikliranja, jim je bila bolj všeč in so bolj 

sodelovali. 

- Vodenje ure je zahtevalo, z vidika 

zagotavljanja ustrezne discipline, več 

vodenega razgovora s številnimi 

dodatnimi vprašanji.  
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V zaključnem delu ure so učenci eksperimentalne skupine izvajali igro kviz - dvigni 

roke in počepni, medtem ko smo z učenci kontrolne skupine izvedli le sklepni razgovor 

o obravnavani vsebini. Kviz dvigni roke ali počepni je v eksperimentalni skupini prinesel 

pozitivne rezultate. Učenci so se nasmejali, razgibali, ponovili novo snov ter dobre volje 

odšli k novi šolski uri. V kontrolni skupini smo uro končali z razgovorom, v katerega pa 

je težko enakovredno vključiti vse učence, kar je rezultiralo tudi v manjšem zanimanju 

učencev za delo (Tabela 5).  

 
Tabela 5: Prikaz učinkovitosti motivacijskih vzvodov v zaključnem delu ure.  

 

SKUPINA 

UPORABLJENI 

MOTIVACIJSKI 

VZVOD 

ANALIZA 

E
K

S
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

N
A

 

S
K

U
P

IN
A

 

 

Kviz - dvigni roke in 

počepni  

 

ES 1 in 2: 

- Igra se je učencem zdela na začetku 

neobičajna in so potrebovali malo 

spodbude za počepe.   

- Med igro so bili zadovoljni, ni bilo 

zaslediti zaspanosti  in utrujenosti 

učencev, bili so zadovoljni in nasmejani.  

K
O

N
T

R
O

L
N

A
 

S
K

U
P

IN
A

 

Skupen razgovor in 

ponovitev o 

obravnavani temi 

preko vprašanj, na 

katere so učenci 

odgovarjali. 

KS 1 in 2:  

- Motiviranost za sodelovanje se je 

spreminjala glede na posamezno 

vprašanje. 

- Sodelovali so le nekateri učenci.   

 
S fokusnimi skupinami smo želeli pridobiti tudi stališča učencev o motivacijskem vidiku 

vpeljanih gibalnih iger. Učence smo spraševali, kaj jih je tekom učne ure motiviralo za 

delo (v uvodni motivaciji, pri pridobivanju novega znanja, v zaključnem delu učne ure). 

Učenci eksperimentalne skupine so v odgovorih najbolj izpostavili gibalno-didaktične 

igre, ki smo se jih igrali preko učne ure (Učenec 1ES: »Meni so bile vse 3 igre všeč, 

posebej mi je bila pantomima všeč, ker smo se sami lahko kej spomnili.«, Učenec 2ES: 

»Ko smo se igrali to igro na začetku, ko smo reciklirali in smo potem na koncu skupaj 

pogledali, če smo prav ločili.« in Učenec 3ES: »Bila mi je všeč pantomima, ker smo si 
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skozi igro več zapomnili, kej za naprej.«). Na drugi strani pa učenci kontrolne skupine 

niso izpostavili nič, kar bi jih posebej motiviralo. Učna ura jim je bila bolj ali manj enaka 

kot vedno (Učenec 1KS: »Mene ni nič.«, Učenec 2KS: »Taka je bila kot ponavadi.« in 

Učenec 3KS: »Uredu je bilo.«).  

S pomočjo fokusnih skupin smo želeli pridobiti tudi informacijo, ali se jim zdi gibanje 

pri pouku ustrezen motivacijski vzvod. Učenci obeh skupin se s tem strinjajo in se jim 

zdi gibanje kot del pouka zanimiv dodatek. Učenci eksperimentalne skupine so gibanje 

med poukom povezali s sproščenostjo, zanimivostjo in tudi s tem, da si tako lahko več 

zapomnijo (Učenec 1ES: »Meni se zdi dobro, ker če skoz sediš, ti je mal dolgčas, ker 

npr. tko kot smo se šli danes kipce, je bolj zanimivo in si več zapomniš.«, Učenec 2ES: 

»Več si zapomniš, pa če si skoz pri miru, se težje naučiš, če so pa igre, se pa gibaš in 

si sproščen in si bolj zapomniš.«, Učenec 3ES: »Bolj smo sproščeni, zabavamo se, pa 

še neki se naučiš. Tko da je gibanje meni super.« in Učenec 4ES: »Meni je všeč, ker 

skoz samo sedimo in če je dolgočasno, začneš klepetat.«) 

Učenci kontrolne skupine pa so gibanje povezali predvsem z zdravjem in z nemirom v 

razredu (Učenec 1KS: »Da bi se gibali med poukom, bi svojemu telesu naredili 

veselje.«, Učenec 2KS: »Da ne bi samo sedeli, ampak da bi se več gibali, bi bilo ful 

dobro.«, Učenec 3KS: »Ja itak, zato, ker ne moremo bit celo uro samo pr miru.« in 

Učenec 4KS: »Ja, ker mislem, da je tut zato nemir med poukom.«). 

Z raziskavo smo želeli pridobiti tudi odgovor na RV3: Kakšno mnenje imajo učenci 

eksperimentalne skupine (uvedene gibalne didaktične igre) in učenci kontrolne skupine 

(snov podana brez gibalno didaktičnih iger) o njihovem počutju med učno uro. S 

pomočjo emotikonov smo od učencev najprej želeli pridobiti informacijo o njihovem 

čustvenem stanju med učno uro z vpeljanimi gibalnimi aktivnostmi.  

Rezultati (Slika 1) so pokazali, da je večina učencev eksperimentalne skupine izbrala 

emotikon »zanimivo«, večina učencev, ki so sodelovali v fokusni skupini iz kontrolne 

skupine, pa emotikon »ravnodušen«.   



Maček, L. (2020). Gibalne didaktične igre pri poučevanju gospodinjstva.  
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

25 
 

 
Slika 1: Počutje učencev med učno uro. 

 
Z razgovorom v fokusnih skupinah smo želeli pridobiti podrobnejšo razlago učencev o 

njihovem počutju pri pouku oziroma kaj je bilo tisto, kar je najbolj vplivalo na njihovo 

počutje.  

Učenci eksperimentalne skupine so navajali, da so se počutili dobro ter svoje dobro 

počutje pripisovali gibalno-didaktičnim igram (Učenec 1ES: »Dobro sem se počutila, 

če ne bi bilo teh iger, mi ne bi bilo tok všeč, zato sem se tut dober počutila«, Učenec 

2ES: »Jst sem bila tut polna energije pa fajn je bilo, ker smo se tut nasmejali pa gibali.«, 

Učenec 3ES: »Men je bilo tut všeč, pa dobr je bilo, ker je bilo malo drugače.«, Učenec 

4ES: »Jst sem to uro prišel že kr zmatran, ker je zadnja ura in pol k je začel in smo na 

drugačen način spoznavali snov, sem se pa boljše počutili in je bilo zanimivo.«). 

Učenci prav tako menijo, da bi gibalne igre med poukom dvignile razpoloženje ter bi 

bili bolj pripravljeni za delo (Učenec 5ES: »Ja gibanje, te motivira za učenje. Pač 

spodbudilo bi me, da bi bolj sledil uri.« in Učenec 6ES: »Men bi bilo tut všeč, zato ker 

te gibalna igra spodbudi, da čim prej stvari narediš, npr. zapišeš, ker veš, da te potem 

še čaka gibalna igra.«). 

Učenci kontrolne skupine so navajali, da so se med učno uro počutili utrujeno (saj 

imajo predmet gospodinjstvo med zadnjimi urami na urniku, prav tako ga imajo tudi 

učenci eksperimentalne skupine; obe skupini imata uro gospodinjstva ob enakih urah) 

(Učenec 1KS: »Nisem bila zaspana, pač navadno kot ponavadi.«, Učenec 2KS: 

»Utrujeno.«, Učenec 3KS: »Zaspano« in Učenec 4KS: »Utrujeno, ker je že šesta ura.« 
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Nekaterim učencem je bila ura kljub utrujenosti vseeno zanimiva (Učenec 5KS: 

»Utrujeno, ker je bila zadnja ura, ampak drugače pa zanimivo, ker sem se še nekaj 

novega naučila.« in Učenec 6KS: »Malo zaspano, sam drugače ura je bila pa fajn.«). 

Nato smo učence kontrolne skupine vprašali, kaj je bilo tisto, kar je pozitivno vplivalo 

na njihovo počutje med uro. Menijo, da jih najbolj »uspava« pouk, ko učitelj samo 

razlaga – frontalen način izvedbe učne ure (Učenec 1KS: »Aamm ko smo reševali 

delovne liste, da smo se mal zbudili.«, Učenec 2KS: »Ja, npr. ko smo mogli umestiti, 

kam sodi pasji iztrebek in nisi vedu kam in si pogledu v razpredelnico, in da neki delaš 

je bolj zabavno, ker si mogu iskat, kaj gre kam, ne pa da samo poslušaš učitelja.«, 

Učenec 3KS: »Pa pač, ko smo se pogovarjali, je blo uredu, ker če moraš kej sam 

reševati, je dolgočasno.« in Učenec 4KS: »Ko smo se kej pogovarjali o tem, kaj sodi 

kam, je bil uredu, ker če sodeluješ, je bolj zanimivo.«). 

Kontrolna skupina ni bila deležna gibalnih iger, zato smo učence vprašali, kako bi 

vključitev iger vplivalo na njihovo počutje. Vsi učenci so bili enotni, da bi to pozitivno 

vplivalo na njihovo počutje, da bi bili manj zaspani ter bolj pripravljeni za delo (Učenec 

1KS: »Jaaaaaa. Ker ne moremo skoz sedet in pisat.«, Učenec 2KS: »Ne bi se počutili 

zaspane, ker bi se gibali.«, Učenec 3KS: »Če bi se gibali na začetku, bi lažje zdržali 

celo uro in bi bili manj nemirni.« in Učenec 4KS: »Pač, če učiteljica naredi nekaj, kar 

nam je všeč, smo pol tut mi bolj pripravljeni delati.«). 

Disciplinske težave so del vsake učne ure in vsak učitelj se z njimi srečuje vsak dan. 

Sam mora ugotoviti, kaj je tisto, kar učence motivira za delo ter jih odvrne od 

nesodelovanja. Ugotavljali smo, kakšno je mnenje učencev o tem, da  bi gibalne igre 

zmanjšale možnost za disciplinske težave.  

Učenci eksperimentalne skupine trdijo, da bi gibalne igre zmanjšale možnost za 

klepetanje, nemir in naveličanost (Učenec 1ES: »Med poukom bi se mogli več gibat, 

ker nam je potem dolgčas in potem začnemo klepetat s sosedom.«, Učenec 2ES: 

»Men se tut zdi, da če bi se gibal med poukom, nam bi blo zanimivo in ne bi klepetal.« 

in Učenec 3ES: »Ja, pomoje bi, ker bi nas bolj zanimala ura kot tisto, kar bi se 

pogovarjali s sošolcem.«). 

Pri kontrolni skupini smo se navezali na učno uro, ko so med sabo klepetali in jih 

vprašali, če bi bilo disciplinskih težav (klepetanja s sosedi) manj, če bi v pouk 

vključevali več gibalnih iger (Učenec 1KS: »Pomoje, da bi boljše, ker bi bili zaposleni.«, 

Učenec 2KS: »Pomoje da, če bi se gibali, bi uni manj klepetali, ko ne morejo sedet pri 

miru.« in Učenec 3KS: »Ja zato, ker bi bli mal utrujeni in ne bi imel časa za gibanje.«). 



Maček, L. (2020). Gibalne didaktične igre pri poučevanju gospodinjstva.  
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

27 
 

Nekaj učencev meni, da bi nekateri učenci gibalne igre izkoristili za lastno zabavo 

(Učenec 4KS: »Ne, ker če bi imeli gibalne igre, bi se nekateri začel zafrkavati.«). 

Učence smo izzvali tudi z vprašanjem, ali bi jim bilo všeč, če bi vsako uro imeli 

možnost, da naredijo npr. pet počepov. Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine 

te ideje ne podpirajo najbolje, saj so jim bolj všeč skupinske gibalne igre (Učenec 1ES: 

»Hm ... meni so bile všeč igre, ko bi se skupaj kaj šli, take kot danes.« in Učenec 1KS: 

»Pomoje, da ja. Čeprou meni se zdi boljše, da delamo skupinske vaje.«). Prav tako se 

je v obeh skupinah pojavilo mnenje, da bi izvajanje počepov sredi ure zmotilo ostale 

učence in bi tako prekinjali učno uro (Učenec 2ES: »Meni so tut bolj skupne všeč, pa 

še tistega, ki bi to delal, bi vsi gledali, ali pa pol bi vsi hoteli naenkrat in bi bilo glasno.« 

in Učenec 2KS »Boljše so skupinske vaje. Ker če delamo vsak sam, bi tistega vsi 

gledali in ne bi sledil uri.«). 

 
4.1.3. STALIŠČA UČENCEV O VKLJUČITVI GIBANJA V POUK 

GOSPODINJSTVA 

V okviru fokusnih skupin smo z učenci iskali tudi odgovor na RV4: Kakšno mnenje 

imajo učenci do uporabe gibalnih didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva.  

Izkazalo se je, da je v obeh skupinah prevladovalo več pozitivnih stališč kot negativnih, 

so pa v obeh skupinah izpostavili, da so gibalno-didaktične igre dobra izbira, če se jih 

izvaja zmerno.  

Tako učenci kontrolne kot ekpserimentalne skupine so med pozitivnimi vidiki 

izpostavili, da bi vključevanje gibalno-didaktičnih iger izboljšalo njihovo znanje. 

(Učenec 1ES: »Učitelji bi nas lažje učili, saj bi bili bolj sproščeni. Ampak teh iger ne 

sme biti preveč, ker potem bi bilo že bedno, pač kdaj pa kdaj.«, Učenec 2ES: »Pouk 

poteka hitreje, lažje si zapolniš.« in Učenec 1KS: »Kakšna snov, ki ti ne gre, ti bi bila 

tko razložena in bi ti bila bolj všeč.«).  

Učenci eksperimentalne skupine menijo, da bi gibalne igre povečale njihovo 

motivacijo, izboljšale počutje, zmanjšale stres in povečale zagnanost, energijo za 

sodelovanje pri pouku (Učenec 3ES: »Gibanje bi bila dobra motivacija za učenje.«, 

Učenec 4ES: »Ne bi bili toliko zaspani.«, Učenec 5ES: »Bolje sodelujemo in raje 

imamo pouk.« in Učenec 6ES: »Učenje skozi igro je zabavno, manj stresno in bolj si 

zapomniš.«). 

Prav tako učenci kontrolne skupine pri vključevanju gibanja v predmet gospodinjstvo 

vidijo pozitivne lastnosti v pestrem in bolj zanimivem pouku (Učenec 2KS: 
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»Razmišljanje skozi igro je bolj zabavno.«, Učenec 3KS: »Meni bi bilo všeč, ker je 

veliko gibanja, pa snov spoznavamo skozi igro, kar je bolj zanimivo.«.) Učenci se 

zavedajo, da gibanje pozitivno vpliva na njihovo utrujenost in stres ter da bi 

vključevanje gibalnih iger oziroma gibanje samo zmanjšalo stres in predvsem psihično 

utrujenost (Učenec 4KS: »Ne bi bili toliko zaspani in utrujeni, bi se malo zbudili vmes.«, 

Učenec 5KS: »Da bi se lažje zbrali in da bi se umirili na začetku ure.«).   

Učenci eksperimentalne skupine so navedli nekaj negativnih stališč o vključevanju 

gibanja v pouk. Zavedajo se, da je tak pouk težje organizirati ter da je potrebno še več 

discipline in reda (Učenec 1ES: »Težje organizirati pouk.«, Učenec 2ES: »Če bi se 

igrali igre, kjer bi se drli eden čez drugega.«, Učenec 3ES: »Če bi se hecat začel in ne 

bi teh iger jemal resno.«). Prav tako se zavedajo, da igre ne bi bile všeč vsem učencem 

in bi zato med igro nagajali, povzročali nemir (Učenec 4ES: »Če komu ne bi bilo všeč, 

bi se lahko kregali, nemir.«). Na eni strani vedo, da teh iger ne sme biti preveč (Učenec 

5ES: »Preveč iger, bi lahko bilo dolgočasno že potem«), po drugi strani pa menijo, da 

bi želeli vedno več takšnih dejavnosti in manj frontalnega pouka (Učenec 6ES: »Bilo 

bi nam skoz premalo in bi želeli vedno manj pouka.«).  

V kontrolni skupini so učenci pri negativnih stališčih izpostavili predvsem, da so gibalne 

igre dobra izbira za popestritev pouka, ampak teh iger ne bi smelo biti preveč (Učenec 

1KS: »Dolgočasno bi lahko bilo, če bi bilo samo to.« in Učenec 2KS: »Včasih bi bila 

kakšna gibalna igra, včasih navaden pouk.«). 

Učenci eksperimentalne skupine so predlagali različne gibalno-didaktične igre za 

vključevanje v pouk gospodinjstva, predlagali so igre, ki smo se jih igrali preko učne 

ure (Učenec 1ES: »Premikanje po prostoru ob glasbi.«, Učenec 2ES: »Takšne kot smo 

se šli danes.«). Podali pa so tudi nekaj novih zanimivih iger (Učenec 3ES: »Npr. 

opisovali te stvari kot activity.«, Učenec 4ES: »Ali pa kakšna meditacija, da bi se 

umirili.«, Učenec 5ES: »Pa take igre kot so kipci in kej podobnega. Npr. podajanje 

žoge, ko ti pade žoga na tla, si moraš zbrati eno temo in o tem kej povedati ali ti pač 

učitelj postavi vprašanja.«, Učenec 6ES: »Npr. tvister, tisti, ki izgubi, mora odgovarjati 

na vprašanja.« in Učenec 7ES: »Kakšno igro, kot so bili kipci in tisti, ki izpade npr. 

imamo vprašanja v škatlici in tisti, ki izpade, potem potegne vprašanje in odgovarja, to 

bi lahko bilo za ponovitev.«).  

V kontrolni skupini pa so podali predvsem gibalne igre, ki bi jih lahko uporabili v učni 

uri, ki smo jo skupaj obravnavali na frontalen način (Učenec 1KS: »Tvister, da če daš 
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na modro nogo, da pol poveš, kaj daš v moder smetnjak, katere odpadke.« in Učenec 

2KS: »Ali pa activity, da bi bile besede povezane z ločevanjem odpadkov.«).  

Ker vemo, da je gibanje za učence pomembno, nas je zanimalo, ali menijo, da je 

gibanja v šoli, med poukom dovolj. Učenci eksperimentalne skupine trdijo, da ga je 

premalo (Učenec 1ES: »Med poukom se premalo gibamo, ker celo uro ubistvu samo 

sedimo in pišemo v zvezke.«, Učenec 2ES: »Jst se tut strinajm, lahko bi kdaj kakšne 

vaje za gibanje naredil pa bi bilo lažje. Ne bi nam bilo dolgčas, pa ne bi nas vse bolelo.« 

in Učenec 3ES: »Boljše bi blo, če bi se več gibal, ker potem, ko bi bili starejši, ne bi 

imel težav s hrbetenico.«).  

Učencem kontrolne skupine se zdi, da je gibanja v šoli in med poukom premalo. 

Menijo, da bi vključevanje gibanja v pouk pozitivno vplivalo na njih, predvsem v zadnjih 

urah, ko so utrujeni in naveličani šolskega dela. (Učenec 1KS: »Zjutraj se še kar da, 

potem na koncu pouka je pa kar težko, gibanje bi sigurno pomagalo.«, Učenec 2KS: 

»Ni toliko hudo, odvisno od predmeta, če ti predmet ni toliko všeč, je kar težko zdržati.« 

in Učenec 3KS: »Ja, ubistvu se gibamo samo pri športni.«).  

V eksperimentalni in kontrolni skupini so mnenja, da so gibalne dejavnosti v skupini 

boljše, saj jim sodelovanje z vrstniki veliko pomeni.  

Učenci eksperimentalne skupine predvsem navajajo, da so jim bolj všeč gibalno-

didaktične igre v skupini. V skupini je delo bolj zanimivo in člani tvoje skupine te lahko 

popravijo pri napakah (Učenec 1ES: »V skupini, ker je bolj zanimivo.«, Učenec 2ES: 

»Odvisno od igre, men je ful dober npr. kuhat v skupini, ker te lahko kdo popravlja.« in 

Učenec 3ES: »V skupini, ker je fajn sodelovati, ker te lahko kdo popravi.«). Njihove 

odgovore lahko povežemo z obravnavano učno uro, pri kateri so veliko sodelovali v 

skupini in so preko gibalnih iger bili deležni pomoči in popravljanja napak s strani 

sošolcev. Na ta način si med sabo pomagajo, se več naučijo ter si več zapomnijo, 

spoznavajo nove ideje, stališča in krepijo socialni stik. Prav tako so omenili, da bi 

gibalno-didaktično igro, ki smo jo izvajali v uvodni motivaciji, raje opravljali v paru, saj 

bi bili tako deležni pomoči sošolca (Učenec 4ES: »V skupini, tut tam, k smo ločevali 

smeti, bi bilo boljše, če bi bili po dva, ker si lahko pomagaš.«). 

Učenci kontrolne skupine so prav tako bili enotni, da je delo v skupini boljša izbira. Pri 

obravnavani učni uri kjer so večino dela opravili individualno, so učenci pogrešali 

skupen stik z ostalimi učenci. Zanima jih, kakšno mnenje, poglede imajo sošolci 

(Učenec 1KS: »Skupina, da vsak pove svoj mnenje, se lahko več naučimo.«, Učenec 

2KS: »Skupina, zato ker ima nekdo dobre ideje, kot če si samo v paru, ni toliko idej.«, 
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Učenec 3KS: »Skupina, ker se moreš prilagajati, če si sam, ni toliko idej in v skupini 

lahko daleč prideš.« in Učenec 4KS: »V skupini, ker ti lahko kdo pomaga, če ne 

znaš.«). Preko dela v skupini imajo možnost izraziti svoje mnenje in ga na podlagi 

drugih mnenj spremeniti, tako pridobiti nove ideje, obenem pa se prilagajati ostalim 

članom skupine. Vsak član skupine je tudi posameznik, ki neko snov pozna bolje, 

drugo slabše in preko skupine lahko pomagajo drug drugemu, so deležni medvrstniške 

pomoči in na koncu dobijo odličen izdelek.  

Učenci kontrolne skupine so ob samostojnem reševanju delovnega lista pogrešali 

ideje, mnenja, znanje svojih sošolcev in zato v predlogih zaznamo željo po delu v 

skupini, saj pogrešajo skupinsko dinamiko dela. Učenci eksperimentalne skupine pa 

so bili pomoči, novih idej, prilagajanja, skupnega sodelovanja deležni preko 

popravljanja s strani sošolcev, skupine in so svoje predloge podali na takšen način.  

 

4.2. RAZPRAVA  

Med osnovne človekove potrebe sodi tudi gibanje, ki je pomemben del našega življenja 

v vseh starostnih obdobjih. V času odraščanja je zato pomembno, da otroke naučimo 

živeti z gibanjem, jim ga privzgojiti kot vrednoto. Otroci danes večji del dneva preživijo 

v šoli, kjer je gibanja premalo. Gibajo se pri pouku športne vzgoje, pri dejavnostih, ki 

so povezane s telesno aktivnostjo (športni dnevi, naravoslovni dnevi ...) in v 

podaljšanjem bivanju. NIJZ (2017) navaja, da je takšna količina gibanja premajhna ter 

da bi učenci morali biti gibalno aktivni vsaj eno uro na dan. Prav tako bi se tega morali 

zavedati učitelji ter s svojim zgledom in dejanji pri učnih urah pozitivno vplivati na 

oblikovanje otrokovega mnenja o gibanju. Učitelj lahko v pouk vključi minuto za 

zdravje, sproščanje med uro ali različne gibalne didaktične igre.  

Rezultati so pokazali, da se znanje med učenci, ki so imeli med učno uro gibalno-

didaktične igre in učenci, pri katerih je pouk potekal na frontalen način, statistično 

značilno ne razlikuje. Da kratkotrajna telesna dejavnost ne kaže pozitivnih učinkov, 

medtem ko dolgotrajna dejavnost kaže boljše rezultate, je opozorila že Kojnik Vengust 

(2019). Predvidevamo, da bi bili rezultati tudi v našem primeru drugačni - boljši, če bi 

učenje z gibalno-didaktičnimi igrami potekalo daljše časovno obdobje. Zato bi bilo 

smiselno v prihodnjih raziskavah izvajati učenje z gibalno-didaktičnimi igrami daljše 

časovne obdobje in nato preverjati znanje.  

Z drugim sklopom vprašanj smo v fokusnih skupinah preverjali motivacijo in počutje 

učencev obeh skupin. Rezultati so pokazali razliko v motivaciji med učenci 
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eksperimentalne in kontrolne skupine. Ugotovili smo, da so učence gibalno-didaktične 

igre motivirale za delo, jih pritegnile za sodelovanje in med učno uro ni prihajalo do 

disciplinskih težav. Med skupnim pogovorom so učenci eksperimentalne skupine prav 

tako omenili, da je vključitev gibalnih iger dobra motivacija in spodbuda za delo.  

Učenci kontrolne skupine tekom ure niso kazali posebne motivacije za delo, prav tako 

njihovo obrazna mimika ni bila sproščena ter niso kazali visoke pripravljenosti  za delo. 

V pogovoru niso omenili, da bi jih kaj posebno motivirala za učenje oz. sodelovanje.  

Kako se učenci med učno uro počutijo, je izrednega pomena. Sproščeni učenci, ki niso 

pod stresom ali utrujeni, se v razredu dobro počutijo, so bolj pripravljeni za 

sodelovanje, zaradi česar se učijo z manj napora in se lahko tudi več naučijo. Vključitev  

gibanja v pouk  je dobra izbira, saj se pri gibanju izloča hormon adrenalin in druge 

snovi, ki dajejo otroku občutek dobrega počutja (Tomori, 2010). Raziskava je pokazala, 

da je bilo počutje učencev eksperimentalne skupine boljše kot učencev kontrolne 

skupine. Večina učencev je izražala zanimanje za delo. Poročali so tudi o večji energiji 

za delo. V kontrolni skupini pa je bil večji nemir, kar bi lahko povezali tudi s 

pomanjkanjem gibanja, saj kot opozarja Tomorijeva (2010), otrok za normalen razvoj 

potrebuje gibanje in če tega ne dobi v zadostni meri, to pri pouku išče na različne 

načine, kot je npr. guganje ali vrtenje na stolu, nemir …  

Škof (2010) navaja, da gibanje sprosti duševne napetosti, skrbi in strah, kar učencu 

omogoči večjo pozornost, usmerjenost in osredotočenost na delo, kar so pokazali tudi 

odgovori učencev eksperimentalne skupine.  

Iz odgovorov učencev obeh skupin je razvidno, da možnost, da bi bila v pouk vključena 

gibalna igra, povezujejo z zmanjšano možnostjo za klepetanje med uro, manjšim 

nemirom in zmanjšanjem disciplinskih težav nasploh ter povečano motivacijo za šolsko 

delo ter konkretno zaposlitvijo med uro. Odgovori potrjujejo dosedanje ugotovitve 

strokovnjakov, da je gibanje spodbuda za učenje, saj učenci na bolj prijeten, zanimiv 

in zabaven način pridobivajo znanje (Bogataj in Vidic, 2002). Čeprav večina učencev 

navaja predvsem pozitivne učinke vključevanja gibalno-didaktičnih iger, nekaj učencev 

meni, da bi že tako disciplinsko težavni učenci gibalne igre izkoristili za še večjo 

zabavo.  

Zato je potrebno opozoriti, da morajo biti gibalno-didaktične igre s strani učitelja skrbno 

načrtovane, vodene in imeti morajo jasno opredeljene (zapisane) določene cilje, ki jih 

želimo z igro doseči.  
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V zadnjem delu skupinskega pogovora nas je zanimalo, kakšna so stališča učencev 

do vključitve gibalnih dejavnosti v pouk ter kakšne igre bi sami vključili v pouk 

gospodinjstva. Večina učencev je izrazila pozitivno stališče do vključevanja gibalnih 

iger v pouk. Kot pozitivne vidike vključitve gibalno-didaktičnih iger so navajali:  

- zabavnost, zmanjševanje stresa, boljše zapomnjenje snovi;  

- boljša in bolj zanimiva razlaga snovi, ki te ne zanima ali ti je težje razumljiva; 

- povečanje motivacije, izboljšanje počutja, manjša utrujenost, dvig energije in 

posledično razpoloženja, poveča zbranost za delo pri pouku. 

 
Kot negativne vidike vključevanje gibalne igre v pouk pa so navedli: 

- nezanimivost in dolgočasnost, če jih je preveč;  

- želja po vedno več igrah in vedno manj frontalnega pouka; 

- nezainteresiranost za določeno igro, povzročanje nemira in s tem neuspešno 

izvajanje igre za ostale učence.  

 
Rezultati kažejo na pomen skrbnega načrtovanja uvedbe gibalnih dejavnosti, saj so 

učenci zelo jasno povedali, da lahko tudi didaktične igre postanejo dolgočasne in 

nezanimive, če jih je preveč. Zato je potrebno dobro razmisliti, kdaj vključiti gibalne igre 

v pouk ter na kakšen način.  

Učenci so podali nekaj predlogov, kako vključiti gibalne igre v pouk gospodinjstva. 

Predlagali so različne igre, pri katerih se lahko gibajo po prostoru, večkrat so omenili 

igro activity. Učenci eksperimentalne skupine so poudarili, da so jim bile zelo všeč igre 

pri učni uri in bi si jih želeli več. Predvsem so izpostavili igro pantomima, kjer so 

ustvarjali sami, brez točno določenih navodil. Že Kroflič (1999) je omenil, da ustvarjalni 

gib otroku omogoča samostojno izbiro vedenja, pozabi lahko na družbene vedenjske 

vzorce in se prepusti domišljiji, kar učenci v procesu konstruiranja novega znanja tudi 

potrebujejo.   

Kot je razvidno iz odgovorov učencev, imajo radi dejavnosti, kjer lahko ustvarjajo na 

različne načine, kjer se krepi njihova lastna ustvarjalnost, kjer koraki nisi točno 

določeni. Zato ob prenatrpanem učnem načrtu in pouku ne smemo pozabiti na krepitev 

učenčeve ustvarjalnosti in domišljije tudi s pomočjo gibanja. Razmisliti moramo, kdaj 

vključiti kakšno igro, kdaj jim lahko damo proste roke in kdaj potrebujejo točno 

določene korake – vodenje v okviru uvedene gibalne igre. Enako velja, kadar se 

odločamo, ali bomo izbrali igro, kjer bodo učenci samostojno sledili igri ali v skupini. V 
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fokusnih skupinah so izpostavili, da se raje igrajo v skupini, saj jim sodelovanje s 

sošolci veliko pomeni. Skupine morajo biti skrbno načrtovane, saj se prehitro zgodi, da 

kakšen učenec to izkoristi in nič ne dela. V učni uri smo zato pri igri pantomime jasno 

povedali, da morajo pri predstavitvi pojmov sodelovati vsi učenci.  

Učitelj ima s pripravo in izvedbo takšne učne ure veliko več dela. Vendar, če 

povzamemo ugotovitve raziskave, ima uvedba gibalne didaktične igre več pozitivnih 

kot negativnih vidikov (Slika 2).   

 

VKLJUČEVANJE GIBANJA V POUK GOSPODINJSTVA 

POZITIVNI VIDIKI VKLJUČEVANJA 
GIBANJA V POUK GOSPODINJSTVA:  

• večja motivacija za delo;  

• aktivno sodelovanje učencev;  

• manjše disciplinske težave 

(manjša možnost za klepetanje, 

nemir, naveličanost do dela); 

• zmanjša se utrujenost, stres in 

zaspanost;  

• pouk je bolj pester, zanimiv, 

ustvarjalen, drugačen;  

• večja pozitivna energija;  

• večja pripravljenost za delo; 

• večja sproščenost; 

• izboljšanje počutja (pozitivno vpliva 

na dvig razpoloženja). 

• večja pozornost, osredotočenost, 

usmerjenost na vsebino nove 

snovi. 

• Večja zagnanost za delo in 

sodelovanje pri pouku  

• Izboljšanje znanja (bolj si zapolnijo 

snov, bolj trdno znanje) 

NEGATIVNI VIDIKI VKLJUČEVANJA 
GIBANJA V POUK GOSPODINJSTVO:  

• več dela z učno pripravo in težja 

organizacija pouka za učitelja; 

• izbira igre ne bi bila všeč vsem - 

povzročanje nemira - neuspešno 

izvajanje igre za ostale učence:  

• prevelika količina gibalnih iger 

lahko pripelje do nasprotnega 

učinka (nezanimanje, dolgočasje, 

nezainteresiranost); 

• želja po vedno več igrah in vedno 

manj frontalnega pouka. 

Slika 2: Pozitivni in negativni vidiki vključevanja gibalne didaktične igre v pouk. 
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Kot je že bilo omenjeno so učenci bolj motivirani za delo, njihovo počutje je boljše, 

razbremenijo se vsakodnevnega stresa. Izvajanje gibalnih iger daljše časovno obdobje 

lahko prinese boljše znanje. S prekomerno količino uvedenih gibalnih iger v 

poučevanje lahko dosežemo ravno nasprotno – zasičenje, naveličanost in posledično 

nezanimanje učencev.  

Sodoben učitelj se zaveda pomena multisenzornega učenja in s tem tudi pomena 

vključevanja gibanja v pouk. Odločitev za vključitev didaktičnih gibalnih iger v pouk 

gospodinjstva tako sledi sodobnim trendom poučevanja. Uporaba gibalnih dejavnosti 

pri predmetu gospodinjstva lahko pouk naredi bolj zanimiv, privlačen ter za učence 

manj stresen in dolgočasen. S tem pa tudi bolj kakovosten z vidika doseganja 

zastavljenih učnih ciljev.  

Pri predmetu gospodinjstvo obravnavamo širok spekter vsebin, ki se povezujejo s 

kakovostjo bivanja. Zato je zelo pomembno, da imajo učenci do obravnavanih vsebin 

pozitivno stališče in da vsebine prepoznajo kot pomembne in uporabne v vsakdanjem 

življenju. V nadaljevanju je tako predstavljenih nekaj idej, kako vključiti gibalne igre v 

predmet gospodinjstvo. 

 

4.3. PREDLOGI VKLJUČITVE GIBALNIH IGER PO POSAMEZNIH 
MODULIH PRI PREDMETU GOSPODINJSTVO  

Za vsak modul, ki ga pri predmetu gospodinjstvo obravnavamo, je podan vsaj en 

predlog. Predlogi so podani na podlagi tematskih sklopov in učnih ciljev, ki jih 

opredeljuje Učni načrt za gospodinjstvo: Program osnovna šola Gospodinjstvo (Učni 

načrt, 2011).  

V 5. razredu devetletne osnovne šole učenci spoznajo vsebine ekonomike in tekstilstva 

(Učni načrt, 2011). V sklopu modula Ekonomika gospodinjstva učenci spoznavajo 

pojme, kot so: dom, družina, ravnanje s časom in denarjem (temeljno finančno 

opismenjevanje). V tabeli 6 je zbranih nekaj primerov za uvedbo gibalne didaktične 

igre v okviru modula Ekonomika gospodinjstev. 
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Tabela 6: Možnosti uvedbe gibalnih didaktičnih iger v modul Ekonomika gospodinjstva.  

Tematski 

sklop 

Operativni 

učni cilj  

Gibalna dejavnost  

Dom in 

družina  

Interpretirajo 

pojme: 

pripadnost, 

varnost, 

zaščita, 

razvoj. 

Pantomima: učence razdelimo v štiri skupine. Vsaka 

skupina prejme eno od navedenih pojmov (pripadnost, 

varnost, zaščita, razvoj). Pojme poskušajo preko 

pantomime prikazati ostalim učencem, ki poskušajo 

ugotoviti, kaj jim učenci predstavljajo.  

Potrebe  Razvijejo 

občutek 

pomoči 

ljudem v 

stiski in 

ljudem s 

posebnimi 

potrebami.  

Igra vlog: učencem razdelimo različne vloge 

(brezdomec, slaboviden fant, gluha deklica, invalid, 

oseba brez prijateljev ...). Vsak učenec se postavi v 

svojo vlogo in se poskuša vanjo vživeti na podlagi 

zgodbe, ki so jo prejeli. Na ta način učenci razvijejo 

občutek solidarnosti, pridobijo vpogled v njihovo 

življenje ter počutje.  

Fizične 

potrebe  

Razvijajo 

odgovornost 

za svoje 

zdravje. 

Dobro za moje zdravje/škodljivo za moje zdravje: 

učencem beremo različne trditve o zdravju. Če je trditev 

dobra za posameznikovo zdravje, naredijo počep, če je 

škodljiva, sedejo na tla. 

Čas  Ovrednotijo 

porabo 

svojega 

prostega 

časa. 

Moj prosti čas: Vsak učenec si naredi tabelo in 

ovrednoti svoj prosti čas (kaj v njem najraje počne, 

koliko časa nameni določeni aktivnosti ...). Nato v tabeli 

naredi dodaten prostor, v katerega bo zapisal 

ovrednotenje prostega časa dveh sošolcev. Ko si 

pripravijo tabele, se učenci razporedijo po razredu in se 

sprehajajo. Ko dva sošolca pristopita, skupaj odigrata 

prirejeno igro kamen-škarje-papir. Če oba pokažeta 

enak znak, si lahko med sabo izmenjata podatke o 

prostem času. Če ne,gresta naprej in poskusita igro z 

drugim sošolcem. Igra se konča, ko imajo vsi učenci 
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zapisano svojo razporeditev prostega časa ter dveh 

naključnih sošolcev.  

Denar  Se 

seznanijo z 

oblikami 

denarja  z 

različnimi 

načini 

plačevanja. 

Poišči par: vsak učenec prejme kartonček, na katerem 

ima napisano: način plačevanja, opis enega izmed 

načinov plačevanja, obliko denarja ali fotografijo 

denarja. Učenci hodijo po prostoru in iščejo par (npr. 

učenec, ki ima listek, na katerem piše kovanec, išče 

sošolca, ki ima fotografijo kovanca ali učenec, ki ima 

listek, na katerem piše gotovinsko plačilo, išče sošolca, 

ki ima opis le tega).  

 
V Okviru modula Tekstil in oblačenje učenci spoznajo temeljne tekstilne surovine 

(vlakna), mehanske postopke predelave vlaken, plemenitenje blaga, oblačila 

(nastanek in nakupovanje) ter vzdrževanje oblačil. Surovinsko sestavo oblačil lahko 

učenci spoznajo tudi s pomočjo gibalne didaktične igre Prodajalci in kupci (Tabela 7). 

 
Tabela 7: Primer vključitve gibalne didaktične igre v tematski sklop tekstilne surovine.  

Tematski 

sklop 

Operativni 

učni cilj  

Gibalna dejavnost  

Tekstilne 

surovine  

Razlikujejo 

med 

naravnimi in 

med 

umetnimi 

vlakni. 

Prodajalci in kupci: polovica učencev predstavlja 

prodajalce, ki prejmejo blago, ki lahko predstavlja 

različna umetna ali naravna vlakna Druga polovica 

predstavlja kupce, ki prejmejo listek, na katerem piše, 

katero vlakno potrebujejo. Učenci se pomešajo po 

prostoru in kupci iščejo pravega prodajalca, prodajalci 

pa oglašajo, kaj prodajajo. Ko se par najde, skupaj 

ugotovi, ali gre za naravno ali umetno vlakno. Ko se vsi 

pari med seboj najdejo, razrežejo blago na število 

učencev, ki jih je v razredu. Sledi predstavitev vlakna in 

razdelitev koščkov vlakna ostalim sošolcem, ki si ga 

prilepijo v pripravljeno tabelo ter zapišejo, za katero 

vlakno gre.  
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V šestem razredu devetletne osnovne šole učenci spoznajo vsebine naslednjih dveh 

modulov (Učni načrt, 2011):  

- bivanje in okolje; 

- hrana in prehrana.  

 

Modul bivanje in okolje vključuje vsebine s področja ekonomike (proizvodnja) in 

povezanosti gospodinjstva z naravnim okoljem. V tabeli 8 je primer, kako povezati 

okoljske in ekonomske vsebine s pomočjo gibalnih dejavnosti. 

 
Tabela 8: Primer vključitve gibalno-didaktične igre v tematski sklop proizvodnja in 

poraba.  

Tematski 

sklop 

Operativni učni 

cilj  

Gibalna dejavnost  

Proizvodnja 

in poraba 

Učijo se o vplivih 

porabe na okolje in 

analizirajo 

možnosti in načine, 

s katerimi bi lahko 

sami prispevali k 

izboljšanju okolja – 

razvijajo prijazen 

vzorec obnašanja 

do okolja. 

Ustvarjalni gib: učence razdelimo v skupine po 

tri. Vsaka skupina se dogovori, kako bodo s 

pomočjo glasbe (izberejo sami), plesa in giba 

predstavili eno možnost in način, 

 kako pozitivno prispevati k izboljšanju okolja. 

Vsaka skupina se nato predstavi, ostale skupine 

pa po predstavitvi poskušajo njihovo predstavo 

ubesediti. O prikazanem se nato z učenci 

pogovorimo.  

 
Večji delež ur v 6. razredu devetletne osnovne šole je posvečen obravnavi vsebin s 

področja hrane in prehrane, ki je, poleg ostalih vsebin, pomembna z vidika razvijanja 

zdravega življenjskega sloga. Učenci s pomočjo gibalnih didaktičnih iger spoznavajo 

pojme, kot sta hrana in prehrana. Spoznavajo hranilno, energijsko vrednost živil ter 

postopke mehanske in toplotne obdelave živil. Naučijo se, kaj je zdrava, varna, 

varovalna prehrana, pri čemer lahko teoretični del pouka popestrimo tudi z različnimi 

gibalno-didaktičnimi igrami ,kot je prikazano v Tabeli 9.  
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Tabela 9: Primeri gibalno-didaktičnih iger za vključitev v modul hrana in prehrana.  

Tematski 

sklop 

Operativni učni cilj  Gibalna dejavnost 

Hrana in 

prehrana  

Razumejo 

priporočila zdrave 

prehrane. 

Vroča čebula: vsi učenci se postavijo v krog. 

Med sabo si podajajo »vročo čebulo«, pri čemer 

jih v ozadju spremlja glasba. Ko glasba ugasne, 

učenec čebulo obdrži v roki in ji odvije plast, v 

kateri najde listek, na katerem je vprašanje, ki 

se navezuje na priporočilo o zdravi prehrani. 

Odgovori na vprašanje. Če je odgovor pravilen, 

naredi 5 počepov, če ne, naredi 3 počepe in 

prosi soseda, da mu pomaga odgovoriti. 

Gibalno igro pripravimo tako, da pride vsak 

učenec na vrsto vsaj enkrat.  

Mehanska 

in toplotna 

obdelava 

živil.  

Razvrščajo živila v 

skupine glede na 

hranljive snovi. 

Hitre škarje: Učence razdelimo v skupine po 

tri. Na eni strani razreda na dve mizi razvrstimo 

različne reklamne oglase, v katerih najdemo 

različna živila. Na drugi strani razreda imajo 

skupine plakate, na katere narišejo tabelo, ki 

vsebuje vse skupine živil (mleko in mlečni 

izdelki, žita in žitni izdelki ...). Nato se začne 

tekmovanje. Vsak učenec mora vsaj enkrat teči 

na drugo stran in iz revije v 30 sekundah izrezati 

čim več izdelkov, ki predstavljajo različne 

skupine živil. Učitelj napove, kdaj lahko učenci 

zapustijo prostor in tečejo na drugo stran 

izrezovat živila iz revij. Po pretečenih 30 

sekundah učitelj opozori, naj se vrnejo na drugo 

stran. Igra traja 20 minut. Zmaga skupina, ki 

ima nalepljenih več pravilno razvrščenih živil na 

plakatu.  
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5. SKLEP  

Gibalne didaktične igre predstavljajo idealno možnost za aktivnejše učenje in 

poučevanje. Rezultati raziskave, ki je bila izvedena med učenci 6. razreda osnovne 

šole sicer niso pokazali boljšega znanja učencev, ki so imeli pri učni uri vključene 

gibalne didaktične igre, v primerjavi z učenci, pri katerih je pouk potekal tradicionalno, 

vendar menimo, da bi izvajanje gibalno-didaktičnih iger pri pouku daljše časovno 

obdobje prineslo trdnejše in boljše znanje, kar potrjujejo tudi tuje raziskave.  

Pedagoški eksperiment pa je pokazal, da gibalno-didaktične igre izboljšajo motivacijo 

za šolsko delo in počutje učencev. Učenci se preko gibalnih iger sprostijo, 

razbremenijo stresa, umirijo in preko zabave naučijo nekaj novega. Učenci trdijo, da 

se pri pouku in nasploh v šoli premalo gibajo, kar tudi po njihovem mnenju vodi do 

različnih disciplinskih težav. Gibalno-didaktične igre bi slednje zmanjšale, saj bi jih 

spodbudile in navdušile za sodelovanje pri učni uri. 

Učitelj mora gibalno dejavnost, ki jo želi vključiti v pouk, skrbno načrtovati in se nanjo 

dobro pripraviti. Skrbno mora razmisliti, kdaj in pri kateri učni snovi bo uporaba le-te 

prinesla pozitivne rezultate. Paziti mora, da bodo vsi učenci razumeli namen in cilj igre, 

poznali pravila igre in bili enakovredno vključeni v igro. Skrbno mora načrtovati vodenje 

gibalne aktivnosti in poskrbeti, da bodo po zaključku igre strnjeno povzeta vsa bistvena 

spoznanja uvedene aktivnosti.  

Menimo, da je lahko vključevanje gibalno-didaktičnih iger odlična popestritev učne ure, 

ki učencem povrne energijo in vpliva na boljše počutje ter jih na spodbuden, zabaven 

način motivira za delo. Učitelj se mora zavedati, da je gibanje za otroke pomembno in 

da tudi on lahko s svojimi majhnimi spremembami pri pouku pripomore k zadostni 

količini gibanja na dan. Učni načrt za gospodinjstvo v programu devetletne osnovne 

šole vključuje veliko vsebin, ki jih je, z malo iznajdljivosti, možno predstaviti tudi s 

pomočjo gibalno-didaktičnih iger.  
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7. PRILOGE  

Priloga 1: Soglasje za izvajanje fokusnih skupin 

Spoštovani starši učenk in učencev 6. razreda, 

sem Lara Maček, študentka 1. letnika 2. bolonjske stopnje, smer predmetno 

poučevanje na  Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V letošnjem letu me čaka magistrsko 

delo z naslovom Gibalno-didaktične igre pri poučevanju gospodinjstva, ki obsega tudi 

raziskovalni del. Želim preveriti učinkovitost učenja s pomočjo didaktično gibalne igre 

v razredu pri pouku gospodinjstva ter predstaviti praktične primere vpeljave gibanja v 

pouk gospodinjstva. Izvedla bi učno uro, nato bi izbrala šest učencev, ki bi sodelovali 

v skupinskem intervjuju. Vprašanja bodo pripravljena vnparej. Med samim intervjujem 

bi snemala (sneman bo samo učenčev glas). Odgovore bi prepisala in jih uporabila v 

magistrskem delu. Imen učencev ne bi objavila.  

Prosim Vas, da izpolnite spodnji obrazec in ga nato oddate vaši razredničarki. Vesela 

bom vašega pozitivnega odziva, saj mi boste s tem zelo pomagali pri mojem 

magistrskem delu.  

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem,  

Lara Maček  

 
SOGLASJE 

Spodaj podpisani/a 

______________________________________________________  

dovoljujem sodelovanje in glasovno snemanje svojega otroka  

_________________________________________ pri učni uri in skupinskem 

intervjuju. Obiskuje ________________________ razred  OŠ _______________ .  
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Priloga 2: PREIZKUS ZNANJA: EKOLOŠKO OSVEŠČEN 

POTROŠNIK  

1. Podane so fotografije, ki prikazujejo različne odpadke. Razmisli in pod 

fotografijo napiši, v kateri smetnjak bi jo odvrgel (odpadna komunalna 

embalaža, mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, steklo, 

papir).  

 _______________              ________________ ______________ 

 

__________________  __________________ _______________ 

2. Naštej štiri razloge za onesnaženost okolja.  

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

3. Napiši, katere so tiste tri glavne stvari, ki jih lahko potrošniki počnemo, da 

pozitivno vplivamo na okolje in se obnašamo kot ekološko osveščeni potrošniki.  

• _____________________________________ 

• ________________________________________ 

• _______________________________________ 

4. Dopolni.  

Miha v trgovino hodi z nakupovalno vrečko iz blaga, ker jo lahko večkrat uporabi. 

Takšnemu nakupovanju pravimo _________________________.  
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Priloga 3: VPRAŠANJA ZA FOKUSNE SKUPINE 

Raziskovalno vprašanje: Katera skupina učencev (eksperimentalna skupina, kjer 

bo snov podana z didaktičnimi gibalnimi igrami ali kontrolna skupina, skupina 

brez didaktično-gibalnih iger) bo po obravnavi snovi imela boljše znanje?  

Kaj vam pomeni besedna zveza ekološko osveščen potrošnik? (Vsak učenec naj si 

vzame nekaj časa in na list papirja napiše tri stvari. Nato vsak prebere svoje misli ter 

opredeli, zakaj se je tako odločil.) – zapise mi po končani uri vrnejo.  

Kako bi razložili priporočilo zmanjšaj? 

Kako bi razložili priporočilo ponovno uporabi?  

Kako bi razložili priporočilo recikliraj?  

Menite, da se ljudje držijo teh priporočil? Utemeljite. 

Ali se sami držite teh priporočil? Utemeljite. 

Ali se vam zdi pomembno, da se pri predmetu gospodinjstvo učite o teh vsebinah 

(pravilno ločevanje odpadkov, o zelenem nakupovanju ...)?  

 
Raziskovalno vprašanje: Ali se med učenci, ki bodo obravnavali snov z vključitvijo 

gibalno-didaktičnih iger in učenci, ki bodo snov obravnavali s frontalno obliko 

dela, pojavljajo razlike v motiviranosti za učenje?   

Del odgovora za raziskovalno vprašanje bom pridobila tekom ure oziroma po koncu 

ure s pomočjo analize izvedene učne ure – tabela Pregled uspešnosti motiviranja 

tekom učne ure.  
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Tabela 1: Pregled uspešnosti motiviranja tekom učne ure 

Etapa 
Uporabljeni motivacijski 

vzvod 
Analiza 

Uvodna 

motivacija 

  

Novo znanje 

 

 

 

 

 

Ponavljanje 

 

 

 

 

 

 

 
Pri učni uri smo obravnavali učno temo Ekološko osveščen potrošnik. Kaj je bilo tisto, 

kar vas je tekom učne ure motiviralo za delo (v uvodni motivaciji, pri pridobivanju 

novega znanja, ob zaključku ure)?  

Ali se vam zdi vključitev didaktično-gibalnih aktivnosti ustrezno z vidika motiviranja? 

Zakaj da/ne? (mnenje)  

Katera gibalna igra vam je bila najbolj/najmanj všeč. Zakaj? 

Menite, da je med poukom dovolj gibanja? Odgovor utemeljite.   

Bi si želeli več ur aktivnega učenja, v katerega bi bile vključene tudi gibalno- 

didaktične iger? 

 
Raziskovalno vprašanje: Kakšno mnenje imajo učenci eksperimentalne skupine 

(snov podana z didaktično-gibalnimi igrami) in učenci kontrolne skupine (snov 

podana brez didaktično-gibalnih iger) o njihovem počutju med učno uro?  

Kako ste se počutili med učno uro? Ali ste bili utrujeni, ste se počutili dobro/slabo, ste 

bili zaspani, polni energije? 

Kaj je bilo med učno uro tisto, kar je pozitivno vplivalo na vaše počutje? Zakaj tako 

menite?  

Ali menite, da bi vključevanje didaktičnih gibalnih aktivnosti v pouk pozitivno vplivalo 

na vaše počutje? Zakaj da/ne? (mnenje)  
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Menite, da so disciplinske težave povezane s premalo gibanja? 

Ali menite, da bi bilo v razredu manj nemira, če bi lahko vsak imel možnost, da npr. 

med uro tiho vstane in naredi 5 počepov?Ali menite, da bi bilo v razredu manj nemira, 

če bi se učili s pomočjo gibanja?  

 
Raziskovalno vprašanje: Kakšna stališča imajo učenci do uporabe gibalno-

didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva?  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA: obravnavali smo temo ekološko osveščen 

potrošnik, vaša (eksperimentalna skupina) učna ura je potekala z vključitvijo gibalno 

didaktičnih iger. Ali se vam zdi vključitev gibanja v pouk gospodinjstva smiselna? Zakaj 

da/ne? Na kakšen način bi vi vključili gibanje v pouk gospodinjstva? Naj navedejo nekaj 

didaktičnih iger, ki se jim zdijo primerne za učenje pri pouku gospodinjstva. Katere so 

jim bolj zanimive - take, ki jih lahko izvaja vsak sam, v paru ali skupinske igre. 

KONTROLNA SKUPINA: obravnavali smo temo ekološko osveščen potrošnik, vaša 

(kontrolna skupina) učna ura je potekala na frontalen način, v ospredju je bila metoda 

pogovora (razložim, kaj to pomeni, če ne bodo razumeli). Ali se vam zdi takšen način 

prejemanja obravnavane snovi dober? Zakaj da/ne? Kaj pa vključitev kakšnih 

drugačnih načinov prejemanja snovi? Kaj predlagate? Ali se vam, zdi vključitev 

gibalno-didaktičnih iger v pouk gospodinjstva smiselna? Zakaj da/ne? Na kakšen način 

bi vi vključili gibanje v pouk gospodinjstva ?  

OBE SKUPINI: Katere so po vašem mnenju  pozitivne in negativne lastnosti 

vključevanja gibalno-didaktičnih iger v pouk gospodinjstva? (vsak posameznik naj na 

list papirja napiše tri pozitivne in tri negativne lastnosti. Nato vsak prebere in razloži 

svoje odločitve) Zakaj tako menite? Zapise mi vrnejo.  


