KDOR NA TALNIH IGRAH SE
IGRA, TA VEDNO ZABAVO
IMA!
SIMONA RAUTER

NAMEN MOJE RAZISKAVE TALNIH IGER JE:
•

da otrokom predstavim, kako so se igrali nekoč, zraven pa
dodajati nove igre, ki so jih ustvarili otroci,

•

spremljati, kakšen izziv so talne igre za otroke,

•

preizkušanje spretnosti otrok,

•

spremljanje razumevanja pravil iger,

•

razvijati motorične in funkcionalne sposobnosti,

•

spodbujati otroke k upoštevanju pravil in k sodelovanju s
prijatelji iz vrtca.

TALNE IGRE
Talne igre so igre, ki jih iz različnih odpadnih materialov nalepimo, pritrdimo, narišemo na tla.
Igramo se jih notri ali zunaj, v vsakem vremenu in letnem času, skupaj s prijatelji, v dvojicah
ali sami. Radi jih imajo tako otroci, kot starejši, saj nas spominjajo na naše otroštvo.
Pri njih spoznavamo nove prijatelje, razvijamo različne spretnosti in se urimo v razmišljanju.

Ob tem postajamo bolj spretni na vseh področjih.

CILJI RAZISKAVE TALNIH IGER SO:
•

da otroci usvojijo pravila igra, jih upoštevajo, usvajanje sonožnega poskoka in razvijanje
gibalnih ter motoričnih spretnosti.

•

spremljanje napredka v medsebojnem sodelovanju in da te igre prinesejo v domače
okolje, se z njimi igrajo tudi doma z bratci, sestrami, starši, prijatelji.

Določene igre jim nudijo tudi možnost odmika, če to potrebujejo in da preizkušajo svoje
spretnosti.

1.Talna igra-SKOK V DALJINO
To talno igro smo si pripravili v igralnici. Želela sem, da usvojijo skakanje brez prestopa
začetne točke, da skočijo sonožno ter se ustavijo, ko končajo s skokom.
Za osvajanje pravila kolone, smo se igrali različne igre. Pri tem sem vsebine povezovala s
Fit4kid projektom, saj preko tega projekta poznamo veliko gibalnih iger, metod. Igrali smo se
gibalne igre Vlak, Atomčki, Kača.

2.Talna igra-RISTANC
Cilji talne igre Ristanc: usvajanje igre, ki so se jo igrali nekoč. Otroci usvojijo skakanje
po eni nogi, otroci skačejo natančno, otroci znajo počakati v manjši koloni, natančno
metanje blazine ali kamna v polja označena s števili, otroci se pri talnih igrah zabavajo,
sproščajo.
Otroci so z igro ristanc pridobili nova gibalna znanja, sodelovali so z vrstniki, pridobivali
na vztrajnosti, spoštovali pravila igre, razvijali ravnotežje in natančnost.

3.Talna igra-IGRA Z GUMITVISTOM
Otrokom je potrebno omogočati igre, ki spodbujajo gibanje in razmišljanje.
Moj cilj je bil, da jim predstavim gumitvist, igro z njim in da se z njim igrajo tudi v prostem
času, z družino, s prijatelji, pa še kupiti ga ni treba. Seveda je igra z njim bolj zanimiva in
zabavna, če se igramo s prijatelji. Lahko se igramo tudi sami, v pomoč so nam stoli.
Skakanje na gumitvistu spremlja besedilo: »Usa usa usa sa Pipi duga čarapa«.

4.Talna igra-CILJANJE PLOČEVINK Z ŽOGO
Cilji igre ciljanje pločevink z žogo:
•
•
•
•

uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila, razdaljo, stati v koloni,
razvijanje natančnosti,
iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov,
doživljanje ugodja pri gibanju.

METODE IN MATERIALI
»Načrtovanje je proces odločanja vnaprej, preden se pojavi situacija, v kateri je potrebno
odločitev izvesti. Zapis tega procesa načrtovanja pa je načrt.« (Ackoff, 1966)
Pri raziskovalnem delu sem uporabila metode: opazovanje, fotografiranje in ocenjevalne
lestvice. V ocenjevalne lestvice sem vnašala podatke opazovanj opisno in številčno.
Opazovala sem dvajset otrok rojenih leta 2014, starejša starostna skupina v vrtcu. Meritve
talnih iger sem izvajala vsaj trikrat.
Primer ocenjevalnega lista-tabela spremljanja talnih iger:
TABELA 1: SKOK V DALJINO
SPREMLJANJE
MOTORIČNIH SPRETNOSTI

DATUMI MERITEV

1.OTROK

1. MERITEV 5. 2. 2020, 5. 2. 2020
2. MERITEV 11. 2. 2020, 13. 2. 2020

3. MERITEV 2.3.2020,2.3.2020
4. MERITEV 10. 3. 2020, 10. 3. 2020
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REZULTATI RAZISKAVE
Rezultati raziskave so pokazali, da so talne igre res primerne za igro predšolskih otrok.
Otrokom so zelo zanimive, saj so pomagali pri pripravi.
Igrajo se jih vsaki dan, tudi doma, zelo so napredovali v razumevanju pravil, gibalno, celostno
Raziskovalne metode, cilji so bili primerni in jih bom uporabila tudi pri drugih dejavnostih z
otroki in tudi s starši na skupnih srečanjih.
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ZAKLJUČEK
Cilj, ki sem si ga pri raziskavi zadala, da z igrami, ki so se jih igrali nekoč in za katere ne
potrebujemo veliko denarja, spodbudim otroško igro in ustvarjalnost, je bil realiziran.
Otroci so usvojili pravila igre, razvijali gibalne in motorične spretnosti.
Ob tem so se zabavali, stkali nova prijateljstva.

MISLI OTROK O TALNIH IGRAH
K.I.: „Všeč mi je igra z gumitvistom. Doma mi ga je mami naredila iz bele elastike.“
O.S.: „Vedno bolje skačem. Sem najboljši pri skakanju.“
A.B.: „Doma se z bratcem igram ristanc. Dedi mi je rekel, da ga on imenuje raketa.“
D.H.: „Všeč mi je ciljanje pločevink. Rada postavim visoko piramido.“
T.M.: „Rad preskakujem palice v gozdu.“

