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Playness pedagogika - knjiga 

4-urni uvodni seminar 

16-urni seminar igrifikacije pouka 

40-urni študijski aktiv 

Playness tablica za vrtce 

Playness kartončki za prvo triado 

Šola za starše 



 

 

KNJIGA 
 
 

 

 

 

 

 

O knjigi  

“V času, ko se otroci vse manj gibljejo in so njihove priložnosti za izražanje igrivosti vse bolj 
osiromašene, je knjiga in vse, o čemer v njej piše dr. Milan Hosta, dragocen prispevek k zaviranju 
tega neprimernega in za otroke škodljivega trenda.” 

      doc. dr. Kristijan Musek, Univerza na Primorskem  

“Dr. Milan Hosta nam predstavlja nekaj, česar v resnici ni mogoče ne izmeriti ne kupiti: celovito 
življenjsko filozofijo! To je obvezno čtivo za vse starše, vzgojitelje in učitelje. Vzemite ga v roke, 
preberite, potem pa – hop! – brž  ven po zrak, k igri in – v živost.” 

      Ivana Gradišnik, Familylab Slovenija 

Kratka predstavitev knjige: https://www.youtube.com/watch?v=d2iHeURJLrI  

Playness pedagogika: 139 strani 

Cena: 30€ (+2€ poštnine) 

Možen količinski popust.  

https://www.youtube.com/watch?v=d2iHeURJLrI


 

 

4-URNI UVODNI SEMINAR 
 
 
GLAVNI NAMEN: 
Predstavitev playness pedagogike kot sodobnega načina izvajanja gibalnih dejavnosti. 
 
CILJI: 
1. Somatska senzibilizacija pedagoških delavcev – zavedanje notranjih telesnih signalov in z 

njimi povezana čustvena stanja. 
2. Ustvarjanje ugodnih učnih pogojev s pomočjo igrifikacije in gibanja. 
3. Seznanitev in načini uporabe playness pedagoškega kompasa. 
4. Playness igre in postopki učenja. 

 
IZVEDBENI ORIS: 
o 4 šolske ure s teoretičnim in praktičnim delom 
o Uvodni seminar vključuje naslednje vsebine: 

- Pomen gibanja za otrokov celostni razvoj 
- Koncept in uporaba playness pedagoškega kompasa 
- Analiza praktičnih primerov 
- Ustvarjanje iger po principih playness pedagogike 

 
ORGANIZACIJA: 
o Seminar poteka v prostorih vrtca ali šole.  
o Predavatelja: dr. Milan Hosta ali Polona Klopčič, oba športna in playness pedagoga 

 
CENA VKLJUČUJE: 
o Uvodni seminar 
o Potrdilo o udeležbi (primerno za točkovanje pri napredovanju v naziv strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju) 
 
CENA: 488€/šola/vrtec (DDV vključen).  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

40-URNI ŠTUDIJSKI AKTIV 
 
GLAVNI NAMEN: 
Poglobitev in prenos principov playness pedagogike v prakso ter načrtovanje gibalnih 
dejavnosti v skladu s playness metodologijo petih rožic. 
 
CILJI: 

1. Poglobljeno teoretično in izkustveno spoznati vsebine vseh štirih dimenzij playness 
pedagoškega kompasa (somatika, gibanje, igrivost in vrednote) ter izvedba dejavnosti ob 
pomoči video knjižnice in delovnega načrta. 

2. Načrtovati obravnavane in izbrane vsebine glede na prostorske in okoljske danosti 
vrtca/šole. 

3. Redno izvajati gibalne aktivnosti po načelih playness pedagogike med poukom. 
 
IZVEDBENI ORIS: 
o Štiri tematska predavanja po štiri ure. 
o Predvideno obdobje izvedbe: srečanja potekajo 1x mesečno. 
o Vodenje dnevnika izkušenj, opažanj, samorefleksije, vprašanj, idej (delovni zvezek).  
o Skupinske evalvacije tematskih sklopov. 
o Oblikovanje zaključkov, razvojnih predlogov ter prenos znanja drugim sodelavkam. 

 
ORGANIZACIJA: 
o Število udeleženih po dogovoru. Srečanja potekajo med delavnikom popoldan v vrtcu ali 

na šoli oz. po dogovoru.   
 

CENA VKLJUČUJE: 
o 16-urni sklop predavanj (4x4 ure); 
o obvezno 24-urno samostojno praktično delo udeleženk med srečanji in mesečna poročila; 
o playness didaktična tablica »Tubi razmigaj me!« (ena na sodelujoči vrtec/šolo); 
o knjiga Playness pedagogika (dva izvoda na sodelujoči vrtec/šolo) 
o potrdilo o udeležbi (primerno za točkovanje pri napredovanju v naziv strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju); 
o naziv Playness pedagog - licenca 1. stopnje (ob uspešno oddanem zaključnem poročilu in 

nakupu knjige Playness pedagogika); 
 
CENA za vrtec/šolo: € 3.600,00 (DDV in potni 
stroški vključeni) 
 
Organizirano tudi kot dvodnevni seminar za 
posameznike v KATIS katalogu: 180€ 
 
 
 
 



 

 
 

 

IGRIFIKACIJA IN FLOW PRI POUKU  
»A si ti tut not padu«  

 
 
NOVO V KATIS 2019/20 
16 urni seminar 
Namen in cilji: 
1. Predstaviti pomen in vrste iger za otrokov razvoj, ki jih lahko uporabimo v učnem procesu.  
2. Razumevanje igre ter igrivosti kot odličnega orodja in pristopa za učinkovito učenje.   
3. Ustvarjanje iger za potrebe udeležencev na podlagi razumevanje vedenja in potreb učencev.  
4. Ustvarjanje samopodobe učitelja in dvig motivacijskih spretnosti pri učenju  
5. Doživljanje flowa skozi učni proces v prvi triadi OŠ 
 
Vsebine:  
1. dan - dr. Milan Hosta  
Življenje in učenje kot igra – predavanje (4 ure): 
Načini igrifikacije učnih vsebin. Možnosti igrifikacije vzgojnih ciljev v razredu – delavnica (2) 
Implicitna in eksplicitna igrifikacija učenja, zunanje in notranje vrednote igre – delavnica (2) 
 
2 dan - Nataša Lenarčič 
Pozitivna naravnanost in dobra samopodoba učitelja in strategije učitelja motivatorja – 
predavanje (2) 
Primeri dobre prakse za samoregulacijo vedenja in ozaveščanje jazza: Kdo sem? Kaj me 
definira? – delavnica (2) 
Doživljanje flowa skozi učni proces v prvi triadi OŠ; delavnica s prikazom konkretne učne ure 
in z možnostjo izmenjave konkretnega didaktičnega materiala (4) 
 
 
Izvedbe: 

Zap. št. Rok prijave v Katis Izvedba 1. dan Izvedba 2. dan 

1. 04.11.2019 11.11.2019 18.11.2019 

2. 01.04.2020 06.04.2020 13.04.2020 
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PLAYNESS MAGNETNA TABLICA 
 
 

 
Dr. Milan Hosta o playness tablici: https://www.youtube.com/watch?v=P2bIn_JCKYA  

5-letna Zoja o izkušnji iz vrtca: https://www.youtube.com/watch?v=ljBr46MVknU  

 

Zdaj lahko imate športnega/playness pedagoga  
v vsaki igralnici oz. v razredu. 

 

 

 

 

 

Tea Likar, Vrtec Dragomer 

PRIPOROČAMO PAKET za 79€ (116€) 
 playness tablica (59€) 
 knjiga Playness pedagogika (30€) 
 video knjižica 1 leto (27€) 

 

37€ popusta! 

https://www.youtube.com/watch?v=P2bIn_JCKYA
https://www.youtube.com/watch?v=ljBr46MVknU


 

 

PLAYNESS DIDAKTIČNI KARTONČKI  
ZA PRVO TRIADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIPOROČILA ZA UPORABO 

Kartice so namenjene poučevanju v 
prvi triadi OŠ, ko otroci še zelo težko 
prenašajo dolgotrajno sedenje. S 
pomočjo kartic lahko učitelj prekine 
obdobje daljšega sedenja in povabi 
otroke h gibanju, ki pa je hkrati 
priložnost za podajanje nove snovi ali 
utrjevanje znanja.  

Tako kot je prav, da učitelj razmiga 
otroke med poukom v razredu, tako je 
tudi prav, da v telovadnici ali zunaj pri 
športu izkoristi čas za učenje določene 
snovi.  

 

PAKET V PRIPRAVI 
prednaročila na: 

play@playness.com 
 



 

 

ŠOLA ZA STARŠE 
 
Vsebine, ki jih dr. Milan Hosta na zanimiv, uporaben in mestoma duhovit način posreduje, so 
organizirane v treh sklopih. Glede na potrebe in interese naročnika, se določene vsebine in sporočila 
lahko poudarijo.  

1. Playness pedagogika: www.playness.si  
Teme: igriv in živahen otrok je zdrav otrok; kako danes spodbujati otroke, da se več gibljejo; 
kdaj otroka usmeriti v športno treniranje … 
 

2. Sportikus fair play: www.sportikus.org  
Teme: fair play v športu, v šoli in doma; temne plati tekmovalnosti; vzgoja in življenjske 
lekcije, ki ti jih lahko da šport … 
 

3. Dihalnica: www.dihalnica.si 
Teme: usodna povezanost dihanja, čustev in zdravja; kako pomiriti otroka s pomočjo dihanja; 
težave otrok, ki dihajo skozi usta; dihanje in stres na delovnem mestu … 

 

Trajanje: dve šolski uri 

Cena z ddv: 250€ (+ potni stroški) 

Direktni kontakt za uskladitev datuma izvedbe:  

dr. Milan Hosta 
E: milan@playness.com, M: 041 518 824 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.playness.si/
http://www.sportikus.org/
http://www.dihalnica.si/
mailto:milan@playness.com


 

 

O ustanovitelju playness pedagogike 

Dr. Milan Hosta, začetnik playness pedagogike, je mednarodno uveljavljen strokovnjak s področja 
filozofije in pedagogike športa. Bil je predavatelj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in 
Aplikativne kineziologije v Kopru, gostujoči predavatelj na Kineziološki fakulteti v Zagrebu in 
vabljeni predavatelj na 100. obletnici britanskega olimpizma v Londonu 2005 ter Familylab 

konferenci 2018. 

Sodeluje v programih Združenih narodov in 
EU. Je član EECERA (European Early 
Childhood Education Research Association), 
AIESEP (International Association for 
Physical Education in Higher Education), 
TGFU network (Teaching Games for 
Understanding) in Sport and Citizenship 
(prvi evropski think tank v športu) ter član 
znanstveno-raziskovalnega odbora za 
bioetiko in šport pri Znanstvenem centru 

odličnosti za integrativno etiko Univerze v Zagrebu. Bil je tudi vabljen delegat na Global Forum for 
Physical Education Pedagogy (GoFPEP) 2010, Iowa, ZDA.  

Dr. Hosta se je usposabljal na Univerzi v Kopenhagenu, Univerzi v Oslu in Inštitutu za kulturno 
diplomacijo v Berlinu. Kot prvi Slovenec je zaključil podiplomsko usposabljanje na Mednarodni 
olimpijski akademiji v grški Olimpiji leta 2001. Med leti 2008 – 2010 je bil programski direktor 
podjetja Ensico S, kjer so s programom gibalnega opismenjevanja opremili več kot 400 vrtcev v 
Evropi in Rusiji. Med leti 2013 in 2015 je vodil EU projekt socialne inkluzije depriviligiranih otrok 
skozi šport v JV Turčiji, kjer so usposobili več kot 800 učiteljev in trenerjev ter preko 10.000 otrok 
učili socialnih veščin. Kot vabljeni gost je sodeloval na svetovni turneji Stand strong Nika Vujičiča 
proti nasilju v šolah. Na podlagi svojih dosežkov si je v letu 2017 prislužil vabilo na 10. obletnico 
prestižnega foruma Peace and Sport v Monacu.  

Že vse od leta 2001 vodi akcijo Sportikus fair play, ki spodbuja športno obnašanje in usmerja 
trenerje in športne pedagoge, da otroke opremijo tudi s socialnimi veščinami. Mnogo šol in klubov 
že uporablja Sportikus pripomočke pri svojem delu. Je avtor knjige Etika športa: manifest za 21. 
stoletje in univerzitetnega učbenika o Olimpijskih igrah. Kot strokovnjak od leta 2017 sodeluje tudi 
pri medresorski delovni skupini za pripravo vsebin in osveščanje učencev in dijakov o obnašanju v 
športu pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v letu 2018 pa je bil povabljen v delovno 
skupino za razvoj izobraževanj pri International Safeguarding Children in Sport pod okriljem 
UNICEFa.    

Dr. Hosta se že 20 let izjemno uspešno ukvarja tudi z dihalno terapijo in je razvil Dihalnico - metodo 
soočanja s stresom in nekaterimi kroničnimi simptomi šibkega zdravja. Posebej se je posvetil tudi 
učinkovitim pristopom, ki otrokom pomagajo pravilno dihati. Na podlagi dosežkov je postal častni 
član mednarodne organizacije Buteyko Professionals International.  

 

  



 

 

 

Strokovna sodelavka in predavateljica 

POLONA KLOPČIČ, licencirana playness pedagoginja 

 

Ko želimo pri pouku ali pri podaljšanem bivanju: 
• združiti telo, dihanje, zavest, ustvarjalnost in srce, 
• doseči dolgotrajno znanje, 
• zdrav odnos do svojega telesa,  
• odkrivati otrokove avtentične potenciale ter v njih prebuditi 

samozavest, ki bo vir zaupanja na življenjski poti 
… uporabimo načela PLAYNESS PEDAGOGIKE. 
In hkrati uživamo v pogledu na otroke, ki sami odkrivajo svet okoli 
sebe in z veseljem “firbcajo” o matematiki, slovenščini, angleščini, 
spoznavanju okolja, glasbi, športu, likovni umetnosti in še 
čem… in to vse med ali z gibanjem. 
 
 
4-urne delavnice predvsem za učitelje OŠ odlično vodi tudi Polona Klopčič, po izobrazbi športna 
pedagoginja s specialnimi znanji predšolske in zdravstvene športne vzgoje. Končala je tudi 
dokvalifikacijo za vzgojiteljico predšolskih otrok. 
Polona že 15. let poučuje na osnovni šoli, kjer ima čast poučevati otroke od 1. do 9. razreda. Je 
certificirana vodja Familylabovih seminarjev, v zadnjem času pa je našla navdih v Playness 
pedagogiki. Zelo ponosna je tudi na lanskoletno organizacijo 1. Playness festivala na svoji šoli, kjer sem 
s pomočjo sodelavcev v igri združila otroke, starše in učitelje. 
Veliko znanja in izkušenj nabiram ob odraščanju svojih otrok in partnerskem življenju, ki je vedno polno 
izzivov. Uživam v gibanju, vodi, knjigah in iskrivih debatah. 
  

  



 

 

 

Strokovna sodelavka in predavateljica 

Nataša Lenarčič, prof. razrednega pouka 

20 let učiteljica na razredni stopnji (OŠ Prule, sedaj OŠ 
Radomlje). Dodatno je opravila program osnovnega 
izobraževanja iz teorije izbire in realitetne terapije ter pridobila 
naziv mediatorka ter Certificiran mojster umetnosti in znanosti 
NLP-ja.  

 

Sebe v pedagoškem kontekstu vidi tako:  

Kdor želi biti dober učitelj, mora biti v prvi vrsti zadovoljen sam s seboj, mora znati slišati svoj notranji 
glas ter ostati v »svojem miru« ne glede na okoliščine. Če to zmore, potem lahko sporočila iz okolja 
sprejema kot informacije, ki ga ne ogrožajo in ne vzbujajo občutkov krivde. Tako lahko nemirne, 
razdražljive, glasne učence, ki »motijo« pouk razumemo kot informacijo, da so trenutno motivirani za 
nekaj drugega kot mi sami in da zadovoljujejo eno od šestih potreb, ki jih priznavamo. Enako lahko 
razumemo zahtevne, prestrašene, zaščitniške, vzkipljive starše kot informacijo, da jim je mar za 
njihovega otroka in da delujejo najbolje, kar v danem trenutku zmorejo. S takšno naravnanostjo lahko 
v odnose vstopamo z večjo mero empatije, sprejemanja in zaupanja. Ustvarjanje povezovalnih navad 
na različnih nivojih osebnih odnosov je osnova za dobro klimo v razredu. In dobra klima v razredu je 
pogoj za razvijanje ustvarjalnosti učencev, ki bi morala biti cilj vsakega učitelja. Ugotavlja, da dober 
učitelj ni le vodja učnega procesa, temveč motivator, ki v učencih vzbuja radovednost, igrivost, jih 
usmerja, spodbuja, omogoča kritično mišljenje, ustvarja pogoje za asociativno mišljenje in pogoje za 
lasten napredek oziroma razvoj posameznika. 

Nataša sodeluje pri 16-urnem playness programu spodbujanja igrifikacije in flowa v prvi triadi. 

 

 

 


