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POVZETEK 
 

V diplomski nalogi Poletje v povezavi s plesnim izražanjem pri otrocih, starih 2-3 let so 

predstavljene načrtovane dejavnosti na temo poletja. Z različnimi plesno-gibalnimi 

dejavnostmi sem želela doseči, da bi otroci z vodenjem ali improvizacijo ustvarjali gibe 

in imeli priložnost izražati svoja čustva, značaj, razpoloženje in doživetja. Poudarek je 

bil na letnem času in sicer poletju, zato so bile tudi vse dejavnosti načrtovane v tej 

smeri. 

 

Otrokom plesno-gibalne dejavnosti niso nekaj novega, ponudila pa sem jim dejavnosti, 

ki jih še ne poznajo in s tem želela ugotoviti, kaj otroci doživljajo in ali so bile 

dejavnosti pravilno načrtovane glede na starost otrok, njihov interes in letni čas. 

 

V teoretičnem delu  diplomske naloge sem se dotaknila literature, ki je opisovala vse o 

plesni vzgoji predšolskega otroka, ustvarjalnem gibu, prvinah, načelih in ciljih plesne 

vzgoje ter razlago nekaterih plesno-gibalnih dejavnosti. Opisala sem tudi, kako 

pomembno vlogo ima vzgojitelj pri izvedbi plesno-gibalnih dejavnosti z dobro 

motivacijo, spodbujanjem in s svojim znanjem. 

 

V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljenih 25 načrtovanih dejavnosti, ki 

sem jih v vrtcu izvajala tri mesece. Predstavljena je celotna priprava na dejavnost z 

analizo, ki zajema potek dejavnosti, doživljanje otrok in odraslega ter refleksijo, v kateri 

so opisana na novo pridobljena znanja in ugotovitve. 
 

 

KLJUČNE BESEDE: gibanje, ples, ustvarjalni gib, domišljija 
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Summer in conjunction with the expression of dance at 

children aged 2-3 years 

 

ABSTRACT 
 

In final thesis, summer in conjunction with the expression of dance at children aged 2-3 

years, activities on the subject of summer are planned and presented. With a variety of 

dance and motion activities I wanted to achieve that children would create moves with 

guidance or improvisation, and have an opportunity to express their feelings, character, 

mood and experiences. I put emphasis on summer season, so all activities were planned 

in that direction. 

 

This field was nothing new for children and me, so I tried to offer them activities, which 

they do not know yet, and tried to find out what they experience and whether the 

activities were properly planed, according to the age of children, their interest and time 

of year. 

 

In theoretical part of my final thesis, I wrote about literature, which describes all about 

dance education of preschool children, creative movement, elements, principles and 

goals of dance education and interpretation of some of the dance and movement 

activities. I also described how important role preschool teacher has in performing 

dance and movements activities, by motivating well, encouraging with their knowledge. 

 

In the empirical part of the final thesis, 25 planned activities are presented, which I was 

implementing in preschool for three months. A complete preparation is presented for the 

activity with analysis which covers time plan of the activities, experiencing children and 

adults, and reflection in which newly acquired knowledge and findings are described. 
 

 

KEYWORDS: movement, dance, creative motion, imagination 
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1 UVOD 
 

Že kot otrok sem se zelo rada plesno-gibalno izražala. Preko gibanja in plesa sem rada 

raziskovala in spoznavala svet. Svoje bogato predstavno mišljenje in domišljijo zelo 

rada izkoristim pri delu v vrtcu, predvsem na področju plesne vzgoje. 

 

Otroke v vrtcu redno spodbujam pri opazovanju gibanja v okolici, posnemanju gibanja 

otrok in odraslega, pri gibanju po melodiji in podoživljanju čustev preko plesno-

gibalnega izražanja. Potreba po gibanju in igri je pri otrocih zelo velika. Zato v svoje 

delo z otroki vključujem veliko plesno-gibalnih dejavnosti, ki spodbujajo razvoj 

motorike, vplivajo na otrokovo samopodobo in na prijateljske odnose v skupini. Otroci 

preko takšnih dejavnosti lažje dojemajo svet okrog sebe in si krepijo znanje in veščine 

še na drugih področjih kot so: narava, družba, matematika in jezik. 

 

Ko sem imela pri svojem študiju predšolske vzgoje na predmetniku predmet Metodika 

plesne vzgoje, sem naravnost uživala. Naučila sem se veliko novih stvari, ki jih sedaj 

lahko uporabljam pri svojem delu z otroki. Spoznala sem, da predmet plesna vzgoja ni 

le ples in gibanje, ampak mnogo več. Profesorica nam je predstavila mnogo novih in 

zanimivih dejavnosti za otroke in z velikim veseljem jih uporabljam v vrtcu. Ni bilo 

potrebno veliko, da sem se odločila, o čem bom pisala v svoji diplomski nalogi. Na 

novo pridobljeno znanje sem povezala še s prihajajočim letnim časom in tako je začelo 

nastajati moje diplomsko delo.  

 

Izhodišče za plesno-gibalne dejavnosti je bilo seveda poletje in prebivanje otrok v 

naravi, tako so tudi nastale nove zanimive plesno-gibalne dejavnosti. Zanimalo me je, 

kako se bodo otroci odzivali, saj nekaterih dejavnosti niso bili vajeni. Predvsem pa me 

je zanimalo, kakšna bo njihova aktivnost, kaj doživljajo in ali so bile dejavnosti pravilno 

načrtovane. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Splošno o plesni vzgoji 

 

Plesna vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. To je področje estetske, 

umetnostne in kulturne vzgoje. Vzgajanje s plesom je vzgojna in učna metoda, katere 

sredstvo je oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem. S spodbujanjem 

ustvarjalnega mišljenja prispeva k razvoju celostne osebnosti. V sodobnih metodah 

učenja in poučevanja postaja telesna aktivnost s funkcionalnim, izraznim in 

ustvarjalnim gibanjem nepogrešljiva sestavina učnega procesa. Zato je vzgajanje s 

plesom enakovreden sestavni del predšolske vzgoje in nadaljnjega vzgojno-

izobraževalnega procesa. 

 

Plesna vzgoja v ožjem pomenu besede je vzgajanje za ples, plesno umetnost kot 

avtonomno umetnostno področje. 

 

2.1.1 Značilnosti plesne vzgoje 

 

Vzgajanje s plesom poteka v igralni gibalni dejavnosti. Vsebina plesne vzgoje je igra z 

gibanjem. Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini. Oblikovanje 

gibanja, izražanje z gibanjem, ustvarjanje z gibanjem mu pomeni igro. Plesna vzgoja 

spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. Osnovna metoda plesne vzgoje 

je ustvarjanje z gibanjem. Bogato predstavno mišljenje, domišljija, divergentno 

mišljenje so sestavine ustvarjalnega procesa. S plesno vzgojo jih neprestano 

spodbujamo k razvoju. Plesna vzgoja omogoča in spodbuja sodelovanje in uveljavljanje 

posameznika v skupini. Le-ta lahko sodeluje v skupini na več načinov. Sodelovanje in 

uveljavljanje v skupini pa prispevata k razvijanju pozitivnih medčloveških odnosov. 

Plesna vzgoja kot gibalna igralna aktivnost omogoča sprostitev notranjih napetosti 

kakršnega koli izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in ustvarjanja 

omogoča ponovno vzpostavitev psihofizičnega ravnovesja. 
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2.1.2 Razvoj plesnosti 

 

Dosedanje izkušnje in raziskovanja na področju sodobne plesne vzgoje kažejo, da 

obstajajo dispozicije za izražanje in ustvarjanje z gibanjem v večji ali manjši meri pri 

vsakem človeku, le zbuditi jih je treba in spodbujati njihov razvoj (Kroflič, 1992, str. 

21). 

 

V prvem, drugem in tretjem življenjskem letu se osnovne značilnosti plesnosti kažejo v 

naslednjih aktivnostih: 

- spontano gibanje v izražanju čustev, v funkcijski igri, v usvajanju in spoznavanju 

okolice; 

- opazovanje gibanja v okolici; 

- usklajevanje gibanja z ritmom glasbe; 

- poskusi posnemanja gibanja iz okolice (predvsem gibanja otrok in odraslih); 

- usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje; 

- izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 

 

Plesnost tri- in štiriletnega otroka se kaže v naslednjih značilnostih: 

- gibanje je celovito, shematsko; 

- gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila; 

- gibanje je plešoče, sledi melodiji; 

- v gibanju otrok obvladuje prostor; 

- prilagaja se gibanju drugih otrok; 

- vživlja se v gibanje v okolju in ga posnema; 

- z gibanjem podoživlja čustva; 

- oblikuje gibanje. 

 

Osnove plesnosti pet-,šest-, sedemletnega otroka se kažejo v naslednjih značilnostih: 

- gibanje je razčlenjeno, obvladuje več različnih gibov istočasno in zaporedno; 

- oblikuje prostor v skupini in samostojno, v ravni in krožni liniji, v različnih smereh; 

- natančno povzema gibanje in oblike v vsakdanjem življenju in naravi; 

- povzema gibalne motive odraslih ali otrok ob poljubni tematiki ali brez nje; 

- sledi ritmu in melodiji glasbe, jo doživlja in z gibanjem izraža; 

- ustvarja lastne ritme v gibanju; 
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- ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive; 

- se vživlja v spodbude in se izraža z lastnim načinom gibanja. 

 

2.1.3 Gibalni in plesni razvoj predšolskega otroka 

 

 Tako kot psihični procesi se tudi človekovo gibanje razvija z medsebojnim 

učinkovanjem dejavnikov razvoja: dednih zasnov, okolja, lastnih aktivnosti. Za pravilen 

razvoj motorike ni potrebna le podedovana živčno-mišična struktura, značilna za 

človeka, ampak tudi socialno okolje in samodejavnost. Tako kot za celoten otrokov 

razvoj ni vseeno, kakšno je socialno okolje. Ni vseeno, ali je okolje neposredno prek 

telesnega stika povezano z otrokom ali mu le-to ostaja odtujeno in v njem otrok zaman 

išče zadovoljitev svojih potreb po neposrednem stiku, dotiku, toplini, tako telesni kot 

čustveni. 

 

Psihofizični razvoj v otrokovem gibalnem razvoju poteka v smeri od nediferenciranega, 

celovitega reagiranja k diferenciranemu, razčlenjenemu reagiranju, gibanju. Aktivnosti 

v območju glave časovno prehitevajo aktivnosti v nižjih delih telesa. Posebno zaporedje 

stopenj v psihofizičnem razvoju se kaže v gibalnem razvoju: obvladanje aktivnosti na 

nižji razvojni stopnji je pogoj za obvladovanje zahtevnejših aktivnosti. Najprej se 

aktivnost pojavlja poredko, nato vedno pogosteje in končno jo otrok obvlada. Razlike, 

ki nastanejo med enako starimi otroki, so posledica psihofizičnega razvoja, ki poteka v 

individualnem tempu. 

 

2.1.4 Razvoj plesnosti v odnosu do razvoja mišljenja 

 

Plesnost ni ozka psihomotorična spretnost, ampak kompleksnejša psihomotorična 

lastnost in sposobnost. Značilnosti razvoja otrokovega plesa oz. gibalnega izražanja 

kažejo na tesno povezavo z razvojem mišljenja (Toličič, Smiljanić-Čolanović, 1968; 

Horvat, Magajna, 1987, str. 22). 

 

V prvih dveh letih je motorika pomemben pokazatelj otrokovega psihofizičnega 

razvoja. Otrokovo gibanje je v tej fazi spontano. Ko nastopi predstavna faza, se v 

razvoju mišljenja pojavlja predstavna raven v razvoju plesnosti. Predstavno mišljenje 

otroku omogoči, da ohrani na osnovi preteklih zaznav neko gibanje iz okolja in je to 
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gibanje sposoben tudi obnoviti brez nazorne neposredne gibalne spodbude, le ob 

besedni in nebesedni spodbudi (glasbi, sliki, predmetu). Dveletni otroci že posnemajo 

značilno gibanje in zvok, npr. motornih vozil in vlogo šoferja. 

 

S predstavnim mišljenjem stopi otrok v svet domišljije. Prosto se poigrava s svojimi 

predstavami in jih zapolnjuje in dopolnjuje z novimi kombinacijami. To se kaže tudi v 

razvoju plesnosti. Gibalno izražanje ima pomemben delež pri spontanih domišljijskih 

igrah z vlogami in je v tesni povezavi z glasovnim izražanjem. 

 

Z nadaljnjim razvojem mišljenja je otrok že zmožen abstrahiranja bistvenega, seveda še 

v neposredni, konkretni situaciji. Otrokovo gibanje, ples sedaj ni več le posnemanje 

odraslih in otrok ter gibanja v okolju, temveč postaja izvirna, njemu lastna, ustvarjalna 

interpretacija doživljanja sveta. 

 

Iz tesne povezanosti razvoja plesnosti z razvojem mišljenja sledi, da ima plesna vzgoja 

pomembno vlogo v spodbujanju razvoja otrokovega mišljenja in obratno. 

 

2.1.5 Pomen spodbud za razvoj plesnosti 

 

V predšolskem obdobju ima pri razvijanju plesnosti večjo vlogo neposredna zunanja 

spodbuda kot predhodne otrokove izkušnje. Čim mlajši je otrok, bolj potrebuje 

spodbude za gibalno ustvarjanje. Vse, kar otrok zaznava, postaja zanj neizčrpen vir 

spodbud. Zato jih črpamo iz vsakdanjega okolja, narave, različnih umetniških področij 

in umetniško obdelanih tem, ki so blizu otrokom. Zato različne spodbude za gibalno 

izražanje in ustvarjanje povezujejo plesno vzgojo z drugimi vzgojnimi področji v 

celoto. 

 

Torej so za usmerjeno gibalno-plesno igro tako otroku kot vzgojitelju potrebne 

spodbude. Res, da se otrok izraža spontano, ker je gibanje ena njegovih osnovnih 

aktivnosti, vendar pri načrtnem delu ne moremo ostati le pri otrokovih spontanih 

dejavnostih. Čim več ima otrok izkušenj o svetu, več lahko izrazi na kakršen koli način. 
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Vsaka spodbuda oz. različne spodbude odpirajo otroku nove svetove opazovanj. Pri 

vsaki spodbudi je otrok postavljen pred nov, drugačen pristopom. Vsakokrat izumlja in 

spoznava nove rešitve v gibanju in dojemanju sveta (Schmidt, 2012). 

 

Spodbude so lahko zunanje ali notranje. Zunanja spodbuda je lahko glasba, ki sproži 

ples – gibalno ustvarjanje, gibalno izmišljarijo, ko otrok doživlja ritem, melodijo in to 

neposredno izraža v gibanju. Zunanja spodbuda za ples je lahko tudi predmet, ki sproži 

gibalno ustvarjanje. Otrok z odnosom do oblike predmeta, gibanja predmeta, njegove 

funkcije, ustvarja novo značilno plesno celoto (npr. ples z žogo, ruto, s pregrinjalom, 

klobukom, z elastiko ...). Notranja spodbuda za ples, gibalno ustvarjanje, gibalno 

izmišljanje so notranje predstave, ki izhajajo iz predhodnih doživetij (gibanje, vedenje 

živali, oblike v okolju, televizijske oddaje, literarne, likovne spodbude, podoživljanje 

čustvenih stanj, lastnih doživetij) in iz domišljijskih predstav posameznika. V to vrsto 

gibno-plesne igre sodi poleg plesa v ožjem smislu tudi ponazarjanje z gibanjem 

(posnemanje človekovega gibanja in vedenja v vsakdanjem življenju). Ponazarjanje 

temelji na posnemanju gibanj in oblik v okolju. 

 

Povezavo med zunanjimi in notranjimi spodbudami predstavljajo vse didaktične kartice 

avtorice doc. Gordane Schmidt (Schmidt, 2012).  

 

2.1.6 Ustvarjanje z gibanjem 

 

Ena glavnih nalog plesne vzgoje pri delu s predšolskimi otroki je spodbujanje in 

razvijanje ustvarjalnosti otrok skozi izražanje in oblikovanje z gibanjem. Gibanje je 

eden izmed izrazov otrokove dejavnosti, zato vzgojitelj to dejavnost lahko izrabi za 

spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. V ta namen razvija gibalne dejavnosti, ki niso v 

naprej oblikovane oz. vezane na neko določeno obliko. Formalne zvrsti plesa, kot so 

ljudski ples, družabni ples, klasični balet, zaradi svoje ustaljene oblike ne morejo biti 

izhodišče, niti ne cilj spodbujanja plesne ustvarjalnosti. 

 

Če vzgojitelj spodbuja otrokovo ustvarjalnost, ne more delati po receptih, ampak je 

ustvarjalec vzgojnega procesa. V oporo so mu osnovni principi sodobne umetnosti, 

pedagogike in psihologije. Pri uporabi metode ustvarjalnega giba v usmerjeni plesni igri 

v vrtcu je vzgojitelj scenarist, režiser, koreograf, plesalec, glasbenik, kostumograf, 
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scenograf, predvsem pa spodbujevalec in organizator. Vsak plesni dogodek je enkratna 

stvaritev. Če ga ponavljamo, pomeni, da ga razvijamo naprej, dopolnjujemo in skupaj z 

otroki iščemo še neizčrpane možnosti. 

 

Psihologija danes opredeljuje ustvarjalnost kot dejavnost, lastnost mišljenja, način 

mišljenja. Je sposobnost, osebnostna lastnost, poteza. Ustvarjanje je delovanje, 

odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno preoblikovanje 

informacij. 

 

Za ustvarjalni proces je značilna tudi spontanost. Ko naključne zunanje spodbude 

učinkujejo na podzavest, se uskladiščijo v spomin in se spontano preoblikujejo v nove 

domislice in probleme (Trstenjak, 1981; Pečjak, 1987; Russell, 1992, str.27). 

 

2.1.7 Cilji in naloge plesne vzgoje 

 

Cilji plesne vzgoje so zastavljeni tako, da poskušamo zaobjeti kompleksnost, ki jo 

plesna vzgoja vsebuje. Ti zato vključujejo ožje plesne smotre, širše estetsko-vzgojne ter 

intelektualne in socialne vzgojne cilje. Plesna vzgoja z metodo ustvarjalnega giba tako 

prispeva k zlitosti otrokovega telesnega, čustvenega, umskega in socialnega razvoja. 

 

Z metodo ustvarjalnega giba omogočamo: 

- da otroci razvijajo samostojno gibalno ustvarjalnost, da vsak najde samosvoj gibalni 

izraz, neposrednost in naravnost gibanja, ki izhaja iz doživetja. S spodbujanjem 

ustvarjalnega gibanja ne spodbujamo le gibalne ustvarjalnosti, ampak tudi razvoj 

ustvarjalnega mišljenja posameznika; 

- da otroci razvijajo gibalne sposobnosti, si pridobivajo gibalno koordinacijo in 

orientacijo v lastnem telesu in prostoru. Ožji gibalni cilj plesne vzgoje vključuje zlasti 

razgibavanje telesa v različnih položajih in ravneh, občutenje in razlikovanje napetosti 

in sproščenosti telesa in posameznih delov, orientacijo in uporabo prostora v gibanju ter 

gibanje in odnose posameznika in skupine v prostoru. S tem želimo pripraviti otrokovo 

telo, da bo postalo instrument, s katerim se otrok gibalno izraža, istočasno pa seveda 

skrbimo za otrokov pravilen telesni razvoj. 
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S tematiko in spodbudami sega plesna vzgoja tudi na druga vzgojna področja, se tako 

povezuje z njimi in pospešuje tudi razvoj drugih, ne le gibalnih sposobnosti. Tako z 

metodo ustvarjalnega giba omogočimo: 

- da otroci z gibanjem razvijajo posluh; 

- da razvijajo umske sposobnosti; 

- da se z gibalnim izražanjem in ustvarjanjem tudi učijo; 

- da se otroci telesno in čustveno sprostijo; 

- da se uveljavijo v skupini in kot posamezniki (Kroflič in Gobec, 1995, str. 42). 

 

2.1.8 Upoštevanje vzgojnih načel v plesni vzgoji 

 

Načelo aktivnosti 

Aktivnost je otrokova naravna potreba. S plesno vzgojo v vrtcu in z ustvarjalnim 

gibanjem organiziramo in usmerjamo otrokovo aktivnost v gibalno izražanje in 

ustvarjanje. 

 

Načelo interesa 

Zaradi ugodnejšega dela z manjšo skupino se otroci oddelka razdelijo v dve ali več 

skupin z različnimi dejavnostmi glede na svoje interese. Vendar je prav, da občasno 

razdelimo otroke v skupine ne glede na njihove interese (po možnosti z objektivno 

metodo, npr. z izštevanjem), zato da jim omogočimo spoznavanje novih področij 

dejavnosti. Otrok mora različne dejavnosti poznati in preizkusiti, da lahko izbira med 

njimi. Po želji ali po dogovoru posameznik menja dejavnost, prav tako pa tudi skupino. 

Na ta način lahko vsi otroci preizkušajo različne dejavnosti, istočasno pa zadovoljijo 

svoje interese. 

 

Načelo individualizacije 

Tudi v plesni vzgoji upoštevamo značilnosti posameznega otroka. V ta namen 

pripravljamo usmerjeno igro glede na značilnosti otrok v oddelku. Posameznim 

otrokom poskušamo omogočiti, da se glede na svoje značilnosti lahko uveljavijo, so 

pohvaljeni, sprejeti v skupini in pri vzgojitelju. Če pripravljamo dejavnost, s katero 

želimo spodbujati razvoj področja, ki zaostaja pri določenem otroku, moramo biti zelo 

previdni, da ne potenciramo v otroku že tako prisotne negotovosti in občutka 
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manjvrednosti. To načelo velja tudi za otroke, ki na različnih področjih prehitevajo 

povprečne zmožnosti skupine. 

 

Načelo ustreznosti razvojni stopnji in spolu 

Gibalno gradivo, spodbude za gibalni izraz in metode ter metodični postopki naj nujno 

ustrezajo razvojni stopnji otrok. Razvojna stopnja nikakor ni isto kot starost otrok. 

Upoštevamo tudi razlike v interesih deklic in dečkov. Mnogokrat ugotavljamo, da dečki 

niso motivirani za gibalno-plesno izražanje in ustvarjanje. Specifične metode prav tako 

prilagajamo razvojni stopnji. Na vseh razvojnih stopnjah uporabljamo vse metode, v 

kolikšni meri posamezno metodo, je spet odvisno od značilnosti oddelka in posameznih 

otrok v njem. 

 

Načelo nazornosti in doživetosti 

Osnovne spodbude za plesno izražanje in oblikovanje so oblike in gibanja v otrokovem 

okolju. Tu si otrok nabira izkušnje in predstave, ki jih neposredno izrazi s svojim 

gibanjem oz. oblikovanjem telesa ali pa jih domišljijsko ustvarjalno predela in pozneje 

izrazi. Zato izhajajo številne gibno-plesne dejavnosti iz neposrednega opazovanja oblik 

in gibanja v okolju. Oblike in gibanja opazujemo po možnosti tam, kjer nastajajo. 

 

Načelo življenjske in psihične bližine 

To načelo nas ne sme omejevati. Zavedati se moramo, da življenjska bližina današnjega 

otroka ni ista kot nekdaj. Za to imajo zaslugo današnji tehnični dosežki. Veliko, zlasti 

mestnih otrok že v predšolski dobi vidi več sveta kot nekdaj odrasli (potovanja, 

televizija, internet). Preko televizije otrok spoznava različna gibanja dostikrat 

natančneje in nazorneje kot jih lahko vidi v neposrednem okolju. Danes je otroku blizu 

tudi svet risanih animiranih filmov. Zaradi njihove dinamike so otrokova gibalna 

doživetja zelo močna. Seveda pa je stvar vzgojiteljeve spretnosti, kako izpelje gibalno 

igro iz mnogokrat destruktivnih vsebin risank v konstruktivno gibalno sproščanje, 

ustvarjanje in tudi vrednotenje. 

 

Načelo postopnosti in sistematičnosti 

To načelo je zelo pomembno v metodičnem postopku usmerjene gibno-plesne igre. 

Nanaša se tako na socialni vidik in komunikacijo, kot na razvijanje izražanja in 

ustvarjanja z gibanjem. Vedno napredujemo z majhnimi koraki, z veliko mero 
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občutljivosti, da bomo zaznali komaj opazne spremembe. Seveda je potrebna tudi 

postopnost v oblikovanju gibalnih motivov po načelih od lažjega k težjemu, od znanega 

k neznanemu, od skupinskega k posameznemu idr. 

 

2.1.9 Oblike plesne vzgoje 

 

V plesni vzgoji uporabljamo različne oblike vzgojnega dela. Oblike dela izbiramo glede 

na zastavljeni smoter, glede na značilnosti izbranih spodbud in glede na pogoje dela. 

Oblike plesne vzgoje so: skupna, skupinska, individualna. 

 

Skupna oblika 

Usmerjena gibalno-plesna igra je skupna, kadar se vsi otroci vključujejo v plesno 

dejavnost. Občasna uporaba skupne oblike je smiselna v majhnih oddelkih ali kadar je 

prisotnih malo otrok in so vsi motivirani za isto oz. skupno gibalno-plesno dejavnost. 

 

Skupna oblika je lahko tudi ena izmed oblik v metodičnem postopku določene 

usmerjene gibalno-plesne dejavnosti. Vsi otroci gibalno podoživljajo vzgojiteljevo 

pripoved zgodbe, vsi otroci posnemajo vzgojiteljevo ali vrstnikovo gibanje idr. Zaradi 

velikega števila otrok pa pri uporabi skupne oblike pogosto nastajajo prostorski 

problemi, zaradi utesnjenosti pa konflikti. Ni mogoče upoštevati načela 

individualizacije. Pri stalni obliki ne moremo upoštevati različnih interesov otrok. V 

ustvarjalni plesni vzgoji je iz navedenih razlogov skupna oblika le občasna, izjemna 

oblika vzgojnega dela. 

 

Skupinska oblika 

Usmerjena gibalno-plesna igra je skupinska, kadar se le del celotnega oddelka vključi v 

gibalno-plesno dejavnost, drugim otrokom pa pripravimo dejavnosti iz vzgojnih 

področij. Vzgojitelj se intenzivneje ukvarja s plesno skupino, druge pa občasno 

kontrolira in usmerja po potrebi. Skupine lahko v dejavnosti povezuje skupna tema ali 

pa so popolnoma neodvisne. Običajno se otroci v skupine razdelijo po interesih, vendar 

naj to ne bo edini način razporejanja.  
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Metodični postopek same plesne dejavnosti kot ene izmed vzporednih dejavnosti 

vključuje skupinsko obliko dela. Otroci se razvrstijo v skupine že na začetku gibalno-

plesne igre. 

 

Skupinska oblika dela torej omogoča boljšo organizacijo dela, boljšo izrabo prostora, 

tesnejši stik med vzgojiteljem in malo skupino otrok. Otrok ima možnost samostojnega 

odločanja o svoji dejavnosti in o izboru sodelavcev. Ta oblika dela ima prednosti v 

usmerjenih gibalno-plesnih dejavnostih tako v homogenih kot v mešanih skupinah oz. 

oddelkih. 

 

Individualna oblika 

Individualno obliko vzgojnega dela uporabljamo v usmerjeni gibalno-plesni igri in v 

igri po želji. V metodičnem postopku usmerjene gibalno-plesne dejavnosti uporabimo 

individualno obliko običajno v fazi razvijanja gibalnih motivov, ko otroci individualno 

ustvarjajo, rešujejo naloge, oblikujejo gibalne motive, posamezno improvizirajo, 

plešejo. 

 

V igri po želji pa individualna oblika omogoča neposreden stik med vzgojiteljem in 

otrokom. Vzgojitelj se gibalno igra z otrokom, ki to želi, ali z otrokom, za katerega ve, 

da potrebuje več individualnega, tudi neposrednega telesnega stika. Ob tem otrok 

doživlja varnost, ugodje, samopotrjevanje. 

 

2.1.10 Metode plesne vzgoje 

 

Vzgajanje s plesom poteka s pomočjo posebnih metod. Z izborom ustrezne metode 

omogočimo vključevanje posameznika v skupino, katero metodo izbrati pa je odvisno 

tudi od zrelosti skupine, starosti, plesnih izkušenj ter nalog, ki si jih vzgojitelj zastavi. 

Metode plesne vzgoje so: metoda vodenja, metoda izmišljanja (improvizacije), metoda 

od vodenja k izmišljanju (improvizaciji), metoda od izmišljanja (improvizacije) k 

vodenju. 

 

Metoda vodenja 

Z metodo vodenja otroke načrtno usmerjamo v ustrezna gibanja, potrebna za telesni in 

gibalni razvoj. S to metodo otroke vodimo v gibanju. Pretežno jih vodimo z lastnim 
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gibanjem, včasih pa tudi samo z besedo. Vzgojitelj ali eden od otrok pokaže gibalni 

motiv, otroci ga povzamejo. Natančnost povzemanja gibalnih motivov je odvisna od 

zrelosti otroka in od operativnega smotra dejavnosti. Z metodo vodenja usmerjamo 

otroke v zaželeno gibanje, jim nakazujemo različne možnosti gibalnega izražanja in jih 

tako spodbujamo k lastnemu ustvarjanju gibalnih motivov in plesa. 

 

Metoda izmišljanja (improvizacije) 

Z metodo izmišljanja otrokom omogočimo telesno in duševno sprostitev in gibalno 

ustvarjanje, ker jih ne omejujemo v gibanju. Otroke z ustrezno spodbudo za gibanje 

usmerjamo k njihovemu gibalnemu ustvarjanju, izmišljanju gibanja. To je lahko 

neposredno. Gibanje nastaja sproti ob spodbudi, kar je na predšolski stopnji 

najpogostejši način gibalnega ustvarjanja. Otroci lahko gibalno ustvarjajo posamezno 

ali skupinsko. Torej lahko že na predšolski stopnji govorimo o individualnem in 

skupinskem gibalno-plesnem ustvarjanju. Z metodo izmišljanja (improvizacije) 

spodbujamo izvirnost gibalnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne 

lastnosti. 

 

Metoda od vodenja k izmišljanju (improvizaciji) 

To je kombinirana metoda. V metodičnem postopku prehajamo iz vodenja v metodo 

izmišljanja (improvizacije). Najprej spodbudimo otroke v gibanje s svojim gibanjem, 

nato pa jih usmerimo v iskanje drugačnih, njihovih gibalnih motivov. Mlajši otroci, ki 

se težje preusmerijo iz danega vzorca gibanja, potrebujejo zato več časa. Postopoma, ob 

duševnem in plesnem dozorevanju otrok, pa nam tudi to uspeva. 

 

Metoda od izmišljanja (improvizacije) k vodenju 

Tudi to je kombinirana metoda. Najprej usmerjamo otroke k iskanju gibalnih motivov, 

nato pokažemo še svojo gibalno zamisel in otrokom predlagamo, da preizkusijo še to. 

Tudi posamezni otroci pokažejo svoje zamisli, da jih vrstniki in tudi vzgojitelj 

povzamejo. Otroci si gibanje izmislijo ter vodijo vrstnike in vzgojitelja v gibanju. 

 

2.1.11  Načrtovanje in izvajanje gibalno-plesnih dejavnosti 

 

Načrtovanje gibalno-plesnih dejavnosti je del načrtovanja celotnega vzgojnega dela, 

torej celotnega življenja v vrtcu. Nanaša se na posamezne usmerjene dejavnosti in na 
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integrirani ter projektni pristop. Pri tem upoštevamo psihološke značilnosti posameznih 

razvojnih obdobij, kakor tudi duševne in telesne značilnosti posameznih otrok. 

Načrtujemo ustvarjalno in prožno, v skladu s tempom razvoja posameznikov, s 

kulturnim okoljem, iz katerega izhajajo. Oziramo se tudi na to, kako dolgo otroci že 

obiskujejo vrtec. Zato otrok ne mučimo iz leta v leto z enoličnimi, ponavljajočimi se 

temami. Posledica teh napak je šibka motivacija otrok, naveličanost, nediscipliniranost 

in vedenjska težavnost tistih, ki so že dalj časa v vrtcu. 

 

Pri načrtovanju upoštevamo tudi okolje, iz katerega otroci prihajajo. Spodbude za 

gibalno izražanje in ustvarjanje so v izrazito mestnem okolju drugačne kot v 

nemestnem. Izkušnje kažejo, da so mestni otroci pogosto zasičeni s spodbudami, z 

zvočnimi in vizualnimi dražljaji, obenem pa prostorsko utesnjeni v času bivanja v vrtcu 

in doma. Iz teh razlogov so nemirnejši, zahtevnejši, ker zaradi številnih spodbud njihov 

razvoj poteka pospešeno. Zato bomo v mestnem okolju otroke uspešno motivirali, če 

bomo sami kar se da ustvarjalni pri iskanju novih, izvirnih spodbud za gibalni izraz. V 

nemestnem okolju ima vzgojitelj lažje delo, ker lahko otroke pritegne k aktivnosti z 

vsakršno spodbudo. 

 

V celoletnem dnevnem programu vzgojnega dela s predšolskimi otroki imamo tri po 

vsebini različna obdobja, v katerih načrtujemo vzgojno delo 

 

Uvajalno obdobje 

Za večino otrok je to mesec september, ko se konča poletno dopustniško obdobje, 

začenja se novo šolsko leto. V tem obdobju vključujemo in povezujemo otroke v 

skupino tudi z usmerjenimi gibalno-plesnimi igrami. Za to so posebej primerne ljudske 

otroške rajalne igre in druge gibalno-komunikacijske igre. Igre v krogu povezujejo 

otroka z otrokom in vzgojiteljem preko neposrednega telesnega stika. 

 

Obdobje od oktobra do junija 

V tem obdobju v vrtcu načrtujemo skladno z ritmom spreminjanja letnih časov in 

spodbud, ki jih letni časi nudijo za gibalno podoživljanje. V to obdobje vključimo 

celoten sistem gibalno-plesnega gradiva: telesno aktivnost, oblikovanje gibanja, 

oblikovanje prostora, dinamične kvalitete, odnose v gibanju, izraz [8]. Gibalno gradivo 

obdelamo z vsemi vrstami gibalno-plesnih dejavnosti: ples, plesne dramatizacije, rajalne 
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igre, didaktične igre. Sproti vključujemo novo aktualno tematiko in črpamo z drugih 

vzgojnih področji in področja na ta način povezujemo. 

 

Poletno obdobje 

V tem času prevladujejo različne gibalno-plesne dejavnosti na prostem, ki jih otroci že 

poznajo ali pa jih na novo spoznajo in ustvarijo. Bogata narava spodbuja otrokovo 

domišljijsko ustvarjanje. V gibalno-plesnih aktivnostih prevladujejo podoživljanja 

narave, dogodkov, ki v tem letnem času otroke še posebej zanimajo. 

 

2.1.12  Prvine plesne vzgoje za otroke do tretjega leta 

 

Plesna vzgoja na tej stopnji ni specifično vzgojno področje, ampak pomeni nedeljivo 

celoto z vsemi vzgojnimi področji, ki pa se kasneje osamosvojijo. Na tej stopnji nas 

posebej zanima otrokova splošna gibalna aktivnost, ki je med drugimi tudi osnova za 

kompleksno gibalno sposobnost – plesnost. Pomembno je, da ustvarimo dobre pogoje 

za gibalno dejavnost otrok. Poskrbeti moramo za primeren prostor, predmetne spodbude 

(igrače, ki spodbujajo k neposredni gibalni aktivnosti, krpice, pokrivala ...) in 

nepredmetne spodbude (gibanje živali, predmetov, oseb v okolju, rajalne igre, 

izštevanke ...). 

 

Otrokova gibalna dejavnost je sestavljena iz več različnih gibanj, od katerih se nekatera 

razvijejo že pred rojstvom in ob njem, druga pa kasneje. 

 

Otrokove gibalne dejavnosti med prvim in tretjim letom starosti lahko razčlenimo oz. 

razvrstimo takole: 

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

- opazovanje gibanja; 

- ravnanje s predmeti; 

- oblikovane gibalne igre; 

- posnemanje in obnavljanje gibanja; 

- gibalno odzivanje, izražanje, izkazovanje, ustvarjanje. 

 

Ker plesna vzgoja temelji na otrokovem naravnem gibanju, pomenijo te dejavnosti 

izhodišče za kasnejše dejavnosti v plesni vzgoji. V razvojnem obdobju do tretjega leta 
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starosti se naštete dejavnosti pojavljajo približno v navedenem zaporedju in ostanejo 

sestavni del kasnejše dejavnosti otroka, pa tudi odraslega. 

 

2.2 Ples kot umetnost in Kurikulum za vrtce 

 

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v 

otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir 

inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otrok je na vseh 

področjih dejavnosti izumiteljski in ustvarjalen, nekaj specifike pa je vezane na 

področje umetnosti. 

 

Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja. Estetsko doživljanje, ki je intenzivno čutno in 

intuitivno spoznanje doživetja, otrok izrazi v umetnosti in ga opredeljuje z estetskimi 

pojmi lepo, grdo, smešno ipd. Pri tem se odražata otrokov prirojeni čut za lepo, ki ga 

oblikujeta socialno in kulturno okolje. Z umetnostjo se otrok izraža, komunicira, s čimer 

razvija sposobnost uporabljanja simbolov. V umetnosti lahko otrok predstavi svoja 

najbolj skrita počutja in čustvene vsebine natančno opiše. Izkušnje na področju 

umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik 

uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja. 

 

2.2.1 Globalni cilji plesa kot umetnosti  

 

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

 

2.2.2 Primeri plesnih dejavnosti od 1. do 3. leta po Kurikulumu za vrtce 

 

Otrok: 

- si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje, 

- se giba in pleše s celim telesom, preizkuša možnosti gibanja posameznih delov telesa, 
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- preizkuša hitra in počasna gibanja, vezana in odsekana ter napeta in sproščena, 

- preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, med nelokomotornimi gibanji 

(upogibanje, raztegovanje, obračanje, nihanje na mestu) in lokomotornimi gibanji 

(plazenje, plezanje, hoja, tek, skoki po prostoru), 

- preizkuša gibanje v različnih telesnih smereh (dviganje, spuščanje, zapiranje, 

odpiranje, napredovanje, umikanje), gibanja z veliko in majhno amplitudo, kontrastira 

nizek in visok nivo gibanja, 

- doživlja in opazuje ples vzgojitelja, ples gosta plesalca. 

 

2.2.3 Vloga odraslih 

 

Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki sodeluje pri plesnih dejavnostih, mora upoštevati 

razvojne zakonitosti in značilnosti otroka, ki se pri vsakem posamezniku odraža na 

individualen način. Tako vse plesne dejavnosti načrtuje in oblikuje v tem okviru. 

 

Umetniško-plesne dejavnosti potekajo tako, da otrok sam išče, raziskuje, najde rešitev, 

pri čemer odrasli zaznajo in podprejo vsako otrokovo še tako skromno ali neprivlačno 

napredovanje. Odrasli otroka ne ocenjujejo, ne komentirajo, grajajo ali pretirano 

hvalijo. Odrasli budno opazujejo otroka pri odzivanju in na osnovi tega načrtujejo in 

oblikujejo nadaljnje otrokove izkušnje. Pomembno je, da odrasli oblikujejo bogato in 

raznovrstno plesno okolje z različnimi spodbudami. Pestrost, zabava ter zanimivi in 

presenetljivi viri izzivajo otrokovo željo po ustvarjanju. 

 

Odrasli poskrbijo za prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, s čimer otroka 

spodbudijo k odprtosti in želji po izražanju. Varen in svoboden otrok razvija in udejanja 

svoje ustvarjalne in razvojne potenciale na sebi lasten način. Omogočati je treba, da 

otrok v plesni umetnosti izraža svoj intimen svet in komunicira z okoljem spontano, 

neposredno in individualno. 

 

Umetniške dejavnosti so tudi pomemben in spodbuden del učenja na drugih področjih. 

Odrasli v okviru plesnih dejavnosti povezuje vsebine s področji narave, družbe, 

matematike, jezika in gibalnih dejavnosti. 
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2.3 Gibalno-plesne dejavnosti  

 

2.3.1 Gibalno-rajalne igre 

 

Gibalno-rajalne igre so dediščina vsega človeštva in težko jih je deliti po narodnostih. 

Ljudje so se že v davnini selili in prenašali igre v druga okolja, saj zanje ni potrebna 

posebna prtljaga, le spomin. Gibalno-rajalne igre nam nudijo izkušnje, ki se nanašajo na 

različna pravila, različno usmerjeno pozornost, natančno opazovanje soigralcev, zlasti 

mimike in govorice telesa. Vse to nam pride prav, da se bolje razumemo med seboj, 

bodisi v otroških letih ali v letih, ki sledijo otroštvu. To so prostorske skupinske gibalne 

igre s petjem, največkrat v krogu, z vijuganjem, v ravni vrsti ali drugače. Pri rajalnih 

igrah si otrok razvija različne gibalne sposobnosti, prostorske predstave, posluh, 

občutek za ritem. Z neposrednim telesnim stikom (dotiki, prijemi ...) občuti otrok 

varnost in pripadnost skupini. Pri igri s pravili se uči spoštovati dogovorjena pravila in 

se brusi v socialnem razvoju. 

 

Z vključevanjem ljudskih otroških rajalnih iger v vzgojno delo gojimo ljudsko plesno 

izročilo in uvajamo otroke v ljudski in družabni ples. Seveda pa skupaj z otroki tudi 

sami ustvarjamo nove rajalne igre na osnovi umetnih otroških rajalnih in drugih pesmi. 

 

2.3.2 Gibalne zgodbe 

 

Gibalne zgodbe gibalno in plesno opisujejo dogajanje v zgodbi, otroke zabavajo in 

sproščajo, hkrati pa otroci spoznavajo različne plesne elemente. Otrok tako v veselem 

vzdušju vadi nove plesne in gibalne elemente, ima možnost, da dodaja in si izmišlja 

nove ter jih posreduje drugim otrokom v skupini in se tudi sam uči od drugih. Torej se 

uči skozi igro in zabavo. 

 

Gibanje je pomembno za razvoj naših možganov. Naši možgani se brez gibanja ne bi 

mogli razviti in to bi se poznalo na zmožnosti človeka, da vidi, sliši, čuti, uporablja roke 

in noge, razume in uporablja jezik, da bere, razmišlja in ureja informacije. Naslednja 

veščina, ki si jo otroci pridobijo z gibanjem, pa je orientacija v prostoru; ta pa se spet 

povezuje z matematiko in opismenjevanjem, predvsem pa z razvijanjem ravnotežja. 
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Gibanje aktivneje vključuje otroka v učenje kot le pasivno poslušanje. Otroci dalj časa 

ohranijo informacije, spoznanja o kaki temi, če jo telesno aktivno doživljajo. Tako 

dosežemo tudi tiste otroke, ki sprejemajo informacije prvenstveno skozi gibanje, ostala 

čutila pa so sekundarna. Pri tem mislimo na vid, sluh, otip, vonj in okus. 

 

Ob gibanju otroci razvijajo plesno ter gibalno izražanje, pridobivajo na samozavesti. Pri 

takih usmerjenih dejavnostih ne gre le za enostavno oponašanje vzgojitelja, temveč za 

nadgrajevanje in lastno interpretacijo gibanja. Tu ni bojazni, da otrok dela kaj narobe. 

Vzgojitelj jih prijazno spodbuja in se čudi nad otrokovimi novimi gibalnimi rešitvami. 

V interpretaciji zgodb se otroci srečujejo tudi z drugačnimi, zanje novimi načini 

gibanja. Mirni in nežni otroci se bodo srečali z vlogami, ki zahtevajo odločne, ostre, 

velike, težke gibe, otroci, ki jim je tako gibanje prvenstveno, spoznavajo lahke, nežne, 

majhne in natančne gibe. 

 

Kadarkoli imamo občutek, da so otroci nemirni in bi jih radi motivirali za poslušanje, 

lahko namesto katere druge sprostitvene tehnike uporabimo gibalno zgodbo, ki sprošča 

fizično aktivnost in energijo. Na svoj račun bodo prišli predvsem hiperaktivni otroci oz. 

kinestetični otroci, ki težko poslušajo zgodbe ali pravljice pri miru. Tu imajo možnost, 

da se izkažejo z ustvarjalnostjo, poslušanjem in z gibanjem, hkrati globlje doživljajo 

vsebino zgodbe, olajšano je razumevanje zgodbe in izboljšuje se pomnjenje. 

 

2.3.3 Igre zaupanja in sodelovanja 

 

Igre zaupanja in sodelovanja potekajo v dvojicah. Osnovni cilj zgodb je, da prvi otrok 

ves čas skrbi za drugega. Ko izvajamo take usmerjene dejavnosti, pazimo, da ob vsaki 

ponovitvi nastajajo vedno nove dvojice. Eden izmed namenov dejavnosti je namreč ta, 

da se otroci bolje čustveno povežejo med seboj in sprejemajo drug drugega. Vedno 

znova jih zato delimo v nove dvojice. V ta namen lahko uporabljamo izštevanke ali 

kartice. 

 

Cilji iger so s socialnim učenjem otrokom omogočiti, da: 

- z zanimanjem poslušajo zgodbo, 

- se radi gibljejo po zgodbi – navodilih,  

- sprejemajo in upoštevajo pravila, 
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- dobijo pri delu in ustvarjanju v dvojicah zaupanje vase in v partnerja, 

- doživijo pomen sodelovanja v dvojicah in skupini, 

- doživijo, kaj pomeni biti odgovoren za drugega, 

- doživijo, kako prebroditi konfliktno situacijo, 

- razvijajo prostorske, časovne, vizualne, slušne in telesne predstave. 

 

2.3.4 Tibetančki in zgodbe za tibetančke 

 

Tibetančki so sklop petih vaj, znanih kot »5 tibetanskih vaj« ali » Vrelec mladosti«, ki 

omogočajo telesu prost pretok energije, povežejo telo, um in duha, hkrati pa otroka 

sprostijo. Vadba poteka počasi in traja nekaj minut, oziroma toliko, kolikor želi otrok. 

Cilj tibetančkov je, da se otrok osredotoči na svoje telo. Pomembno je, da so otroci za 

vadbo primerno oblečeni in bosi. Prostor naj bo prezračen, vsak otrok naj ima svojo 

blazino, na kateri bo izvajal vaje, ki se delajo na tleh. 

 

Praksa je pokazala, da otroke, posebno dečke mine volja do izvajanja tibetančkov. 

Prepričani so, da vaje že znajo in jih ni potrebno izvajati. Zato vaje lahko spremljamo s 

kratko zgodbo in s tem otroke zadržimo pri izvedbi vaj. Snov za zgodbo lahko 

zajemamo iz realnega ali domišljijskega sveta. Pripoved mora biti zelo kratka, brez 

dolgega uvoda. Teme naj bodo zanimive. Če vzamemo za osnovo realne dogodke, se z 

njimi seznanijo na igriv način (primer zidanja hiše). Tu ne gre za vživljanje v 

posamezne elemente, ampak za posnemanje in zato lahko z vsebino »skačemo« po 

različnih motivih. 

 

Pri ustvarjanju zgodb lahko sodelujejo tudi otroci. Ko jim bo način izvajanja domač in 

zanimiv, lahko prehode iz enega obreda v drugega podaljšamo s pripovedjo, ki jo otroci 

izkoristijo za kratek počitek. Kasneje lahko zgodbe opustimo in začnemo opozarjati 

otroke na dihanje in pravilno izvedbo vaj. 

 

2.3.5 Masaže in sprostitve za otroke 

 

Masaža je odličen način, da vzpostavimo in utrdimo vez z otrokom, saj je dotik za 

vsakega otroka  nujno potreben za razvoj, dobro počutje in občutek varnosti. V 
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psihološkem vidiku masaža sprošča napetost in zmanjšuje strah, otroci se počutijo bolj 

mirni.  

 

Masaža otrok ni le tehnika, ampak način sporazumevanja med otrokom in odraslo osebo 

ali pa med dvema ali več otroki. Masaža otrok je staro izročilo, ki ga poznajo kulture 

mnogih narodov. Pozitivne učinke masaže na rast in razvoj otroka na vseh področjih in 

nivojih so potrdili konkretni rezultati dela z otroki, klinična dognanja in raziskave. 

 

Z masažo lahko spremljamo, spodbujamo rast in razvoj otroka, ter obvarujemo njegovo 

zdravje. Masaža tako: 

- postane prijeten način sporazumevanja – komunikacije ter stika z otrokom, 

- okrepi otrokovo čustveno navezanost na starše oz. druge odrasle osebe, 

- izboljša otrokovo počutje, 

- otroku pomaga pri prepoznavanju svojega telesa kot celote in njegovih delov in s tem 

razvija predstavo samega sebe; otrok se počuti varnega in ljubljenega, 

- sprošča napetosti, ki so nastale zaradi novosti, stresa ali nelagodja, 

- spodbuja, krepi in uravnava krvni, dihalni, gibalni, imunski in prebavni sistem, 

- preprečuje in lajša bolečine, ki jih povzročajo trebušni krči (kolike), 

- vzpostavlja ter krepi telesni in čustveni stik med otrokom in starši ali otrokom in drugo 

pomembno odraslo osebo, kar privede do sprostitve tako otroka kot odraslega. 

 

Pri izvajanju masaž in sprostitev v vrtcu se je dobro držati naslednjih navodil: 

- otroci potrebujejo toplo podlago za ležanje, 

- pred začetkom igre si otroci umijejo roke, 

- otroci so bosi in oblečeni v udobna oblačila, svetujemo jim, naj bodo drug do drugega 

obzirni, 

- ob delu upoštevamo otrokovo ustvarjalnost in jo spodbujamo. 

 

2.3.6 Praznovanja in obredi 

 

Človeštvo je v vsej svoji zgodovini občutilo nujo, da s praznovanjem ali ritualom 

obeleži pomembne dogodke v življenjskem ciklusu ali z njimi vpliva na svoje okolje, 

dogodke in pričakovanja. 
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Praznovanja v predšolskem obdobju se osredotočajo na praznovanje rojstnega dne, 

pustovanje, dedka Mraza ali Miklavža, dan mamic, potem pa je že skoraj konec. Vse to 

je povezano z darili, posebno obleko, petjem in risanjem ... Na izvorna praznovanja v 

človekovi zgodovini pa smo že pozabili. Ljudje so se prijeli za roke in zarajali. Preplavil 

jih je občutek sreče in pripadnosti. V otrokovem življenju je mnogo korakov, ki jih je 

vredno označiti, od postriženih las do večjih čevljev. To so zanj pomembni trenutki, 

mnogo bolj otipljivi, da raste, kot je praznovanje rojstnega dne. Praznovanja so podlegla 

potrošništvu, pomen druženja pa se je izgubil in se osredotočil na odvijanje daril. 

 

Ples v krogu kot obred je lahko iztočnica za pogovor ali zaključek zaposlitve v vrtcu. 

Omogoča, da se vsa skupina zave dosežka posameznika ali skupine. V vrtcu lahko 

marsikaj praznujemo. Praznujemo lahko dogodke, ki niso vezani na datum, ampak na 

dogodke v otrokovem življenju. Navezujejo se na dogodek posameznega otroka, odnose 

med otroki, na vreme in na svet, ki ga otrok opazi okoli sebe. 

 

V praznovanju dogodka, ki je vezan na datum, pa otrok odkriva teme, ki so povezane z 

naravoslovjem, seznanja se z letnimi časi, državnimi prazniki, nekaj pa je takšnih, ki so 

se v mnogih krajih ohranile kot ljudsko kulturno imetje. 

 

Kadar koli želimo na gibalno-plesni način označiti kak poseben dogodek, dan, počutje, 

se lahko odločimo za ustvarjanje plesa v krogu. To se lahko dogaja v tišini, ob glasbi ali 

pa ob pripovedovanju vzgojitelja. 

 

2.3.7  Plesne spodbude – različni rekviziti 

 

Kot sestavino plesne vzgoje in sproščanja v vrtcu lahko uporabljamo razne spodbude 

oziroma rekvizite. Priporočljivo je, da otrok v svoje gibalno-plesno ustvarjanje vključi 

različne rekvizite (trakove, obroče, balone, blago), tako da jih meče, lovi, se z njimi 

kotali, plazi, valja. Z njimi lahko ustvarja leže na tleh, sede, kleče, lahko stoji, se vrti, 

skače ali celo teče. Ob tem otrok spoznava odnos med seboj in predmetom, spoznava 

gibanje, ki ga omogoča predmet ter ob tem odkriva nove korake in nove oblike gibanja.  

V gibalno-plesno ustvarjanje z rekviziti lahko dodamo še glasbo. Njen ritem otroke 

osvoji in tako se nanj odzovejo z gibanjem. Toda tako kot pri drugih umetnostih se tudi 

pri plesu otroci ne odzivajo le na slišano ali videno, temveč tudi in predvsem na 
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doživetje in občutenje. Glasba je le ena izmed dodatnih spodbud za ustvarjalno gibanje 

z različnimi rekviziti. V dejavnost lahko vključimo tudi instrumente, na katere igra 

vzgojitelj ali pa otroci. 

 

Vzgojitelj je le opazovalec in prišepetava navodila le takrat, ko otrok obstane v 

negotovosti. In tak šepet in sugeriranje navodil ne spodbija otrokove samopodobe 

(Schmidt, Geršak, 2006). 

 

2.3.8 Bansi 

 

Gibanje je spontan in naraven odziv na glasbo tako za odraslega in otroka. Otroci se 

hitro zavejo občinstva in gledalcev. Od nas pričakujejo čudenje, komentiranje in 

pohvale. Raziskujejo gibanje različnih delov telesa in celotnega telesa. 

 

Ko pesmi dodamo smiselne gibe, nastane bans. Bansi so se ohranili še iz srednjega veka 

kot cehovski plesi ali plesi, ki govorijo in predstavljajo določeno delo. Z malo 

ustvarjalnosti lahko bans ustvarimo tudi sami. Bans vodi ena ali več oseb. Vzgojitelj kot 

vodja bansa mora biti sproščen in komičen, le tako bo pritegnil otroke k sodelovanju. 

Glavni cilj bansa je, da otroci besedilo in zgodbo pesmi lažje razumejo in prikažejo z 

gibi. 

 

Pri učenju bansa vzgojitelj zapoje pesem in zraven dela gibe. Otroci hitro osvojijo tako 

besedilo in glavne gibe, saj je večina bansov zgrajena tako, da se besedilo in gibi 

ponavljajo. Bans je posebna zvrst pesmi, ker ne zahteva, da se pesem samo poje, ampak 

zraven uporabljamo še roke, noge, ramena, skratka celo telo. 

 

2.3.9 Uporaba čutil pri plesu – sluh  

 

Zvoki okolja so prisotni okoli nas. Ušesa niso pomembna le zato, da slišimo, temveč 

zaznavajo tudi orientacijo v prostoru in gravitacijsko polje. Služijo nam torej tudi kot 

ravnotežni organ. Predmeti v gibanju vzvalovijo zrak in tako nastanejo zvočni signali. 

Živčne dražljaje prenese slušni živec v možgane. To poglavitno obliko sluha dopolnjuje 

prevajanje tresljajev skozi lobanjske kosti v notranje uho. Ta drugotni sluh ima veliko 

vlogo pri tem, kako slišimo glas (Smith, 1986, str. 329). 
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Zvoki okolja nas spodbujajo, da posamezne zvoke postavimo v prostor. Zvok lahko kot 

vidno zaznavo razvrstimo v svojem spominu. V spominu se nam zasidrajo tako kot 

vizualni spomin, skupaj z okoljem, osebo ali tako ločimo zvoke instrumentov. Znamo 

uganiti, približno kako daleč je vir zvoka. 

 

Nekateri otroci so zelo občutljivi na zvok in zato ne prenesejo vpitja, glasne glasbe. 

Nekatere otroke pa zvok aktivira, radi na glas poslušajo glasbo ali sami povzročajo 

zvoke v svojem okolju z udarjanjem svinčnika po mizi, praskanjem ... 

 

Uporaba sluha pri otrocih je predvsem pomembna pri opisu, kaj slišijo, ali ločijo nizke 

in visoke tone, občutijo harmonijo in disharmonijo, natančno zaznavajo smer zvoka. Pri 

gibalno-plesnih igrah pa otroci natančno zaznajo smer zvoka, občutijo ritem in čas 

trajanja, se gibalno vživljajo pri poslušanju glasbe in kadar posnemajo gibalne motive, 

natančno poslušajo vzgojitelja ali vrstnike. 

 

Plesne  dejavnosti, ki krepijo področje zaznavanja – sluh, so: Ples z malimi instrumenti, 

Iskanje družine, Čarobne karte, 5 ritmov, Gibalne zgodbe, Kartice »Kako?« in 

»Plešem!«, ples ob klasični glasbi in ples na šume iz okolja (zvoki, poki ...). 

 

2.3.10 Naravoslovje in ples 

 

Narava ponuja veliko možnosti kognitivnega učenja. Otroci delajo z naravnim 

materialom in tako spoznavajo fizikalne lastnosti sveta, v katerem živijo. Spoznavajo ga 

z vsemi čutili – očmi, ušesi, nosom, jezikom in kožo, ter s čutilom za ravnotežje. 

 

Vse, kar je živo, otroke zelo motivira. V naravoslovnih dejavnostih izhajamo iz 

neposredne izkušnje. Gibanje v naravi je eden najočitnejših pojavov, kar jih opazimo v 

živi (gibanje živali in rastlin) in neživi naravi (tok vode v potoku, gibanje oblakov v 

vetru, odboj žoge ...). Zato je narava bogat vir vzorcev in spodbud za gibanje. Še 

posebno močno otroke motivira živa narava. V doživljanje narave so močno vpletena 

otrokova čustva. Opazimo lahko, da otroci v stiku z živaljo spontano začnejo oponašati 

njeno gibanje. Prav je, da vzgojitelj takšno gibalno izražanje spodbuja, pri tem pa lahko 

otroka usmeri k še natančnejšemu opazovanju. Otroci naj bi svoje predstave in znanje 
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zajemali neposredno pri izviru, naravi. Knjige, videoposnetki, pobarvanke, zgodbe – vse 

to je drugotnega pomena in ne more biti edini vir spoznavanja naravoslovnih tem.  

Ena izmed prvih vzgojiteljevih nalog je, da otrokom omogoči čim več prebivanja v 

naravi in s svojim znanjem spodbuja njihovo radovednost. Tudi vzgojitelj sam mora v 

sebi gojiti občutljivost za naravo, kajti le tako bo navdušenje nad njo znal deliti z otroki. 

 

Ko se otroci vživljajo v gibanje živali, naj jih vzgojitelj spomni na to, kar so pri njej 

videli, doživeli in občutili, naj vrača njihove misli k doživeti izkušnji. Kadar otroci 

posnemajo gibanje rastlin, jih najprej opazujemo v naravi ali lončku. Ob opazovanju 

posvetimo pozornost temu, kako se ob različni jakosti vetra gibljejo različni deli rastlin 

in kaj se zgodi, če nanje pada dež ali sneg. 

 

Podoživljanje gibanja žive in nežive narave naj poteka takoj po izkušnji, ki jo otrok 

doživi. Če se podoživljanju vzgojitelj posveti šele po prihodu v vrtec, se ves vtis in 

naboj, ki so ju otroci začutili v naravi, medtem izgubi. Ustvarjati je treba takoj po 

doživetju. 

 

Kadar smo v dilemi ali bi zraven gibanja otrok predvajali še glasbo, pomislimo, da se 

narava ne giblje ravno v ritmu, ampak da se intenzivnost gibanja stalno spreminja. 

Pustimo otrokom, da najdejo ritem in intenzivnost gibanja sami. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Pristop k temi 

 

3.1.1 Opredelitev problema 

 

Vzgajanje s plesom poteka prek igre v gibalni dejavnosti. Torej igra s plesom in 

gibanjem, ki v otrokovem življenju zavzema pomembno mesto, saj je gibanje ena izmed 

njegovih osnovnih potreb. Otrok ima v različnih plesno-gibalnih dejavnostih priložnost, 

da izraža svoja čustva, značaj, razpoloženje, doživetja. Čim več ima otrok izkušenj, več 

ima možnosti, da se njegova osebnost razvija celostno. Razvija pa si tudi ustvarjalno 

mišljenje ter gibalne in socialne spretnosti. 

 

V diplomski nalogi sem predstavila načrtovane plesno-gibalne dejavnosti na temo 

poletja, s poudarkom na bivanju na prostem. Dejavnosti sem načrtovala tako, da sem jih 

povezala še z drugimi področji dejavnosti (z družbo, naravo, matematiko, jezikom). 

Tako je razvidno, da je otrok razvijal osebnost kot celoto in svet okrog sebe dojemal 

celostno. 

 

3.1.2 Raziskovalni cilji 

 

Raziskovalni cilji, ki sem si jih zastavila v diplomski nalogi, so: 

 Otroke spodbuditi k večji gibalni aktivnosti z različno plesno-gibalno dejavnostjo na 

temo poletje. 

 Ugotoviti, kako otroci sledijo dejavnostim in kaj doživljajo. 

 Ugotoviti, ali je bila dejavnost pravilno načrtovana (prostor, čas, izvedba) in kaj je 

mogoče še nadgraditi. 

 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

 Ali so bile dejavnosti pravilno izbrane in načrtovane? 

 Kako so otroci sodelovali in kaj so doživljali pri načrtovanih dejavnostih? 
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 Ali bodo dejavnosti otroke pritegnile in koliko časa bo trajal njihov interes glede na 

starost in letni čas? 

 

3.1.4 Raziskovalna metoda 

 

VZOREC 

Praktični del – sodelovanje – pri načrtovanih plesno-gibalnih dejavnostih so sodelovali 

otroci stari od 2 do 3 let vrtca Zagorje ob Savi, skupina Čebelice. V raziskavo je bilo 

vključenih 12 otrok, od tega 6 dečkov in 6 deklic. 

 

OPIS POSTOPKA 

Z načrtovanimi plesno-gibalnimi dejavnostmi sem otroke motivirala, da so se plesno-

gibalno izražali z metodo vodenja ali metodo improvizacije. Vrste plesno-gibalnih 

dejavnosti sem določala sama glede na razpoloženje in motiviranost otrok ter glede na 

prostor izvedbe in vreme. 

 

PROSTOR 

Večino dejavnosti sem izvajala zunaj na igrišču vrtca ali v naravi. Nekaj dejavnosti pa 

sem izvedla v matični igralnici ali pa v večnamenskem prostoru vrtca. Pri vseh izbirah 

sem poskrbela, da so otroci imeli mir, ni bilo hrupa ter da nas med izvedbo nihče ni 

motil. Pozorna sem bila tudi na to, da sem vedno poskrbela za varnost otrok, predvsem 

ko smo dejavnosti izvajali na prostem. 

 

PRIPOMOČKI 

Za izvedbo dejavnosti sem potrebovala: 

 Primeren prostor, 

 Fotoaparat 

 Pripomočke (blazine, kape, različne rekvizite in predmete). 

 

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Dejavnosti so zajemale: 

 Motiviranje otrok, 

 Izvedbo plesno-gibalne dejavnosti. 



27 

 

Obdelava podatkov: 

 Opazovanje,  

 Fotografiranje 

 Sprotno zapisovanje. 

 

Podatke sem zbirala v obliki zapisov sprotnih analiz, ki so zajemale potek dejavnosti, 

doživljanje otrok in odraslega, refleksijo ter končne analize projekta. Podatke sem 

dokumentirala s fotografijami. 

 

3.2 Načrtovane dejavnosti 

 

3.2.1 Gibalno-rajalna igra: Mi se z vlakom peljemo! 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2 – 3 let 

ŠTEVILO OTROK: 14 

PROSTOR: zunanji  

METODA DELA: vodenje 

OBLIKA DELA: skupna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: matematika, družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok usvaja osnovne prvine ljudskih rajalnih iger, 

- Petje in ritmično izreko spremlja z gibanjem, 

- Sodeluje v igri z otrokom in vzgojiteljem. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo; usklajeno gibanje s skupino; (gibanje v pravo smer), 

- Otrok razvija vztrajnost; (več otrok kot sodeluje, dlje igra traja), 

- Otrok sproščeno izvaja naravno obliko gibanja; hoja. 
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Matematika: 

- Otrok razvija matematično mišljenje; zaznava svoj položaj v skupini oz. v krogu 

glede na druge; ugotavlja, da je enkrat v velikem, drugič v manjšem krogu, da se ta 

kroga izmenjujeta v velikosti, 

- Ima možnost štetja ljudi po odvzemanju in dodajanju, 

- Se uči pojmov levo, desno in preproste orientacije v prostoru; (s hojo v krogu v 

različnih smereh usvaja pojme levo-desno in se orientira v prostoru). 

Družba: 

- Otrok zadovoljuje potrebo po socialnih stikih, 

- Zadovoljuje potrebo po igri, 

- Se sprosti, 

- Spoznava pravila iger in jih upošteva. 

 

POTEK  IZVAJANJA GIBALNO- RAJALNE IGRE 

Mi se z vlakom peljemo, 

Dobro voljo meljemo. 

Ko na morje pride vlak, 

Hitro se prešteje vsak. 

Ena, dva, tri, 

vlak si ti. 

 

Gibalno-rajalno igro se izvaja s pet ali več otroki. Več je otrok, dlje časa igra traja. 

Otroci naredijo krog, en otrok pa ostane zunaj kroga. Otroka, ki bo hodil zunaj kroga, 

določi vzgojiteljica ali pa ga izštejemo z izštevanko. Krog, ki ga sestavljajo otroci, se 

drži za roke in hodi v koloni ter se giblje v nasprotno smer kot igralec zunaj kroga. Pri 

besedilu  Ena, dva, tri, vlak si ti se igralec zunaj kroga z roko dotika otrok v krogu.  

Igralec, ki ga je nazadnje izbral, se mu pridruži in ponovno zapojejo od začetka. Igra se 

konča, ko so vsi otroci izven kroga. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI: 

POTEK DEJAVNOSTI: 

V uvodni motivaciji, ko smo se z otroki pogovarjali o počitnicah na morju, sem 

predlagala, da se gremo igrati igro Kako gremo z vlakom na morje. Otroci ponavadi na 

morje potujejo z avtomobilom, tokrat pa sem jim predlagala, da naj si poskušajo 



29 

 

predstavljati, da gremo na morje z vlakom. K dejavnosti so takoj želeli pristopiti vsi 

otroci. Ker je bilo lepo sončno vreme, smo igro izvajali zunaj. Otroci so pesem že 

poznali, tako da z učenjem besedila nismo imeli težav. Ker so igro otroci izvajali prvič, 

je bilo na začetku malo zmede pri razumevanju navodil. Težava je bila v tem, da niso 

vsi otroci razumeli, v katero smer naj se začnejo premikati v krogu. Ko smo težavo 

rešili, se je igra začela, vendar sem se odločila, da za prvo izvedbo gibalno-rajalne igre 

jaz prevzamem vlogo izven kroga. Pri nadaljnjih ponovitvah v naslednjih dneh je vlogo 

vlaka prevzel eden od otrok. Ker pa so otroci še majhni, so seveda tudi v naslednjih 

dneh potrebovali kar nekaj moje pomoči. 

 

  

Slika 3.1: Mi se z vlakom peljemo 1 Slika 3.2: Mi se z vlakom peljemo 2 

 

  

Slika 3.3: Mi se z vlakom peljemo 3 Slika 3.4: Mi se z vlakom peljemo 4 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so za dejavnost pokazali veliko zanimanja. Vživeli so se v igro in komaj so 

čakali, kdaj jih bom izštela, da se pridružijo vlaku, ki gre na morje. Prvih nekaj 

ponovitev so se samo gibali v krogu, kasneje pa so začeli še prepevati pesem »Mi se z 

vlakom peljemo ...«. Najbolj jim je bilo všeč, ko smo prišli do tistega dela pesmice, ko 
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štejemo »ena, dva, tri, vlak si ti«. Takrat so glasno šteli in zaploskali tistemu otroku, ki 

je bil izštet. Pri tem delu igre sem res začutila, da otroci uživajo. Ker pa so želeli pri 

dejavnosti sodelovati vsi otroci naenkrat, smo igro, preden smo jo zaključili, ponovili, 

kar štirinajstkrat. Tukaj pa je nastal problem. Ker so otroci še majhni in imajo kratko 

pozornost, je za njih igra trajala predolgo. Nekateri so se že naveličali, tako da sem 

pospešila tempo in s tem hitreje prišla do zaključka igre. 

 

REFLEKSIJA: 

Z izvedbo dejavnosti sem zadovoljna. Otroci so bili dobro motivirani, osvojili so hojo v 

krogu v različnih smereh in tudi prostor izvedbe je bil pravilno izbran. Mislim, da je 

dobro takšno dejavnost izvajati zunaj, kjer je res veliko prostora za gibanje. Edina slaba 

točka je v tem, da sem dejavnost izvajala z vsemi otroki naenkrat. V prihodnje bom 

otroke razdelila v dve skupini in jim zraven ponudila še kakšno vzporedno dejavnost ali 

pa se bomo razdelili v tri krajše vlake. Res pa je, da smo igro izvajali prvič in jim je bilo 

toliko bolj zanimivo. Gibalno igro bomo še ponavljali, največkrat ko se bomo z otroki 

igrali na igrišču vrtca in se bo igri pridružil le kdor bo želel. 

 

3.2.2 Gibalno-rajalna igra: Ribič z mrežo 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK:10 

PROSTOR: znotraj 

REKVIZITI: odejo, mornarska kapa 

METODA DELA: od vodenja do improvizacije 

OBLIKA DELA: skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok si izmišljuje gibalna zaporedja. 

Gibanje: 

- Otrok išče gibalne rešitve, 

- Otrok razvija različne gibalne sposobnosti (hoja, tek, plazenje), 
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- Otrok razvija hitrost – pravočasno reagiranje, 

- Otrok razvija prostorsko orientacijo. 

Družba: 

- Otrok zadovoljuje potrebo po socialnih stikih, 

- Otrok zadovoljuje potrebo po igri. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNO-RAJALNE IGRE: 

Najprej določimo prostor, kjer se otroci gibljejo. Predstavljajo naj si, da je tam morje in 

da so ribe. Ribe plavajo in skačejo iz vode. Eden izmed otrok je ribič, ki v roki drži 

ribiško mrežo – odejo. Vsakič ko kakšna riba skoči iz vode, jo poskuša ribič ujeti. Ko 

otrok – ribič ujame ribo, se vlogi zamenjata. Sedaj je ribič tisti otrok, ki je bil ulovljen. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otroci so bili navdušeni, ko sem jim povedala, da se gremo igrat igro Ribič z mrežo. 

Igre niso poznali, vendar jih je pritegnila že mornarska kapa, ki sem jo držala v roki, in 

sem jim povedala, da bo nekdo izmed njih ribič, ki bo lovil ribe. Seveda so na začetku 

igre vsi naenkrat želeli biti ribiči,tako da smo se dogovorili, da bom prvega izštela. 

Vseeno je bilo nekaj slabe volje, vendar ko se je igra začela, so otroci zadovoljno 

sodelovali. Igro smo ponavljali toliko časa, dokler se otroci niso naveličali. 

 

  

Slika 3.5: Ponazarjanje gibanja ribe Slika 3.6: Ribič z mrežo 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Ko smo začeli igro, je pri otrocih povzročilo nekaj slabe volje, ker so seveda vsi želeli 

biti ribiči. Ko pa se je igra začela razvijati, so ugotovili, da je zanimivo biti tudi riba, še 
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posebej, če je ribiču ni uspelo ujeti. Veselili so se in skakali, ker so bili hitri in niso bili 

ujeti. Otroci so sprva imeli nekaj težav, kako se giblje riba, vendar so se kmalu začeli 

opazovati med seboj. Predlagala sem jim, naj se gibljejo tako kot sami mislijo, da se 

giblje riba in da je vsako gibanje pravilno. Opazila sem tudi, da so bili otroci, ki so bolj 

počasni in manj spretni, večkrat zaporedoma ujeti. Da sem to ponavljanje prekinila, sem 

vlogo ribiča prevzela še jaz, kar je bilo otrokom še posebej zanimivo. Otroci so bili nad 

igri navdušeni, najbolj všeč pa jim je bilo, da pri igri ni šlo za izpadanje in tako so ves 

čas igre sodelovali vsi otroci. 

 

REFLEKSIJA: 

Dejavnost je potekala zelo sproščeno z veliko smeha, kljub začetni slabi volji, ko so vsi 

otroci želeli biti v vlogi ribiča. Tako sem se odločila, da bom naslednjič tudi otrokom, ki 

so v vlogi ribe, dala nek predmet (npr. majhen list papirja) kot njihov znak, tako kot je 

imel otrok v vlogi ribiča svoj znak (mornarsko kapo).V premislek mi je bilo tudi to, da 

so imeli otroci na začetku težave s tem, kako se giblje riba. To me je spodbudilo, da 

smo si v naslednjih dneh šli ogledat akvarij z ribami, kjer so lahko otroci imeli 

neposreden stik z gibanjem ribe. Tako so si otroci lažje predstavljali gibanje te živali. 

Igro smo v naslednjih dneh še ponavljali, vendar sem jim za spremembo še malo 

omejila prostor, ki so ga imeli na razpolago, tako da so bili vsi otroci vsaj enkrat ujeti in 

vsak otrok je bil vsaj enkrat ribič. 

 

3.2.3 Gibalno-rajalna igra: Katera riba je pod skalo? 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 12 

PROSTOR: zunaj ali znotraj 

REKVIZIT: rjuha 

METODA DELA: od vodenja do improvizacije 

OBLIKA DELA: skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODRČJI: matematika, družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 
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Umetnost: 

- Otrok preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, 

- Otrok si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje. 

Matematika: 

- Otrok  primerja število igralcev in koliko je pogrešanih, 

- Išče razlike (ugotavlja in primerja, kdo je tvoril skupino prej in kdo jo tvori zdaj – 

ugotavlja, kdo manjka). 

Gibanje: 

- Otrok izvaja različne načine gibanj, išče gibalne rešitve. 

Družba: 

- Otrok zadovoljuje potrebo po igri, 

- Se sprosti, 

- Spoznava pravila iger in jih upošteva, 

- Otrok prevzema in sprejema različne vloge v skupini, ima možnost razvijanja 

empatije; (zavzema lahko vlogo tistega, ki ugotavlja, ali tistega, ki je pod rjuho). 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNO-RAJALNE IGRE  

Gibalno-rajalno igro se izvaja s šest ali več otroki. Otroci se gibljejo po tleh kot ribe. 

Poskušajo naj se premikati ne da bi uporabljali okončine. Ob določenem znaku zamižijo 

in se prenehajo gibati. Vzgojiteljica enega otroka – ribo pokrije z rjuho. Na vnovičen 

znak otroci odprejo oči in ugotavljajo, kateri otrok – riba  se je skril pod rjuho – skalo. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otrokom sem povedala, da ribe v vodi tudi spijo. Ko ribe spijo, se ne gibljejo, ampak so 

pri miru. Spodbudila sem jih, naj se po tleh gibajo kot ribe, na moj znak pa naj mirujejo, 

ker zdaj riba spi. Povedala sem jim, da se bo vsakič ena riba skrila pod skalo in to bo 

riba – otrok, ki ga bom jaz pokrila z odejo. Druge ribe – otroci pa bodo morali ugotoviti, 

katera riba – otrok je pod odejo – skalo. Otrokom sem dala še navodilo, ko bodo na moj 

znak ribe spale, morajo zapreti oči in ne smejo gledati okoli sebe. Ko sem vsakič z 

odejo pokrila drugega otroka – ribo, so ostali otroci lahko pogledali okrog po prostoru 

in začeli ugotavljati, koga ni oz. kdo je pod odejo. 
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Slika 3.7: Ponazarjanje gibanja ribe Slika 3.8: Katera riba je pod skalo? 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so imeli kar nekaj težav pri posnemanju gibanja ribe. Izmišljali so si nove gibe in 

gibalna zaporedja. Kljub mojim navodilom, naj se poskušajo gibati brez pomoči 

okončin, jim ni in ni šlo. 

 

Zelo zanimivo je bilo opazovati otroke pri ugotavljanju, kateri otrok je pod odejo. Sprva 

so otroci govorili imena otrok ne da bi se razgledali okrog sebe ali pa so omenjali 

otroka, ki ga tisti dan sploh ni bilo v vrtcu. Torej so le ugibali. Ugotovila sem, da 

potrebujejo mojo pomoč, zato sem jim predlagala, da naj dobro pogledajo okoli sebe, 

pogledajo svoje prijatelje in poskušajo ugotoviti, koga ni. V določenih situacijah pa sem 

morala otrokom še malo bolj pomagati in sicer tako, da sem pokazala, kakšne copate 

ima obute otrok, ki je pod odejo, ali pa sem jim povedala, da je pod odejo deček ali pa 

deklica. Z večkratno ponovitvijo so otroci vse hitreje ugotavljali in prišli do pravilne 

rešitve. 

 

REFLEKSIJA: 

Z izvedbo gibalno-rajalne igre sem bila zelo zadovoljna. Ker smo se takšno vrsto igre z 

otroki igrali prvič, sem pričakovala, da bo trajalo kar nekaj časa, da bodo otroci 

razumeli, kaj hočem od njih. Sprva sem mislila, da jim bo igra pretežka, vendar ko smo 

jo večkrat ponovili, je postalo vse bolj zanimivo. Ugotovila sem tudi, da so dečki 

večkrat ugotovili, kdo je skrit pod odejo, kot deklice. Mogoče je razlog v tem, da so 

dečki v tej skupini zelo navezani drug na drugega in da tudi ostala igra pri njih poteka 

skupinsko, deklice pa se igrajo bolj individualno ali pa v parih. Otroci so zelo dobro 

sledili mojim navodilom, predvsem ko je šlo za čas, ko so se morali gibati, in čas, ko so 
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mirovali in so morali imeti zaprte oči. V prihodnje bomo igro še ponavljali, razmišljam, 

da bi se igro igrali vsako jutro pred zajtrkom, ko ugotavljamo, kdo je danes v vrtcu in 

koga ni. 

 

3.2.4 »Tibetančki« za otroke na dano vsebino 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR:  notranji 

REKVIZITI: blazina 

METODA DELA: vodenje 

OBLIKA DELA: skupna 

PODROČJE UMETNOST: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: jezik 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se sprosti in omogoča telesu prost pretok energije. 

Gibanje: 

- Otrok  se zaveda prostora, telesa in orientacijo v lastnem telesu. 

Jezik: 

- Otrok ob poslušanju zgodbe razvija zmožnost domišljije, 

- Otrok se identificira z osebo iz zgodbe.  

 

POTEK IZVAJANJA  TIBETANČKOV  NA  DANO VSEBINO: 

Vsak otrok ima svojo blazino, na kateri bo izvajal vaje, ki se delajo na tleh. Prostor naj 

bo prezračen. Vadba poteka počasi in traja nekaj minut, oziroma toliko, kolikor želi 

otrok. Otroci prisluhnejo zgodbi in zraven izvajajo obrede za izvedbo tibetančkov. 

 

ZGODBA ZA TIBETANČKE: 

MORNAR 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

Mornar stoji na čolnu in se dvigne visoko, da pogleda čez palubo (gora). 

Vesel je, ker sije sonce (prvi obred). 
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Odloči se, da se bo malo posončil, zato se uleže. Nato začuti, da nekaj leze pred njim. 

Pogleda in vidi rakovico. Mornar dvigne noge, da gre rakovica lahko mimo (drugi 

obred). 

Mornar gre na kolena, da ga bo sonce ogrelo še po hrbtu, vratu in trebuhu (tretji obred). 

Prileti galeb in se mornarju usede na noge. Pogleda navzdol, ko galeb odleti, pa pogleda 

navzgor. Galeb prileti nazaj in mornar mu naredi senco, da se lahko skrije pred soncem 

(četrti obred). 

Pihati začne veter. Mornar pogleda v nebo in se trdno postavi, da ga ne odpihne. Začne 

deževati. Voda zaliva palubo, zato se mornar postavi v most, da voda odteka (peti 

obred). 

Nebo se je umirilo, oblaki so odpihnili nevihto. Mornar se uleže in odpočije 

(počivalček). 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Tibetanske vaje  sem v skupini že izvajala, zato so bile otrokom že znane. Ker pa sem 

želela na malo drugačen način izvesti tibetančke, sem dodala še zgodbo. 

 

  

Slika 3.9: Gora Slika 3.10: Prvi obred 
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Slika 3.11: Drugi obred Slika 3.12: Tretji obred 

 

  

Slika 3.13: Četrti obred Slika 3.14: Peti obred 

 

 

Slika 3.15: Počivalček 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Pri prvem obredu so potrebovali dodatna navodila, ker so se začeli prehitro vrteti, zato 

se jim je zvrtelo v glavi. Poudarila sem, da se zavrtijo toliko, da ne padejo. 

Drugi obred je nekaterim otrokom povzročal težave, ker težko dvignejo glavo in noge 

hkrati. 
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Tretji obred so izvajali brez težav. 

Četrti obred jim je bil zanimiv, kar so hitro izkoristili in so se nekateri otroci začeli 

premikati po prostoru. Vajo smo ponovili. Razložila sem jim, da se vaje izvajajo samo 

na blazini. 

Pet obred jim je bil najbolj pri srcu in bi ga kar naprej ponavljali. 

Počivalček ni delal težav. Otroci so se lepo umirili in poskušali občutiti svoje telo. 

 

REFLEKSIJA: 

Z izvedbo tibetančkov na dano zgodbo sem bila zelo zadovoljna.  Menim le, da so se 

tokrat otroci malo manj osredotočili na svoje telo, ker  so morali tokrat prisluhniti še 

mojemu pripovedovanju zgodbe. Nekateri otroci so vaje izvajali odlično za svojo 

starost. Le en deček je ves čas sedel na blazini in vneto opazoval druge otroke. Ko pa 

smo v naslednjih dneh spet izvajali tibetančke, je že poskušal sodelovati, vendar ne ves 

čas. Mislim, da ta fantek potrebuje več časa, da pristopi k takšni dejavnosti, vendar me 

preseneča, ker je drugače gibalno zelo aktiven. K sodelovanju ga nisem silila, ker je ta 

otrok izrazito vizualen. Z zanimanjem je opazoval celotno dogajanje. 

 

3.2.5 Masaže za otroke: » Morje in delfin« 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 12 

PROSTOR: notranji 

REKVIZITI: blazine 

METODA DELA: vodenje 

OBLIKA DELA: skupna 

PODROČJE: umetnost 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se bo umiril in sprostil, 

- Otrok si bo krepil splošno dobro počutje. 
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Družba: 

- Otrok ima možnost vzpostaviti in vzdrževati prijateljske odnose z enim ali več 

otroki. 

POTEK IZVAJANJA MASAŽE  »Morje in delfin« 

Otroci se uležejo na blazine. Ležijo drug ob drugem na trebuhu. Ti otroci predstavljajo 

morje. En otrok – delfin se previdno plazi po njihovih hrbtih in ritkah. Ko priplava do 

konca, se uleže poleg zadnjega otroka in naslednji otrok – delfin začne plavati v isti 

smeri. 

 

MASIRANI DELI TELESA: 

GLAVA OBRAZ ROKE DLANI NOGE STOPALA TREBUH HRBET 

            

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otrokom sem predlagala, da bi se igrali morje in delfina. Seveda jih je takoj zanimalo, 

kako bomo naredili morje. Razložila sem jim, naj se uležejo na blazino drug zraven 

drugega in sicer s trebuhom navzdol. Tako bomo naredili veliko morje. Nato sem izštela 

enega otroka, ki je predstavljal delfina. Ta otrok se je ulegel na ležeče prijatelje, ki so 

predstavljali morje, in se je začel plaziti po njihovih hrbtih. Ko je otrok prišel do konca, 

se je ulegel zraven zadnjega in nato je vlogo delfina prevzel naslednji otrok. Igro smo 

ponavljali, dokler niso vsi otroci prišli na vrsto. Nekaj otrok ni želelo biti v vlogi 

delfina, zato sem upoštevala njihovo željo in so ves čas igre sodelovali le v vlogi morja. 

 

 

Slika 3.16: Masaža »Morje in delfin« 
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MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Masažo so otroci oboževali. Otrokom je bilo zelo všeč, predvsem zato, ker se jim je 

zdelo zanimivo se plaziti po svojih vrstnikih. Ugodje so občutili tako otroci, ki so ležali 

na blazini, kot otrok, ki se je plazil čez njih. Opisali so, da jim je prijetno v trebuhu in 

po hrbtu. Masažo bi lahko ponavljali v nedogled, saj je bila pozornost otrok zelo velika. 

Zanimanje za masažo sem povečala še s tem, ko sem zraven pripovedovala, da zdaj 

delfin plava počasi, zdaj hitreje, ker se mu približuje nevarnost. Otroci so se smejali, 

skratka bili so zelo zadovoljni. 

 

REFLEKSIJA: 

Z izvedbo masaže »Morje in delfin« sem bila zelo zadovoljna, saj so sodelovali vsi 

otroci, pa čeprav nekateri le v vlogi morja. Prvotni cilj masaže, poleg tega, da so se 

otroci sprostili in umirili, je bil, da dosežem, da masaža ni le zgolj tehnika, ampak način 

sporazumevanja med otroki. To sem z izvedbo te masaže tudi dosegla. Otroci so 

resnično delovali kot skupina, ni jih motilo, da se med seboj dotikajo in da se nekdo 

tako neposredno dotika tvojega telesa, ko leži na tebi. Ko so otroci ležali na blazinah,  

sem opazila, da so se nekateri celo držali za roko, kar mi je bilo resnično všeč, ker sem s 

tem dobila potrdilo, da res uživajo v prijateljskih odnosih. 

 

3.2.6 Masaže za otroke: »Poletni dež« 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR: notranji 

METODA DELA: od vodenja do improvizacije 

OBLIKA DELA: skupinska 

PODROČJE: umetnost 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se bo umiril in sprostil, 

- Otrok si bo preko improvizacije razvijal izvirnost gibalnega izražanja. 

 



41 

 

Družba: 

- Otrok ima možnost sprejemati občutja drugih, 

- Otrok menjava vloge in razvija sposobnost za uživanje v prijateljskih odnosih. 

 

POTEK IZVAJANJA MASAŽE » Poletni dež« 

En otrok stoji sredi kroga, ki ga tvorijo ostali otroci. Otroci eden za drugim v manjših 

presledkih položijo svoje prste na glavo tistega, ki stoji v sredini. Rahlo s prstki in 

dlanmi božajo in potujejo po telesu navzdol do pet in nartov. Tako ima otrok občutek, 

da se ga dežne kaplje dotikajo po vsem telesu. 

 

MASIRANI DELI TELESA: 

GLAVA  OBRAZ ROKE DLANI NOGE STOPALA TREBUH HRBET 

               

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Masažo smo izvajali prvič. Otroke sem razdelila v tri skupine, ki so naredile krog. Na 

sredini vsakega kroga je stal en otrok, ki sem ga prej izštela. Razložila sem jim, da tisti 

otroci, ki stojijo v krogu, predstavljajo oblak, njihove roke pa dežne kaplje. In tako 

dežne kaplje, se pravi njihove roke, božajo otroka, ki stoji na sredini. Spodbujala sem 

jih, naj masirajo ali božajo z različnim številom prstov, z dlanmi, naj delajo krožne gibe 

ali pa naj tapkajo s prsti. Tisti otrok, ki je masiran oz. stoji v sredini, pa je zaprl oči, tako 

da je še bolj intenzivneje občutil masažo. Po končani masaži sem otroke prosila, naj mi 

skušajo opisati občutke, ki so jih doživeli, ko so bili masirani. 

 

  

Slika 3.17: Masaža »Poletni dež« 1 Slika 3.18: Masaža »Poletni dež« 2 
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MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Na začetku nekateri otroci niso želeli, da bi se jih drugi dotikali. Ko pa so nekaj časa 

spremljali igro, so se želeli tudi sami priključiti. Mislim, da ni bil problem v dotiku, 

ampak v nevednosti, kaj se bo zgodilo. Nekateri dečki so postali pri masiranju kar 

malce grobi, zato sem morala posredovati. Omenila sem jim, da dežne kaplje res malo 

pikajo, ko padajo na naše telo, ampak niso pa boleče. Masaža je potekala tako kot sem 

želela. Po končani masaži so otroci opisali, da jim je bilo prijetno, da jih je žgečkalo in 

da bi masažo še ponavljali. Opazila sem, da je bila masaža bolj všeč deklicam, dečkom 

pa se je zdelo na trenutke malce smešno. 

 

REFLEKSIJA: 

Otroci so že kar dobro seznanjeni s tem, da moramo biti med masiranjem tiho. Kot pri 

vsaki dejavnosti, so tudi pri tej otroci potrebovali nekaj časa, da so se res vživeli v 

dogajanje in da je masaža potekala tako kot sem želela. Nekateri otroci, predvsem dečki 

pa so potrebovali kar nekaj dodatnih vzpodbud, da so masažo lahko izvedli. Pozitivno 

pri dejavnosti je bilo tudi to, da smo si res vzeli dovolj časa za izvedbo, da so se otroci 

resnično lahko umirili in sprostili ter uživali v svojih občutkih. Dogovorili smo se, da 

bomo podobne masaže še izvajali, le da bomo tokrat skušali ponazoriti še kaj drugega, 

ne le dežne kaplje. Otroci so mi dali ideje, da bi naslednjič plezal po njih pajek ali kača. 

 

3.2.7 Masaže za otroke: »Mažemo se s kremo za sončenje« 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR: notranji 

REKVIZITI: blazine 

METODA DELA: skupinska 

OBLIKA DELA: od vodenja do improvizacije 

PODROČJE: umetnost 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se bo umiril in sprostil, 
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- Otrok si bo krepil splošno dobro počutje. 

Družba: 

- Otrok ima možnost razvijati sposobnost  za uživanje v prijateljskih odnosih z enim 

otrokom, 

- Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti glede na spol. 

 

POTEK IZVAJANJA MASAŽE » Mažemo se s kremo za sončenje« 

Otroke razdelimo v pare. En otrok sede pred drugega. Drugi po hrbtu in rokah otroka, ki 

sedi spredaj, gladi kot bi ga mazal s kremo. Lahko izvaja različne gibe. Navzgor, 

navzdol ali krožno. Nato zamenjata vlogi. 

 

MASIRANI DELI TELESA: 

GLAVA OBRAZ ROKE DLANI NOGE STOPALA TREBUH HRBET 

           

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otroke sem najprej razdelila v pare po njihovi želji. Seveda si je vsak izbral tistega, ki 

mu je ljubši. Razložila sem jim, da se današnja masaža imenuje »Mažemo se s kremo za 

sončenje«. Otroke sem spodbudila, naj z rokami na telesu svojega prijatelja delajo gibe, 

kot da bi jih mazali s kremo za sončenje. Kasneje sem pare zamenjala in bila sem 

pozorna,da sta bila v paru deček in deklica. Namen masaže je poleg sprostitve in ugodja 

bila tudi konkretna izkušnja, ki jo je otrok dobil, ko je sprejemal drugačnost glede na 

spol.  
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Slika 3.19: Masaža »Mažemo se s kremo za 

sončenje« 1 

Slika 3.20: Masaža »Mažemo se s kremo za 

sončenje« 2 

 

 

Slika 3.21: Masaža »Mažemo se s kremo za sončenje« 3 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Ker smo različne vrste masaž ponavljali že nekaj dni zapored, so otroci masaže jemali 

že dokaj resno. Vedeli so, da morajo biti med masiranjem tiho in se osredotočiti na 

svoje občutke. Na začetku je otroke zanimalo, kdaj jim bom dala kremo za sončenje, s 

katero bodo mazali svojega prijatelja. Morala sem jim razložiti, da si bodo kremo samo 

domišljali, z rokami pa naj delajo tako kot bi mazali prijatelja po hrbtu in rokah. Otroci 

so se takoj znašli, se prepustili igri in začeli z masažo. Vmes so komentirali, da je njihov 

prijatelj že močno opečen od sonca, zato ga morajo na tem mestu mazati zelo nežno in 

rahlo. To je bil dokaz, da so se otroci res vživeli v masažo. Povedali so, da jim je bilo ob 

masiranju tako prijetno, da bi kar zaspali. Ko sem zamenjala pare in sta sedaj bila v paru 

otroka nasprotnega spola, sem pričakovala, da nekateri otroci ne bodo želeli sodelovati. 

Vendar sem se zmotila. Skupina je zelo povezana in otroci so zelo dobro sodelovali med 

seboj. 
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REFLEKSIJA: 

Dejavnost je potekala tako kot sem si zamislila. Otroci so napredovali tudi v tej smeri, 

da radi sodelujejo med seboj ne glede na spol otroka. Mislim, da so otroci takoj vedeli, 

kaj hočem od njih. Pozitiven učinek masaže pa je bil tudi zato, ker smo masažo izvajali 

zunaj, ko je dejansko sijalo toplo sonce. Tako so se otroci res prepustili in uživali. Od 

tod tudi občutki, da bi ob masaži najraje kar zaspali. To verjetno zato, ker jim je bilo 

toplo, poleg tega pa so bili še masirani. Odločila sem se, da bom masažo naslednjič še 

nadgradila, tako da bodo otroci naslednjič ležali na travi in bomo masirali (mazali s 

kremo) še druge dele telesa kot sta obraz in trebuh. 

 

3.2.8 Masaže za otroke:  Mivka  (V povezavi s plesnim izražanjem) 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 9 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI: bazen z mivko 

METODA DELA: od vodenja do improvizacije 

OBLIKA DELA:  skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se umiri in sprosti, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesnem izražanju. 

Narava:  

- Otrok odkriva in spoznava mivko, 

- Otrok spoznava neživo naravo. 

 

POTEK IZVAJANJA MASAŽE: 

V bazen damo dve vrsti mivke. Ena je groba in suha, druga pa fina in vlažna. Otroci  

mivko najprej prijemajo z roko in se z njo masirajo po dlaneh. Nato otroci stopijo v 

bazen z mivko, nekaj časa mirujejo, da jo začutijo pod nogami. Nadaljujemo tako, da 

otrok poskuša noge čim bolj zariti v mivko. Otrok naj se poskuša osredotočiti na 
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občutke, ki jih doživlja, ko hodi po mivki. Na koncu naj svoje občutke poskuša prenesti 

v plesno izražanje. 

 

MASIRANI DELI TELESA: 

GLAVA  OBRAZ ROKE DLANI NOGE STOPALA TREBUH HRBET 

          

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Zunaj sem pripravila bazen z mivko. Otroke sem povabila ven in jim rekla, naj si 

sezujejo čevlje in nogavice. Stopili smo do bazena z mivko, kjer sem jim razložila, da 

sta v bazenu dve vrsti mivke. Mivka, ki je suha, in mivka, ki je vlažna. Otroke sem 

spodbudila, naj z rokami potipajo obe vrsti mivke, zraven pa naj zaprejo oči in se 

osredotočijo na svoje občutke ob prijemanju mivke. Dejavnost sem nadaljevala tako, da 

so otroci zdaj stopili v bazen z mivko in hodili po njem.  Spet sem jih spodbudila k 

osredotočenju na svoje občutke. Na koncu pa sem otroke prosila, naj mi poskušajo te 

občutke opisati z besedo in prikazati z gibanjem oz. s plesom. 

 

  

Slika 3.22: Igra z mivko Slika 3.23: Hoja po fini in vlažni mivki 
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Slika 3.24: Hoja po grobi in suhi mivki 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Ko so otroci pristopili k bazenu z mivko, so sprva mislili, da jim bom dala posodice za 

igro v mivki. To sem pričakovala, ker se ponavadi v mivki igramo z lopatkami in 

posodicami. Povedala sem jim, da bo danes naša igra v mivki potekala malo drugače. 

Takoj so bili navdušeni nad mojim predlogom. Ob prijemanju mivke z roko so otroci 

zelo nazorno opisali svoje občutke. Povedali so mi, da jim je bolj všeč suha mivka, ker 

jih boža med prsti, mokra mivka pa se jim prijemlje na roke. Suha mivka jim je bila 

všeč tudi zato, ker jim je drsela med prsti tudi če so še tako stiskali roke v dlan. Pravo 

veselje pa je nastalo šele, ko so bosi hodili po bazenu s suho in vlažno mivko. Noge so 

močno zarinili v mivko, hodili po njej, skakali, si jo z eno nogo poskušali dati na drugo. 

Na vprašanje, katera mivka jim bolj ugaja, je večina odgovorila, da vlažna. Prepričana 

sem, da zato, ker je bilo zunaj zelo vroče in jih je vlažna mivka hladila. Tudi z gibanjem 

oz. plesom so otroci dobro pokazali svoje občutke. Čeprav pri plesu niso želeli 

sodelovati vsi otroci, pa so nekateri zelo nazorno pokazali svoje občutke. Z nogami so 

drseli po tleh, jih dvigovali, se vrteli in skakali. 

 

REFLEKSIJA: 

Mislim, da sem dejavnost dobro izpeljala, že zato, ker sem za masažo izbrala dve vrsti 

mivke. Otroci so se tako lahko seznanjali in odkrivali mivko. Tako so otroci imeli res 

priložnost občutiti, kaj jim ugaja in kaj ne. Tako so lahko med seboj primerjali občutke 

in se tudi sami odločali, po kateri mivki bodo hodili in ali bodo za masirani del telesa 

uporabili noge ali roke. Tudi s plesnim izražanjem so nekateri otroci dobro pokazali 
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svoje občutke, čeprav je bila za njih to nova naloga in mislim, da niso vsi razumeli, kaj 

pričakujem od njih. 

 

3.2.9 Masaže za otroke:  Kamenje (V povezavi s plesnim izražanjem) 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI: bazen z ovalnimi kamni 

METODA DELA: od vodenja do improvizacije 

OBLIKA DELA: skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se umiri in sprosti, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesnem izražanju. 

Gibanje: 

- Otrok bo uravnaval želeni položaj v gibanju (ravnotežje), 

- Otrok preko gibanja spoznava vlogo narave. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava neživo naravo (kamenje). 

 

POTEK IZVAJANJA MASAŽE S KAMNI: 

V bazen pripravimo kamenje, ki je ovalne oblike in različne velikosti. Otrok počasi 

stopa po kamenčkih in lovi ravnotežje. Otrok naj hodi enkrat po majhnih kamnih, drugič 

po velikih. Poskuša naj stopiti na dva velika kamna hkrati. Med hojo pa naj se otrok 

skuša osredotočiti na občutke,ki jih doživlja, ko hodi po kamnih. Na koncu naj otrok 

poskuša svoje občutke prenesti v plesno izražanje. 

 

MASIRANI DELI TELESA: 

GLAVA OBRAZ  ROKE DLANI NOGE STOPALA TREBUH HRBET 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK  DEJAVNOSTI: 

Zunaj sem pripravila bazen, v katerega sem dala kamenje različnih velikosti, gladke in 

ovalne oblike. Otroci so si sezuli čevlje in nogavice, tako da so bili bosi. Razložila sem 

jim, da bodo hodili po kamnih, vendar počasi in previdno, da ne padejo. Na začetku sem 

jim svetovala, da naj le stopijo v bazen s kamenjem in naj mirujejo, da ga začutijo. 

Otroci so hodili po velikih kamnih, po majhnih, poskušali stopiti na več kamnov hkrati. 

Spodbudila sem jih, naj se zopet osredotočijo na svoja doživetja in občutke. Za konec 

dejavnosti pa sem jih prosila, naj mi še plesno-gibalno prikažejo, kako je bilo, ko so 

hodili po kamenju. 

 

  

Slika 3.25: Hoja po kamenju 1 Slika 3.26: Gibalno-plesno izražanje hoje po 

kamenju 

 

 

Slika 3.27: Hoja po kamenju 2 

 



50 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so bili nad dejavnostjo zelo navdušeni. Vendar jih je večina za prvo hojo čez 

kamenje želela, da jih držim za roke. Bali so se, da bodo padli ali da jih bo kamenje 

preveč bodlo v stopala. Bili so nesigurni, ena deklica pa sploh ni želela sodelovati. Šele 

ko je nekaj časa opazovala druge otroke pri hoji čez bazen in ko so ji drugi otroci 

povedali, da jim je prijetno, se je opogumila. Otroci so ugotovili, da je kamenje gladko 

in svoje občutke so opisali kot prijetne. Zaradi oblike in velikosti nekaterih kamnov so 

otroci lovili ravnotežje, kar je bilo nekaterim zabavno, drugim pa je povzročalo težave. 

Hodili so počasi, hitro in poskušali stopati s kamna na kamen. Bilo jim je zanimivo, saj 

se je kamenje pri hitri hoji pod njihovimi nogami premikalo. V gibalno-plesnem 

izražanju pa so hojo čez kamenje otroci prikazali tako, da so dvigovali noge, enkrat levo 

drugič desno, hodili so počasi in previdno, nekateri so počepnili, kar je pomenilo, da se 

bojijo, da bodo padli. Zanimiv je bil deček, ki je hojo čez kamenje prikazal tako, da je 

imel roke dvignjene v zrak, kar je pri njem pomenilo, da lovi ravnotežje. 

 

REFLEKSIJA: 

Dejavnost je potekala kot sem načrtovala. Otroci so se umirili, sprostili. Preko gibanja 

so spoznavali naravo – kamenje. Mogoče je bila moja napaka le to, da sem na začetku 

otroke opozorila, naj bodo previdni, ker lahko padejo. Otroci so se verjetno ustrašili, 

zato tudi na začetku niso želeli iti sami čez bazen s kamenjem in sem jih morala držati 

za roko. V naslednje bom dejavnost nadgradila tako, da bomo šli nabirat kamenje sami, 

da bodo otroci sami izbrali velikost in obliko kamenja. V prihodnje pa lahko otroci 

kamenje še prijemajo, občutijo njegovo težo in obliko.  

 

3.2.10 Gibalna igra s petjem – bans  

Vir: Alenka Vodiškar 

 

Barčica (Ljudska) 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 12 

PROSTOR: zunanji 

METODA DELA: vodenje 

OBLIKA DELA: skupna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 
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POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI:  jezik 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otroci občutijo dele telesa v različnih načinih gibanja, 

- Otroci povezujejo besedilo in gibanje v celoto, 

- Otrok poje ljudske pesmi in se zraven gibalno-plesno izraža. 

Jezik: 

- Otrok s kretnjami in gibi telesa bolje razume besedilo pesmi. 

Gibanje: 

- Otrok povezuje gibanje z elementi ritma in prostora, 

- Otrok razvija natančnost in gibljivost. 

 

POTEK  IZVAJANJA  GIBALNE IGRE S PETJEM – BANS: 

 

Otroci stojijo v krogu 

Barčica po morju plava, Z rokami se navzkrižno primemo za komolce in jih 

pozibavamo. 

drevesa se priklanjajo. Z zgornjim delom telesa se premikamo naprej in nazaj. 

O, le naprej, o, le naprej, Roke potiskamo od telesa naprej. 

dokler je še vetra kej! Roke dvignemo visoko v zrak in jih počasi zibamo. 

Barčica po morju plava, Z rokami se navzkrižno primemo za komolce in jih 

pozibavamo. 

jadra se razpenjajo. Roke dvignemo v zrak in z njimi naredimo polkrog, tako 

da roke pridejo ob telo. 

O, le naprej, o, le naprej, Roke potiskamo od telesa naprej. 

Dokler je še vetra kej! Roke dvignemo v zrak in jih skupaj s celim telesom 

pozibavamo. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Naredili smo krog in začela sem peti pesmico Barčica po morju plava. Pesmi sem 

dodala smiselne gibe in tako je nastal bans. Otroci so me opazovali in po nekaj 

ponovitvah gibe tudi osvojili. Bans smo ponavljali kar nekaj časa, ker so otroci kazali 

veliko zanimanje zanj.  

 

  

Slika 3.28: Barčica po morju plava 1 Slika 3.29: Barčica po morju plava 2 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Ko sem otrokom povedala, da bomo pesmico, ki smo se jo naučili, prikazali še z 

gibanjem, so se takoj strinjali. Vendar na začetku niso vedeli, kaj želim, zato so se 

prijeli za roke v parih, misleč, da bom jaz pela, oni pa bodo plesali. Razložila sem jim, 

da bomo skušali besedilo oz. zgodbico v pesmi pokazati še z gibanjem. In sicer: kako se 

giblje barčica, kako piha veter, kako se premikajo jadra itd. Nekaterim otrokom je 

povzročalo težave to, da so se morali istočasno osredotočiti na besedilo pesmi in hkrati 

na gibe, ki so jih izvajali. Zato smo se zmenili, da bom na začetku pela jaz, otroci pa so 

zraven izvajali le gibe. 

 

REFLEKSIJA: 

Bans je bil otrokom zelo všeč. Z izvajanjem bansov so se otroci sicer že srečali, vendar 

so to bansi, ki prehajajo iz roda v rod. Največkrat izvajamo banse kot so: Abraham ima 

sedem sinov, Če si srečen ... Dobro pri bansu je, da otrok sodeluje pri pesmi s celim 

telesom. Uporablja roke, noge, ramena in obraz. Bans lahko resnično popestri 

dejavnost, seveda če ga izvaja pravi vodja. Ugotovila sem, da so se preko izvajanja 

bansa otroci hitreje naučili besedilo pesmi in hkrati tudi razumeli zgodbo. Dosežen je 
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bil tudi cilj, da otroci spoznajo ljudsko pesem in se zraven še plesno-gibalno izražajo. 

Dejavnost je bila izpeljana odlično, sem sem v skupini začutila veliko topline in 

prisrčnosti otrok, ko so izvajali bans. 

 

3.2.11 Gibalna igra s petjem – bans  

Vir: Alenka Vodiškar 

 

Prijateljska (Mira Voglar) 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 12 

PROSTOR: zunanji 

METODA DELA: vodenje 

OBLIKA DELA: skupinska 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: družba,  

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se uči enotnega plesnega izražanja, 

- Otrok izvaja ritmične vzorce a ploskanjem, topotanjem, 

- Otrok povezuje besedilo in gibanje v celoto. 

Gibanje: 

- Otrok se zaveda lastnega telesa in doživljanja ugodja v gibanju, 

- Otrok razvija koordinacijo celega telesa, 

- Otrok povezuje različna gibanja v celoto. 

Družba: 

- Otrok se uči sodelovati v paru in skupini, 

- Otrok se uči upoštevati navodila, 

- Otrok se vključuje v delo skupine. 

 

POTEK  IZVAJANJA GIBALNE IGRE S PETJEM-BANS 

Otroci so v parih razporejeni po prostoru. 
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1.kitica: 

Moje roke, tvoje roke,  Otrok pokaže soplesalcu svoje roke in 

trikrat ploskne. 

Moje roke, tvoje roke. Otrok pokaže svoje roke soplesalcu, trikrat 

ploskne, nato pa prime soplesalca za roke. 

S prstki se igrajo najine roke, s prstki se 

igrajo glejte tako. 

Med seboj si otroka kažeta prstke in si jih 

med seboj prepletata. 

Dire din din din, dire don don don, dire 

din din din din don. 

Otroka se primeta za roke in se začneta 

vrteti v krogu. 

Dire din din din, dire don don don, dire 

din din din din don. 

Otroka zamenjata smer vrtenja. 

 

2. kitica: 

Moje noge, tvoje noge. Otrok dvigne levo nogo in nato še desno. 

Moje noge, tvoje noge. Otrok dvigne levo nogo in nato še desno. 

V štric hoditi znajo najine noge, v štric 

hoditi znajo glejte tako. 

Korakata na mestu. 

Dire din din din, dire don don don, dire 

din din din din don. 

Otroka se primeta za roke in se začneta 

vrteti v krogu. 

Dire din din din, dire don don don, dire 

din din din din don. 

Otroka zamenjata smer vrtenja. 

 

3. kitica 

Čuvam tebe, čuvaš mene. Otroka se objameta. 

Čuvam tebe, čuvaš mene. Otroka se objameta. 

Varno čuvat znajo najine roke, varno 

čuvat znajo glejte tako. 

Otroka se objemata in zibata sem in tja. 

Dire din din din, dire don don don, dire 

din din din din don. 

Otroka se primeta za roke in se začneta 

vrteti v krogu. 

Dire din din din, dire don don don, dire 

din din din din don. 

Otroka zamenjata smer vrtenja. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otrokom sem razložila, da smo že kar nekaj časa skupaj, da se razumemo, se skupaj 

igramo, si pomagamo in da lahko rečemo, da smo postali prijatelji. Ker so otroci še 

majhni, besede prijatelj niso čisto razumeli, toda ko sem jih vprašala, ali radi hodijo v 

vrtec in se igrajo z drugimi otroki, so vsi naenkrat prikimali. Povedali so mi, s kom se 

najraje v vrtcu igrajo in koga pogrešajo, kadar ga ni. Predlagala sem jim, da bi se naučili 

»Ples prijateljstva«, ker po enem letu, ki smo ga preživeli skupaj, lahko rečemo, da smo 

postali prijatelji. Otrokom sem povedala, da bomo pripravili srečanje za njihove starše 

in da jim bomo tam zaplesali naš »Ples prijateljstva«. Na začetku so otroci najprej 
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poslušali pesem Mire Voglar: Prijateljska, nato pa so se po želji razdelili v pare. Otroci 

so me opazovali in za menoj ob pesmi, ki se je vrtela na zgoščenki, ponavljali gibe. 

Nastala je prava koreografija. 

 

  

Slika 3.30: Prijateljska 1 Slika 3.31: Prijateljska 2 

 

 

Slika 3.32: Prijateljska 3 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so zelo navezani drug na drugega in skupina deluje kot velika družina. Pri učenju 

gibov so otroci odlično sodelovali. Gibe so hitro osvojili, saj so preprosti in se 

ponavljajo. Najbolj jim je bila všeč zadnja kitica pesmi, kjer so se otroci objeli in s tem 

pokazali, da se imajo res radi. Majhna težava je nastala le v prvi kitici, kjer morajo 

otroci trikrat ploskniti. Težko so ujeli ritem in trikrat plosknili, zato so nekateri otroci s 

ploskanjem zamujali ali po so plosknili več kot trikrat. To nepravilno ploskanje me ni 

prav nič zmotilo, ker je bilo slišati prav simpatično. Ples so želeli večkrat ponoviti, 

menjavali so pare, na koncu pa so želeli, da ples pokažemo še otrokom iz sosednje 

igralnice. Ti so se nam pridružili in nas najprej opazovali, nato pa so poskušali še sami 

zaplesati. Ples smo ponavljali vsak dan, tako da je postal že del naše rutine. 
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REFLEKSIJA: 

Pri izvedbi te dejavnosti sem dobila potrditev, da delam prav, ker je bilo zelo očitno, da 

so otroci zelo povezani med seboj in so z navdušenjem sodelovali. V parih so plesali 

prvič in tako so imeli možnost, da se učijo sodelovati ne le s celotno skupino ampak tudi 

z posameznikom. Mislim, da je zaslužno tudi to, da je bila uvodna motivacija, ko smo 

se pogovarjali o prijateljstvu, res dobro izpeljana. Otroke je dodatno motiviralo tudi to, 

ko sem jim povedala, da bomo naš »Ples prijateljstva« predstavili tudi njihovim 

staršem. Zato so se hoteli še bolj izkazati. Ko smo pokazali naš ples še staršem, so bili 

vsi starši presenečeni in ganjeni. To je bil čudovit zaključek našega druženja in začetek 

poletja. 

 

3.2.12 Praznovanje in obred – pozdrav poletju 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK:12 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI: kape, radio, zgoščenka Don Gibsons: Solitudes, L.W. Beethoven - Forever 

by the sea, 1997 

METODA DELA: vodenje 

OBLIKA DELA: skupna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava, družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se uči enotnega plesnega izražanja, 

- Otrok posluša in doživlja glasbo, 

- Otrok osvaja osnovne prvine obrednih plesov. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo celega telesa ter hitrost reagiranja (pri posnemanju), 

- Otrok osvaja osnovne gibalne koncepte (zavedanje prostora, načine gibanja, odnose 

med deli telesa). 

Narava: 

- Otrok spoznava razliko med letnimi časi. 
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Družba: 

- Otrok spoznava pomen sodelovanja pri skupnih dejavnostih. 

 

POTEK IZVAJANJA  PRAZNOVANJA IN OBREDA – POZDRAV POLETJU 

Otroci stojijo v krogu. 

VSEBINSKI MOTIV GIBALNO-PLESNI MOTIV 

Prišlo je poletje in sonce močno pripeka. Držimo se za roke in se dvakrat zavrtimo v 

krogu. 

Veseli smo, ker bomo kmalu šli na 

počitnice. 

Štirikrat plosknemo. 

Sonce nas s svojo toploto boža po celem 

telesu. 

Zavrtimo se okrog svoje osi. 

Radi bi se dotaknili sonca. Roke dvignemo visoko v zrak. 

Soncu pokažemo, naj močno ogreje tla, da 

bomo lahko hodili bosi. 

Z rokami se dotaknemo tal. 

 

S prijatelji se skupaj veselimo poletja. Vsi stopimo na sredino kroga in se 

objamemo. 

Prepustimo se sončnim žarkom in uživamo 

v poletju. 

Uležemo se na tla in zamižimo. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Z otroki smo odšli na igrišče, kjer sem jim povedala, da je danes dan, ko se je začelo 

poletje. Otroci so že vedeli, da je to čas, ko bo zunaj vroče in bodo odšli na morje ali pa 

se bodo hladili v bazenu. Povedala sem jim, da bomo danes praznovali prihod poletja 

tako, da bomo zaplesali v krogu. Naredili smo krog, v ozadju pa se je vrtela glasba na 

zgoščenki. Povedala sem jim, naj poslušajo moj govor in opazujejo moje gibe ter 

ponavljajo za menoj. 

 

  

Slika 3.33: Ples v krogu 1 Slika 3.34: Ples v krogu 2 
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Slika 3.35: Ples v krogu 3 Slika 3.36: Ples v krogu 4 

 

 

Slika 3.37: Ples v krogu 5 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Gibi otrokom niso delali težav, med seboj so se opazovali in veselo ponavljali za menoj. 

Le tempo je bil na začetku počasnejši, ker so se otroci pri vsakem gibu nekaj časa 

zadržali, ko pa so gibe v celoti osvojili in si jih zapomnili, je obred potekal hitreje in 

tekoče. Otroci so bili nad obredom navdušeni in smo ga kar trikrat ponovili. Želeli so, 

da si na glavo nataknejo kape, da jih sonce ne bo opeklo po obrazu. Presenetilo me je, 

da so otroci seznanjeni tudi s tem, da je sonce lahko tudi nevarno in da se morajo pred 

njim zaščititi. 

 

REFLEKSIJA: 

Obred je bil odlično izpeljan. Otroci so osvojili pomen sodelovanja pri skupnih 

dejavnostih in se seznanili z obrednim plesom. Dobro so posnemali moje gibanje in si s 

tem razvijali koordinacijo in hitrost reagiranja. Otroci so osvojili pomen obrednega 

plesa in glasbo preko poslušanja intenzivno doživljali in se zraven še plesno-gibalno 

izražali. Praznično vzdušje je povečala oglasna glasba, ki se je vrtela na zgoščenki. 
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Mislim, da je bila ta vrsta praznovanja oz. obreda nekaj novega za otroke in so zato še z 

večjim veseljem sodelovali pri dejavnosti. Otroci ponavadi praznujejo praznike kot so 

rojstni dan, prihod dedka Mraza, Miklavža, kar pa je seveda povezano tudi z darili. To 

praznovanje pa je bilo drugačno, zato so otroci še z večjim navdušenjem sodelovali. Po 

končani dejavnosti sem jih vprašala, kako si še želijo praznovati prihod poletja, in so 

izrazili željo, da bi bosi tekali po igrišču. Še enkrat sem jim zavrtela glasbo in otroci so 

zadovoljno tekali bosi po igrišču, se smejali in veselili. 

 

3.2.13 Praznovanje in obred – rojstni dan 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 20 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI: radio, zgoščenka Mira Voglar: Glasbena pravljica Živali pri babici zimi in 

glasbeni plesi in koračnice, 1984; skladba št. 14 

METODA DELA: vodenje 

OBLIKA DELA: skupna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: jezik, družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok se uči enotnega plesnega izražanja, 

- Otrok posluša in doživlja glasbo, 

- Otrok osvaja osnovne prvine obrednih plesov. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo celega telesa ter hitrost reagiranja (pri posnemanju), 

- Otrok osvaja osnovne gibalne koncepte (zavedanje prostora, načine gibanja, odnose 

med deli telesa). 

Družba: 

- Otrok se pogovarja z odraslim o svojem rojstnem dnevu in praznovanju doma. 

 

 

 



60 

 

POTEK IZVAJANJA PRAZNOVANJA IN OBREDA – ROJSTNI DAN 

Otroci stojijo v krogu in se držijo za roke. V sredini pa naredijo še en manjši krog vsi 

otroci, ki poleti praznujejo rojstni dan, in se usedejo na tla. 

 

VSEBINSKI MOTIV GIBALNO – PLESNI MOTIV 

Zbrali smo se, da bomo praznovali rojstni 

dan vseh otrok, ki praznujejo poleti. 

Držimo se za roke in hodimo v krogu. 

V krogu sedijo naši prijatelji – slavljenci. S prstom pokažemo na slavljence, ki 

sedijo znotraj kroga. 

Danes je za njih poseben dan. Trikrat zaploskamo. 

Pokažemo, kdo so danes slavljenci. Zožimo krog in se sklonimo k 

slavljencem. 

Pokažemo slavljencem, kako so že zrasli. Vstanemo in roke dvignemo v zrak. 

Lepo je praznovati v vrtcu med prijatelji. Počepnemo in se stisnemo med seboj. 

Pokažemo slavljencem, da jih imamo radi. Zibamo se z ene smeri v drugo. 

Slavljencem voščimo vse najboljše za 

rojstni dan. 

Vstanemo, poskakujemo in zraven 

ploskamo, ter zavpijemo »vse najboljše«. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Pripravila sem kratek obred – ples v krogu za slavljence. Odšli smo na teraso, ki smo jo 

prej okrasili z baloni. Pridružili so se nam še otroci iz sosednje skupine (iste starosti). 

Na zgoščenki se je vrtela glasba, otroci pa so za menoj ponavljali gibe, ki sem jih 

izvajala. Naredili smo dva kroga in sicer so bili v notranjem krogu otroci, ki so bili v 

vlogi slavljencev, v zunanjem krogu pa ostali otroci. Obred smo ponovili, tako da je 

izvedbo obreda osvojila večina otrok, nekaj otrok pa bi potrebovalo še nekaj ponovitev. 

 

  

Slika 3.38: Praznovanje rojstnega dne 1 Slika 3.39: Praznovanje rojstnega dne 2 
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Slika 3.40: Praznovanje rojstnega dne 3 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so gibe hitro osvojili, zaporedja gibov pa so si malo težje zapomnili. Tako smo 

obred nekajkrat ponovili in na koncu je dejavnost potekala brez kakršnih koli težav. 

Otroci so bili zelo zadovoljni, predvsem tisti, ki so bili slavljenci in so bili v sredini 

kroga, torej v središču pozornosti. Presenetil  pa me je deček – slavljenec, ki ni želel 

sodelovati pri praznovanju oz. obredu. Ta deček ima tudi ponavadi težave, kadar je 

izpostavljen pred celo skupino, vendar sem tokrat pričakovala, da bo sodeloval glede na 

to, da je bil slavljenec. Ves čas je sedel na tleh in z zanimanjem opazoval dogajanje. 

Vendar tudi po večkratnem povabilu, naj se nam pridruži, tega ni želel. Vseeno je bil le 

kot opazovalec videti zadovoljen. Na koncu pa se nam je le pridružil, ko je sledila 

pogostitev. 

 

REFLEKSIJA: 

Ker imamo navado, da otroci rojstni dan praznujejo tudi v vrtcu med prijatelji, sem 

razmišljala, kaj pa tisti otroci, ki jih poleti ni v vrtcu. Otrokom praznovanje rojstnega 

dne v vrtcu veliko pomeni. Takrat je ta otrok v središču pozornosti. Drugi otroci mu 

zaplešejo, zapojejo, na koncu pa imamo še pogostitev s sladkarijami, ki jih je otrok 

prinesel v vrtec. Razmišljala sem, kaj pa tisti otroci, ki jih poleti ni v vrtcu. Zakaj bi bili 

prikrajšani za tak dogodek, ki otrokom veliko pomeni. Zato sem se odločila, da bomo 

imeli skupno praznovanje rojstnega dne vseh otrok, ki praznujejo v poletnih mesecih. 

Otrokom je bil ta način praznovanja rojstnega dne zelo všeč, tako da sem se odločila, da 

bom s takšnim obredom nadaljevala tudi v prihodnje. Otroci imajo očitno zelo radi 

dejavnosti, ki potekajo v krogu, predvsem pa radi opazujejo odraslega pri gibanju, radi 

posnemajo gibe in jih z opazovanjem tudi hitreje osvojijo. 
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3.2.14 Gibalna zgodba na dano vsebino – »Na plaži« 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 9 

PROSTOR: notranji 

METODA DELA: improvizacija 

OBLIKA DELA: individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA ZA DRUGIMI PODROČJI: jezik, narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok z gibi in plesom neverbalno izraža dojemanje sveta. 

Gibanje: 

- Otrok osvaja različne načine gibanja na mestu in v prostoru, 

- Otrok osvaja orientacijo v prostoru. 

Jezik: 

- Otrok posluša jezik. 

Narava: 

- Otrok svoja opazovanja v naravi prenaša v gib in ples. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE ZGODBE »NA PLAŽI« 

Otroci se razporedijo po prostoru, poslušajo pripovedovanje zgodbe ter jo z gibi  

interpretirajo. 

 

NA PLAŽI 

Ana je stara osem let in je prišla na morje, kjer bo preživela počitnice. Zelo je vesela, 

ker se bo s prijatelji igrala, kopala in lovila ribe (veseli smo in poskakujemo po 

prostoru). 

Takoj je vzela torbo in vanjo dala vse, kar potrebuje za na plažo (v namišljeno torbo 

dajemo stvari). 

Pomahala je prijateljem, ki so že odšli proti plaži, in odhitela za njimi (pomahamo in 

tekamo po prostoru). 
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Ko je Ana prišla na plažo, so bili njeni prijatelji že v vodi, zato si je hitro oblekla 

kopalke (delamo gibe kot bi si oblačili kopalke). 

Namazala se je s kremo za sončenje (delamo krožne gibe in se masiramo po celem 

telesu). 

Odšla je do pomola in skočila v vodo (na mestu se odrinemo in skočimo). 

Plavala je od enega prijatelja do drugega in vsakega veselo pozdravila (ležimo na tleh in 

z rokami in nogami delamo gibe kot bi plavali žabico). 

Prijatelji so imeli v vodi napihnjeno žogo in so si jo podajali (roke potiskamo stran od 

sebe kot bi odbijali žogo). 

Nekdo je predlagal, da bi tekmovali, kdo zdrži dlje časa pod vodo (vdihnemo, primemo 

se za nos in počepnemo). 

Ano je začelo zebsti, zato je odšla iz vode in se obrisala z brisačo (vstanemo, hodimo do 

namišljene brisače in delamo gibe po svojem telesu kot bi se brisali z brisačo, zraven pa 

se tresemo, ker nas zebe). 

Nato se je Ana ulegla na mivko in se nastavljala sončnim žarkom (uležemo se na tla in 

zamižimo). 

Vendar ni dolgo ležala na toplem soncu, saj ji je postalo spet vroče (brišemo si čelo in 

zraven sopihamo). 

Takrat pa so se iz vode vrnili tudi njeni prijatelji in jo povabili, da gre z njimi lovit ribe. 

Ana je vzela svojo ribiško palico in šla za njimi proti skalam, ki so bile zelo velike in 

ostre (vzamemo namišljeno palico, previdno in počasi stopamo po prostoru, dvigujemo 

enkrat levo drugič desno nogo). 

Ko je Ana prišla do skal, je zamahnila s svojo palico in vrgla trnek v morje (zamahnemo 

z roko in držimo roko v zraku). 

Ni minilo dolgo, ko je Ana ujela ribo. Počasi je potegnila trnek z vode in snela ribo (z 

roko zamahnemo nazaj, primemo namišljeno ribo in jo počasi damo na tla). 

Ana je pomislila, da bo to odlična večerja, ker je bila že pošteno lačna (masiramo se po 

trebuhu s krožnimi gibi). 

Pospravila je svoje stvari, vzela ribo in odhitela domov (delamo gibe kot bi pospravljali 

stvari v torbo, tečemo po prostoru). 

Doma ji je mama spekla ribo in Ana je bila zelo vesela, ker je tako lepo preživela prvi 

dan počitnic na morju (poskakujemo, se vrtimo, ploskamo). 

 

 



64 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otroci so se razporedili po prostoru in poslušali pripovedovanje moje zgodbe. Zraven pa 

so opazovali moje gibe in jih ponavljali. Dejavnost je potekala tekoče, na koncu pa so se 

otroci ulegli na tla in zaprli oči, se sproščali in zraven v mislih poskušali obnoviti 

dogajanje. 

 

  

Slika 3.41: Interpretacija gibalne zgodbe »Na 

plaži« 1 

Slika 3.42: Interpretacija gibalne zgodbe »Na 

plaži« 2 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so se v gibalno zgodbo »Na plaži« zelo dobro vživeli. Z gibi so ponazarjali 

zgodbo kot bi se to res dogajalo. Ko smo izvajali gibe, so otroci zraven komentirali, 

tako da sem videla, da si dejansko res potek zgodbe domišljajo. Otroci so zelo dobro 

izvajali tako gibalne elemente v prostoru (tek, poskoki, počep, skok, hojo ...) in tudi 

gibalne elemente na mestu (odriniti, obrisati, masirati, dotikati se, potegniti, 

zamahniti...). Ves čas dogajanja sem otrokom kazala navdušenje nad novimi gibalnimi 

rešitvami, jih opazovala in spodbujala. Interes otrok je bil veliko daljši kot če bi izvajali 

gibe ob golem prikazovanju gibalnih vaj. Edino, kar me je zmotilo, je, da so otroci imeli 

premalo prostora za gibanje, zato si bom naslednjič izbrala večji prostor za izvedbo 

gibalne zgodbe ali pa bom delala z manjšo skupino otrok. 

 

REFLEKSIJA: 

Razgibavanje in motiviranje otrok s pomočjo dane vsebine je moja stalna praksa v 

vrtcu. Otroci so vsekakor veliko bolj motivirani za gibanje, če to gibanje povežeš še z 

neko vsebino. Otroci so z gibanjem in plesom neverbalno izražali dojemanje sveta.  
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Osvojili so načine gibanja na mestu in v prostoru. Ugotovila sem, da prostor igra 

ključno vlogo pri izvajanju gibalnih vaj, ker le tako lahko otrok vaje izvaja popolno in 

nemoteno. Tako bom naslednjič otrokom razložila, naj si izberejo nekaj prostora, v 

katerem se bodo gibali samo oni in ta prostor bomo poimenovali »osebni prostor«.  

 

3.2.15 Vaje zaupanja in sodelovanja  

PO ZGODBI » Miha in žaba« 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR: notranji 

METODA DELA: vodenje 

OBLIKA DELA: skupna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: jezik, družba 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok si z gibalno-plesnim ustvarjanjem neguje in spodbuja doživljanje tako, da 

usmerja pozornost v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje. 

Gibanje: 

- Otrok se izraža z gibi telesa in išče gibalne rešitve, 

- Otrok razvija motorične sposobnosti, 

- Otrok razvija prostorske in časovne predstave. 

Jezik: 

- Otrok z zanimanjem posluša in sledi zgodbi, 

- Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja in zabave, 

- Otrok doživi pomen neverbalne komunikacije. 

Družba: 

- Otrok doživi pomen sodelovanja in zaupanja v dvojici in skupini, 

- Otrok se seznani z določenimi vlogami ter sprejemanjem in upoštevanjem pravil. 

 

POTEK IN IZVAJANJE  VAJ ZAUPANJA IN SODELOVANJA: 

Otroci so razdeljeni po parih. Vsaka dvojica si izbere prostor, kjer bo izvajala vaje. 
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Miha in želva 

Nekega dne je Miha, ko se je sprehajal ob morju, v pesku med skalami zagledal želvo. 

Opazil je, da je želva zelo žalostna in da se težko premika. Sklonil se je k njej in želva 

mu je potožila, da so jo valovi odnesli med skale in da bi se rada vrnila nazaj v vodo k 

svoji družini, vendar jo že zelo utrujena. Pa niti ne ve, v katero smer mora iti. In v rokah 

čuti močno bolečino. 

 

1. TI IN JAZ 

Želva se je usedla na tla, Miha pa je prijel želvo za roke in počasi začel krožiti v vse 

smeri. Želva se mu je popolnoma prepustila. 

En otrok se usede na tl,a drugi pa stoji za njegovim hrbtom. Sedeči dvigne roke, stoječi 

pa položi svoje dlani na dlani sedečega otroka. Tisti, ki stoji, vodi roke sedečega. Sedeči 

se lahko prepusti vodenju ali pa se mu upira. 

 

2. PRETEGOVANJE  DVIGANJE NA  HRBET 

Želva je omenila, da jo boli tudi hrbet, zato se je Miha s hrbtom obrnil proti njenemu 

hrbtu, želvo prijel pod rokami in jo počasi in previdno dvignil. Želva je bila zelo 

zadovoljna, ker  jo je hrbet prenehal boleti. 

Otroka stojita tesno s hrbtom drug ob drugemu. En otrok se stabilno postavi v razkorak, 

roke malo odroči,počasi upogne kolena in se začne upogibati naprej, drugi pa sloni na 

njegovem hrbtu in se prepusti gibanju partnerja. 

 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA 

Želva je bila tako vesela, ker se je spet dobro počutila, da se je začela hitro premikati po 

pesku, Miha pa ji je sledil. 

Eden od dvojice je vodilen. Drugi stoji vzporedno, v diagonali za njim ali povsem za 

njim. Med njima je za dva koraka prostora. Vodja hodi po prostoru in ga raziskuje, 

potipa, ogleduje, lahko teče po prostoru, se vrti, skače, skratka dela, kar hoče. Otrok, ki 

mu sledi,mora ponavljati za vodjo vse njegove gibe in početje. 

 

4. PREIZKUŠANJE MOČI 

Ker se je že začelo mračiti in se je slabo videlo, je želva spregledala luknjo v skalah. 

Stopila je vanjo in ni mogla več ven. Miha ji je takoj priskočil na pomoč. Z rameni se je 

naslonil na njena ramena in z vso močjo potisnil. Pa nič. Naslonil se je z ritko na njeno 
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ritko in še vedno nič. Poskusil je še s hrbtom ob hrbet, toda tudi to ni pomagalo. Nato pa 

je Miha prijel želvo za roke še enkrat potisnil. In končno mu je uspelo. Želva je bila 

rešena. 

Partnerja se postavita drug ob drugega in se dotakneta z rameni ali z boki. Z 

naslanjanjem na ramena poskušata izriniti drug drugega, prav tako storita z boki. 

Obrneta se hrbtno in se s hrbti upreta drug na drugega in skušata premakniti drug 

drugega. Na koncu se obrneta, primeta za roke in drug drugega potiskata. 

Opomba: Partnerji si morajo med seboj biti podobni po višini in teži. 

 

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE 

Želva je bila zelo vesela, ker ji je Miha spet pomagal iz težave. Skakala je čez njega, se 

mu plazila pod nogami in ni vedela, kako bi mu še pokazala, da mu je hvaležna. 

Eden od dvojice se postavi v fantazijsko držo, ki omogoča drugemu, da gre preko njega, 

ga preskoči se plazi pod njim ali delom telesa, pri tem pa se ga ne sme dotakniti. 

 

6. VLEČENJE ZA ROKE 

Želva je predlagala Mihcu, naj jo povleče do morja, ker jo zdaj družina že pošteno 

pogreša. Miha je prijel želvo za roke in jo vlekel po pesku proti morju. 

Eden od dvojice se uleže na tla in miži, drugi pa ga prime za dlani in ga začne vleči po 

prostoru. Vleče ga počasi in zavija po prostoru. 

 

7. VLEČENJE ZA NOGE 

Ker so želvo začele boleti roke od vlečenja, jo je Miha prijel še za noge in jo vlekel 

naprej proti morju. 

Eden od dvojice se uleže na tla in miži, drugi pa ga prime za stopala in ga začne vleči 

po prostoru. Vleče ga počasi in zavija po prostoru. 

 

8. POTISKANJE 

Ko sta prišla do morja, sta malo počivala. Nato pa se je Miha usedel tako, da se je 

naslonil  želvi na hrbet in jo potisnil v morje. 

Partnerja sedita na tleh in se naslanjata s hrbtom drug na drugega. Tisti, ki bo potiskal 

drugega, ima noge v kolenih skrčene, tisti, ki se bo »vozil«, pa stegnjene. Eden potiska 

drugega po prostoru, drugi pa usmerja, da se ne zaleti v drugo dvojico. 
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In tako je končno uspelo Mihcu vrniti želvo v morje. Pomahal ji je v slovo in se 

zadovoljno vrnil domov, ker je vedel, da je danes opravil plemenito delo. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Preden sem izvedla vaje zaupanja in sodelovanja po zgodbi »Miha in želva«, sem nekaj 

dni prej otroke seznanila z vajami. Vaje sva najprej pokazali skupaj s kolegico, nato pa 

so vaje ponavljali za nama tudi otroci. Ko so otroci vaje osvojili, sem vključila še 

zgodbo »Miha in želva«. Po končani dejavnosti so se otroci za nekaj časa ulegli na tla, 

zaprli oči in se poskušali sprostiti. 

 

  

3.43: Ti in jaz 3.44: Pretegovanje dviganje na hrbet 

 

  

Slika 3.45: Raziskovanje prostora 3.46: Preizkušanje moči 
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3.47: Preskakovanje in plazenje 3:48: Vlečenje za roke 

 

  

3.49: Vlečenje za noge 3.50: Potiskanje 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so elemente vaj lepo izvedli. Prva vaja ni delala posebnih težav, otroci so se lepo 

prepuščali drug drugemu. Druga vaja je bila malo težja, ker so se otroci med seboj težko 

dvigovali, vendar so vsaj poskušali in če ne drugega, so si malo pretegnili telo. Tretja 

vaja raziskovanje prostora jim je bila najbolj zanimiva. Smešno jim je bilo, ko so hodili 

po prostoru, izvajali različne gibe, partner pa je za njim ponavljal. Pri četrti vaji sem jim 

razložila, da tukaj ne tekmujemo, kdo je močnejši. Peta vaja nam je delala preglavice. 

Težko jim je bilo preskočiti partnerja ne da bi se ga dotaknili. Šesto in sedmo vajo, ko 

so se vlekli za roke in noge, pa bi ponavljali v nedogled. Zadnjo vajo, pri kateri so se 

potiskali, so pravilno izvedli, le tisti otroci, ki so se »vozili«, so težko pazili na druge 

dvojice, zato so se otroci med seboj malo prerivali. To težavo bi lahko rešila tako, da bi 

naslednjič še zmanjšala število otrok pri izvedbi takšnih vaj. 
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Otroci so radi izvajali vaje tudi, ko sem vključila zgodbo. V dogajanje so se res vživeli 

in eden od otrok je na koncu zgodbe skakal od veselja, češ uspelo mi je spraviti želvo 

nazaj v morje. To je dokaz, da se je res vživel v zgodbo. 

 

REFLEKSIJA: 

Otroci so osvojili pomen sodelovanja in zaupanja v skupini in v dvojicah. Gibalno so se 

izražali s celotnim telesom, vendar niso dodajali svojih gibanj, ampak so samo 

posnemali moje gibanje. 

 

V naslednjih dneh bom vaje zaupanja in sodelovanja na dano zgodbo še ponavljala. 

Izmislila si bom še kakšno novo zgodbo, ki bo otroke pritegnila. Pozorna bom na to, da 

bom pri izvedbi vaj menjala dvojice in mogoče še bolj doživeto pripovedovala zgodbo. 

 

3.2.16 Plesna zaposlitev – rekviziti kot plesna spodbuda 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

PLES S TRAKOVI (usmerjeno v morje) 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 9 

PROSTOR: notranji 

REKVIZITI: trakovi, radio, zgoščenka Don Gibsons: Solitudes; L.W. Beethoven -

forever by the sea,1997; skladba št. 1 

METODA DELA: improvizacija 

OBLIKA DELA: individualna 

PODROČJE: umetnost 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJU: gibanje, narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok bo razvijal predstavljivost in domišljijo, 

- Otrok bo spoznaval in eksperimentiral z materialom, 

- Otrok bo razvijal ustvarjalnost-izvirnost pri plesu, 

- Otrok posluša posnetke izbranih del glasbene literature. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo telesa v prostoru, 
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- Otrok uri dele telesa v različnih načinih gibanja. 

Narava: 

-   Otrok odkriva in spoznava značilnosti materiala (trakovi). 

 

POTEK IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE Z REKVIZITI: 

Otroci se razporedijo po prostoru. Vsak otrok naj ima dovolj svojega osebnega prostora, 

kjer se bo lahko plesno izražal. Zavrtimo jim glasbo. Nato otroke spodbudimo, naj 

pozorno poslušajo glasbo. Vsak po svoje naj se v glasbo vživi, si domišlja in interpretira 

dogajanje, ki ga občuti ob poslušanju glasbe. Otrokom na roke navežemo trakove, ki naj 

bi ponazarjali valove. Naloga vzgojitelja pa je, da otroke spodbuja in motivira tudi z 

lastno udeležbo pri plesu. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Na začetku sem otrokom pokazala posnetek telovadke pri ritmični gimnastiki, kjer je 

uporabljala trakove. Tako sem otroke seznanila z drugačnim, njim manj znanim 

načinom izražanja. Nato pa smo se razporedili po prostoru. Otrokom sem na roke 

navezala bele trakove in jim začela predvajati glasbo. Vmes sem jih spodbujala, naj z 

gibi – plesom pokažejo, kako čutijo glasbo. Po končanem plesu so se otroci ulegli na tla 

in dejavnost zaključili z umirjanjem in sproščanjem ob poslušanju glasbe z iste 

zgoščenke. 

 

  

3.51: Ples s trakovi 1 3.52: Ples s trakovi 2 



72 

 

 

Slika 3.53: Ples s trakovi 3 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Sprva so otroci stali pri miru in poslušali posnetek, le nekaj otrok se je začelo gibati. 

Posnetek sem ponovila in tokrat so se začeli gibati – plesati vsi otroci. Z rokami so 

vijugali po zraku, dvigovali roke v zrak in se dotikali tal. Vrteli so se na mestu, nekaj 

otrok pa se je prijelo za roke in naredilo krog. Ko je bil tempo glasbe počasen, so počasi 

dvigovali roke in plapolali s trakovi, ko pa je glasba postajala vse hitrejša, so bili tudi 

njihovi gibi hitrejši. Eden izmed otrok se je celo ulegel na tla, z rokami pa delal krožne 

gibe tako, da so trakovi plapolali enkrat v eno smer, drugič v drugo. Sprva sem se želela 

tudi sama priključiti plesu, vendar sem videla, da so se otroci resnično vživeli v ples, se 

sprostili, ustvarjali svoje lastne gibe. Odločila sem se, da bom tokrat le opazovala 

dogajanje.  

 

REFLEKSIJA: 

Z izvedbo dejavnosti sem bila zadovoljna. Dokaz, da so se otroci res vživeli v ples in 

ustvarjali svoje gibe, je tudi to, da se mi za dodatno motivacijo ni bilo priključiti plesu. 

Otroci so bili zadovoljni, da sem jih opazovala, jih vmes pohvalila, včasih zaploskala. 

Videti je bilo, da otroci potrebujejo občinstvo ter pohvalo odrasle osebe. Ugotovila pa 

sem, da sem s predvajanjem glasbe na zgoščenki otroke mogoče preveč usmerila na 

poslušanje glasbe namesto v raziskavo, kaj vse se da delati z trakovi. V prihodnje bom 

za ples otrokom ponudila še kakšne druge rekvizite in pustila otrokom, naj raziskujejo 

in ustvarjajo brez glasbe. 
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3.2.17 Plesna zaposlitev – rekviziti kot plesna spodbuda 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

PLES Z MODRIM BLAGOM 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 12 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI: velik kos modrega blaga, zgoščenka Don Gibsons: Solitudes; 

L.W.Beethoven - Forever by the sea, 1997, skladba št. 2 

METODA DELA: improvizacija 

OBLIKA DELA: skupna 

PODROČJE: umetnost 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJU: gibanje, narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija predstavljivost in domišljijo, 

- Otrok spoznava in eksperimentiral z materialom, 

- Otrok razvija ustvarjalnost – izvirnost pri plesu, 

- Otrok posluša posnetke izbranih del glasbene literature. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo telesa v prostoru, 

- Otrok uri dele telesa v različnih načinih gibanja. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava značilnosti materiala (blago).  

 

POTEK  IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE Z REKVIZITI: 

Otrokom pripravimo velik, dolg  kos modrega blaga. Otroci se razporedijo po prostoru 

tako, da po dolžini z obeh smeri primejo za blago. Zavrtimo jim glasbo, ki predstavlja 

razburkano morje, in otroke spodbudimo k plesu. Razložimo jim, da blago predstavlja 

morje in da naj ob poslušanju glasbe poskušajo izraziti valovanje morja. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Z otroki smo nekaj dni prej, preden smo izvedli dejavnost, pobarvali belo blago v 

modrega. Povedala sem jim, da bo to naše morje. Naslednji dan smo odšli ven in najprej 

poslušali zgoščenko, na kateri so bili poleg glasbe posneti še zvoki morja. Otroke sem 

spodbudila, da so prijeli za velik kos blaga, ki je predstavljal veliko morje in začeli so  

se gibalno-plesno izražati. 

 

  

Slika 3.54: Ples z modrim blagom 1 Slika 3.55: Ples z modrim blagom 2 

 

  

Slika 3.56: Ples z modrim blagom 3 Slika 3.57: Ples z modrim blagom 4 
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3.58: Ples z modrim blagom 5 

 

DOŽIVLJANJE OTROK IN ODRASLEGA: 

Otroci so ob poslušanju glasbe povedali, da je bilo morje enkrat mirno in da se valov ni 

slišalo. Drugič pa je bilo morje razburkano in je butalo v skale. To so otroci povedali s 

svojimi besedami, ker so seveda še majhni, vendar sem razumela pomen njihovih besed. 

Pomembno je to, da sem videla, da so otroci glasbo res poslušali in jo tudi razumeli. 

Nato so se otroci začeli gibalno-plesno izražati. Nekaj časa so le stali pri miru in 

plapolali z blagom. Najprej so delali kratke in majhne gibe, nato pa velike in dolge. Ko 

se je glasba umirila in upočasnila, so se začeli vrteti v krogu in naredili gručo. Zanimivo 

je bilo, ko je eden od otrok predlagal, naj se z blagom pokrijejo čez glavo, kot da so ribe 

v morju. To so res odlično izvedli. Potem so blago položili na tla in se ulegli nanj ter 

delali gibe, kakor da plavajo v morju. 

 

REFLEKSIJA: 

Otroke sem z navdušenjem opazovala in zanimivo je bilo videti, kako so se vživeli v 

svoje gibalno-plesno izražanje. Kot sem že ugotovila, rekviziti otroke pri plesu še 

dodatno motivirajo, toda ta velik kos modrega blaga kot spodbuda za ples je bil 

naravnost odličen. Verjetno že zaradi svoje velikosti. Tudi sama dejavnost je potekala 

brez težav, ker smo ples izvajali na prostem, kjer so imeli otroci veliko prostora za 

gibanje. Mislim, da so si otroci z velikim modrim kosom blaga morje resnično 

predstavljali in od tod tudi njihovi čudoviti intenzivni gibi. Menim pa, da mogoče ne bi 

bilo potrebno, da otrokom ponudim blago modre barve, ker imajo otroci domišljijo in 

svojo predstavo o morju, tako da jim bom naslednjič ponudila kakšno drugo barvo ali 

vrsto blaga. 
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3.2.18 Naravoslovje in ples – vremenski pojavi 

Vir: Alenka Vodiškar 

 

DEŽ 

STAROST OTROK:2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 12 

PROSTOR: notranji 

REKVIZITI: folija, kapalka, lonček z vodo 

METODA DELA: od vodenja do improvizacije 

OBLIKA DELA: skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI:  narava 

CILJI V POVEZAVI  S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija ustvarjalno izražanje, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesu, 

- Otrok razvija predstavljivost in domišljijo. 

Narava: 

- Otrok doživeto posluša in primerja zvoke v naravi, 

- Otrok odkriva in spoznava vremenske pojave, 

- Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah. 

 

POTEK  IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE V POVEZAVI Z NARAVOSLOVJEM 

- DEŽ: 

Izkoristimo dan, ko zunaj dežuje. Otroke spodbudimo k opazovanju in dojemanju 

naravnih vremenskih pojavov. Dež naj opazujejo z vsemi čutili. Gledajo naj dežne 

kapljice, poslušajo zvoke, ki nastajajo, ko pada dež in piha veter, z rokami naj lovijo 

dežne kapljice in opazujejo, kaj se bo čez nekaj časa zgodilo z njimi. Otrok si bo z 

lastno udeležbo hitreje pridobil izkušnje in si tako postopno pridobival znanje o 

naravoslovnih pojavih. Preden otroke spodbudimo h gibalno-plesnemu izražanju, naj 

otroci pojav – dež poskušajo opisati s čim več besedami – pridevniki. Otrok naj se 

ustvarjalno izraža najprej brez glasbe, ker ima narava svoj ritem, kasneje pa lahko 

dodamo še glasbo, ki čim bolj opisuje ta vremenski pojav. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Zunaj se je nebo pripravljalo na pravo poletno nevihto. Takoj sem izkoristila priložnost 

in otroke povabila k oknu, kjer smo opazovali, kako zunaj piha veter in dežne kaplje ena 

za drugo padajo na tla. Predlagala sem, da gremo preden začne močno deževati na 

teraso in si pogledamo ta vremenski pojav. Otroci so se takoj strinjali. Spodbudila sem 

jih, naj dobro opazujejo dogajanje, gledajo, kako kapljice padajo na tla, kako nastaja 

luža. Nato so otroci zaprli oči in poslušali še zvoke padanja dežja. Nekaj otrok je 

iztegnilo roko, tako da so občutili dež tudi na rokah. 

 

Ko smo se vrnili v igralnico, sem otrokom dala na glavo še folijo in s kapalko kapljala 

vodo na njihove glave. Tako so še bolj intenzivno občutili, slišali padanje kapljic, ki so 

podobne padanju dežja. Ko sem ugotovila, da so otroci že dovolj motivirani, sem jim 

predlagala, da naj padanje dežja in kako nastane velika luža, prikažejo še z gibanjem in 

plesom.  

 

  

3.59: Opazovanje padanja dežja 3.60: Folija in kapalka 
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Slika 3.61: Gibalno-plesno izražanje  

padanja dežja 1 

Slika 3.62: Gibalno-plesno izražanje  

padanja dežja 2 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so opisovali svoja občutenja  padanja dežja z besedami kot so: majhne kapljice, 

velike kapljice, ropota, mokro je, tik-tik, mrzlo je, veliko jih je, božajo me ... Med 

gibalno-plesnim izražanjem so se otroci vrteli, skakali, z rokami mahali okrog sebe, se 

dotikali tal, ležali na tleh in se valjali po prostoru. Na moj predlog, naj mi pokažejo, 

kako nastane luža, pa so se otroci prijeli za roke, se vrteli v krogu, nato pa počepnili, se 

stisnili skupaj in se ulegli na tla. Otroci so delovali tako enotno, da jih je bilo čudovito 

opazovati. Čeprav sem opazila, da je v skupini bil deček, ki je bil nekako vodja in so 

drugi ponavljali za njim, je bila dejavnost izpeljana zelo dobro. Ko so na koncu vsi 

otroci ležali na tleh, sem jih vprašala, zakaj ležijo, je deček, ki je bil vodilni v skupini, 

povedal, da čakajo, da bo lužo posušilo sonce. 

 

REFLEKSIJA: 

Dejavnost je potekala več kot odlično. Verjetno tudi zato, ker sem pravi čas izkoristila 

za izvedbo te dejavnosti. Otroci so imeli neposredno priložnost opazovati ta vremenski 

pojav. Ko so se plesno izražali, sem na stežaj odprla okna igralnice, tako da so otroci 

lahko poslušali, kako so dežne kaplje udarjale ob streho, kako je pihal veter in kako se 

je bliskalo in grmelo. Tudi tisti otroci, ki jih je strah grmenja, so na ta strah pozabili in 

se vživeli v gibalno-plesno izražanje. Otroci so si razvijali svojo predstavljivost in 

domišljijo s pomočjo poslušanjem zvokov v naravi. To so jasno pokazali s svojo 

izvirnostjo pri plesu. 
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3.2.19 Naravoslovje in ples – vremenski pojavi 

 

SONCE 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR: zunaj 

REKVIZITI: kapa s ščitnikom 

METODA DELA: improvizacija 

OBLIKA DELA: individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija ustvarjalno izražanje, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesu, 

- Otrok razvija predstavljivost in domišljijo. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava vremenske pojave, 

- Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah, 

- Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo telesa v prostoru, 

- Otrok uri dele telesa v različnih načinih gibanja. 

 

POTEK IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE V POVEZAVI Z 

NARAVOSLOVJEM- SONCE 

Otrok naj opazuje sonce in poskuša občutiti njegovo velikost in toploto. Dobro je, da 

izkoristimo zaposlitev tudi za pogovor o nevarnosti sonca in kako se zaščitimo pred 

njim. Otroke spodbudimo k razmišljanju o zaščiti pred soncem. Dejavnost nadaljujemo 

z gibalno-plesno zaposlitvijo, kjer naj otroci preko gibov in plesa poskušajo prikazati 

toploto sonca in kako se zaščitimo pred njim. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Zaposlitev sem povezala s projektom »VARNO S SONCEM«. Z otroki smo se 

pogovarjali, kako se zaščitimo pred soncem in zakaj je sonce lahko tudi nevarno. Otroci 

so vedeli, da je dobro, da poleti nosijo na glavi pokrivala, da se na morju namažejo s 

kremo in da se, ko jim je vroče, skrijejo v senco. Povedala sem jim, da je dobro, da 

nosimo tudi sončna očala in lahka oblačila. Pomembno pa je tudi, da pijemo dovolj 

tekočine. Najboljša je voda. 

 

V nadaljevanju sem otrokom v knjigi, v kateri so naslikani planeti, pokazala, kako 

veliko je sonce. Bili so presenečeni, da je tako veliko, ker se jim, ko pogledajo v nebo, 

zdi zelo majhno. Spodbudila sem jih, naj poskušajo občutiti toploto sonca na svojih 

telesih in mi povedo svoje občutke.  

 

Otroci so se nato gibalno-plesno izražali. Prijeli so se za roke in se začeli vrteti. Sledilo 

je gibalno prikazovanje, kako se zaščitimo pred soncem. 

 

  

3.63: Mažemo se s kremo 3.64: S kremo namažemo prijatelja 
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3.65: Skrijemo se v senco 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so velikost sonca in njegovo toploto prikazali zelo dobro. Prijeli so se za roke in 

tako prikazali velikost sonca, nekateri so se vrteli okrog svoje osi in mi povedali, da 

predstavljajo vrtenje sonca. Ko so otroci gibalno prikazovali, kako vse se lahko 

zaščitimo pred soncem, so zelo uživali. Smejali so se in bili videti zadovoljni. Božali so 

se po telesih kot da se mažejo s kremo, si natikali namišljena sončna očala. Zanimivo je 

bilo, ko so otroci tekali po prostoru in ko sem jih vprašala, kako bi se skrili v senco, so 

poiskali bližnji grm, naredili gručo, počepnili in se skrili v senco. 

 

REFLEKSIJA: 

Mislim, da so otroci zelo dobro dojeli in pokazali svoje občutke in zaznave. Tudi 

uvodna motivacija preko pogovora o soncu in kako se zaščitimo pred njim, je 

pripomogla k boljšemu izražanju otrok. Dobila sem potrditev, da so otroci seznanjeni z 

nevarnostjo sonca, zaščito pred njim in da lahko mirno rečem, da delamo po projektu 

»Varno s soncem«. In vse to so se otroci naučili preko igre. 

 

3.2.20 Naravoslovje in ples – gibanje živali 

 

RIBA 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR: zunanji 
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METODA DELA: improvizacija 

OBLIKA DELA: individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija ustvarjalno izražanje, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesu, 

- Otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava živa bitja, 

- Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah, 

- Otrok spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v 

naravi nimajo. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo telesa v prostoru, 

- Otrok uri dele telesa v različnih načinih gibanja. 

 

POTEK IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE – GIBANJE RIBE 

Otroci naj dobijo predstavo o gibanju ribe z možnostjo opazovanja gibanja ribe v 

naravi. Otrok bo z lastno udeležbo in opazovanjem dobil boljšo predstavo, kot če mi 

gibanje le opišemo ali pokažemo na posnetku. Otrok naj svoja opazovanja, zaznave in 

občutke nato prenese še v gibalno-plesno izražanje. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

V bližini vrtca imamo ribnik, v katerem so ribe. Z otroki smo se odpravili k ribniku, s 

seboj pa smo vzeli tudi nekaj kruha, da bomo nahranili ribe. Otrokom sem povedala, da 

moramo biti čisto tiho in le opazovati, ker drugače ribe ne bodo priplavale v našo 

bližino. Kmalu smo imeli možnost videti kup rib, ki so priplavale do nas. Spodbudila 

sem otroke, naj pozorno opazujejo, kako se riba giblje. Poleg nas pa je bil tudi ribič, ki 

je ujel veliko ribo in nam jo pokazal. Na željo otrok jo je vrnil v vodo, otroci pa so mu 

povedali, da je riba vesela, zato je tudi tako hitro odplavala. Sprehod smo nadaljevali še 

v bližnji ribiški dom, kjer nas je čakal oskrbnik. Peljal nas je do akvarija, kjer smo si 
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lahko ogledali ribe. Oskrbnik je otrokom dovolil, da so dali ribam jesti in tako so lahko 

tudi dobro videli, kako ribe odpirajo usta. Otroci so ribe z navdušenjem opazovali in mi 

povedali, da ima riba rep, plavutke in da lahko gleda pod vodo. Odpravili smo se na 

travnik poleg ribnika, kjer so se otroci gibalno-plesno izražali. Dejavnost smo zaključili 

z vodeno vizualizacijo. Otroci so se ulegli na travnik, zaprli oči, jaz pa sem jim 

pripovedovala, kako naj si v mislih predstavljajo, da so ribe in da plavajo v ribniku, ki 

nas obdaja. 

 

  

Slika 3.66: Ogled akvarija Slika 3.67: Gibalno-plesno izražanje gibanja ribe 1 

 

  

Slika 3.68: Gibalno-plesno izražanje gibanja ribe 2 Slika 3.69: Hranjenje rib v ribniku 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so gibanje ribe zelo zanimivo prikazali. Pokazali so, kako riba odpira usta, ko se 

hrani, gibanje ribe pa so interpretirali vsak po svoje. Nekateri otroci so gibanje ribe 

prikazali tako, da so hodili po prostoru in z rokami delali gibe kot bi plavali. Nekaj 

otrok pa je zelo dobro opazovalo gibanje ribe in so se s svojimi gibi poskušali čim bolj 

približati pravem gibanju ribe. Ulegli so se na travnik, roke so dali ob telo kot da imajo 
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plavutke, noge pa so dvignili v zrak in migali kot bi riba mahala s plavutjo. Vse otroke 

sem pohvalila ter jih vzpodbujala pri njihovi izvirnosti. 

 

REFLEKSIJA: 

Narava je bogat vir vzorcev in spodbud za gibanje, zato močno motivira otroke. Otroci 

so gibanje ribe močno doživljali, popolnoma jih je prevzelo, kar se je videlo v njihovem 

gibalno-plesnem izražanju in zadovoljstvu. Mislim, da je ta dejavnost potekala dobro 

tudi zato, ker sem tudi sama občutljiva za naravo in tako sem navdušenje prenesla še 

med otroke. Otroci so si razvijali izvirnost pri plesu, se pogovarjali o svojih zaznavah in 

doživeli prijetno izkušnjo z živim bitjem. Seveda pa je bilo pri izvedbi te dejavnosti 

pomembno tudi to, da sem dobro poskrbela za varnost otrok, glede na to, da so se otroci 

nahajali neposredno poleg velikega ribnika. 

 

3.2.21 Naravoslovje in ples – gibanje živali 

 

ŽELVA 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 5 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI: banja z želvo 

METODA DELA: improvizacija 

OBLIKA DELA: skupinska, individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija ustvarjalno izražanje, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesu, 

- Otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava živa bitja, 

- Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah, 

- Otrok spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v 

naravi nimajo. 
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Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo telesa v prostoru, 

- Otrok uri dele telesa v različnih načinih gibanja. 

 

POTEK IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE – GIBANJE ŽELVE 

Otroci naj dobijo predstavo o gibanju želve z možnostjo opazovanja gibanja želve v 

naravi. Otrok bo z lastno udeležbo in opazovanjem dobil boljšo predstavo kot če mu 

gibanje le opišemo ali pokažemo na posnetku. Otrok naj svoja opazovanja, zaznave in 

občutke nato prenese še v gibalno-plesno izražanje. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otroke sem razdelila v manjše skupine po pet. V banjici sem jim prinesla želvo in jih 

spodbudila k opazovanju gibanja živali. Nato sem želvo dala še na tla, kjer so otroci 

lahko nazorno videli, kako se želva premika – hodi po travi. Otroke sem vzpodbudila, 

naj se gibalno-plesno izražajo. Na koncu so otroci lahko želvo prijeli še v roke in si jo 

dobro ogledali. 

 

  

Slika 3.70: Želva Slika 3.71: Gibalno-plesno izražanje  

gibanja želve 1 
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Slika 3.72: Gibalno-plesno izražanje 

gibanja želve 2 

Slika 3.73: Gibalno-plesno izražanje 

gibanja želve 3 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Na začetku gibalno-plesnega izražanja je bilo otrokom to zelo težka naloga. Niso čisto 

jasno vedeli, kaj bi počeli. Nekateri so hodili po prostoru, opazovali so se med seboj, 

nekaj otrok pa je začelo kobacati po tleh. Zato smo si šli ponovno pogledat želvo in 

tokrat sem jih opomnila, naj opazujejo njene noge in kako jih premika. Še enkrat sem 

jih vzpodbudila k izražanju. Tokrat so svoja opažanja in občutke veliko bolj nazorno 

pokazali. Usedli so se na kolena se zvili v klobčič in s tem ponazorili želvin oklep. 

Zanimivo je bilo, ko so se otroci ulegli na trebuh, glavo pa dvigovali v zrak in jo 

skrivali med roke. Povedali so mi, da je tako delala tudi želva, ko je glavo imela enkrat 

zunaj, drugič pa znotraj oklepa. Otroci so se plazili po travi, presenetil pa me je fantek, 

ki se je po tleh premikal križno, z menjavanjem rok in nog in s tem odlično prikazal 

gibanje želve. Vsakega otroka sem pri njegovi interpretaciji gibanja želve pohvalila in 

jim pojasnila, da vsak otrok gibanje želve doživlja po svoje. 

 

REFLEKSIJA: 

Otrokom sem omogočila neposredno naravoslovno izkušnjo. Z veseljem sem otrokom 

prinesla v pogled želvo, ker imam sama izoblikovan pozitiven odnos do narave ter do 

živali nimam predsodkov. Svojo radovednost sem prenesla med otroke, zato je 

dejavnost tudi potekala zelo čustveno in mislim, da so otroci s to neposredno izkušnjo 

veliko pridobili. Otroci so s svojim gibalno-plesnim izražanjem pokazali, da se želva v 

njihovi domišljiji lahko giblje čisto drugače kot v resnici. V prihodnje sem se odločila, 

da bom otrokom dala priložnost, da se srečajo še s kakšno drugo vrsto živali in skušajo 

gibalno-plesno prikazati njeno gibanje. 
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3.2.22 Naravoslovje in ples – gibanje živali 

 

ŽABA 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI: banja z žabo 

METODA DELA: improvizacija 

OBLIKA DELA: skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija ustvarjalno izražanje, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesu, 

- Otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava živa bitja, 

- Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah, 

- Otrok spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v 

naravi nimajo. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo telesa v prostoru, 

- Otrok uri dele telesa v različnih načinih gibanja. 

 

POTEK IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE – GIBANJE ŽABE 

Otroci naj dobijo predstavo o gibanju žabe z možnostjo opazovanja gibanja žabe v 

naravi. Otrok bo z lastno udeležbo in opazovanjem dobil boljšo predstavo kot če mu 

gibanje le opišemo ali pokažemo na posnetku. Otrok naj svoja opazovanja, zaznave in 

občutke nato prenese še v gibalno-plesno izražanje. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK  DEJAVNOSTI: 

Na igrišču je eden od otrok zagledal žabo. Ujeli smo jo v jogurtov lonček in jo dali v 

banjico. Otroci so ji natrgali nekaj trave, češ da je ne bi bilo strah in da se bo počutila 

kot bi bila na travniku. Z navdušenjem so jo opazovali že zato, ker so bili prisotni, ko 

smo jo našli. Oponašali so njeno oglašanje in želeli, da ji zapojemo tudi pesmico. Otroci 

so poznali kar nekaj pesmic o žabi, odločili pa smo se, da zapojemo pesem J. Bitenca: 

Miha in žaba. Izkoristila sem priložnost in otroke spodbudila k opazovanju gibanja 

žabe. Ker pa se je žaba očitno počutila utesnjeno v naši banjici, sem otrokom 

predlagala, da jo rajši spustimo nazaj na travo in jo opazujemo. Žabo smo spustili in 

otroci so tekali za njo in jo opazovali. Ni mi jih bilo potrebno posebej povabiti k 

gibalno-plesnemu izražanju, ker so otroci kar sami od sebe začeli delati gibe kot jih je 

delala žaba. Ko pa nam je žaba ušla, sem otroke še enkrat povabila h gibalno-plesnemu 

izražanju.  

 

  

Slika 3.74: Gibalno-plesno izražanje gibanja žabe 1 Slika 3.75: Gibalno-plesno izražanje gibanja žabe 2 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so delali zelo podobne gibe kot naša prava žaba in tako je bila naša nenačrtovana 

dejavnost odlično izvedena. Mislim, da je dobro izkoristiti takšne trenutke, ki so 

otrokom še v večje veselje, ker so bili udeleženci celotnega dogajanja oni sami. Moja 

naloga pa je bila otroke le opazovati in pohvaliti. Otroci so bili z malo moje vzpodbude 

ves čas motivirani. 

 

REFLEKSIJA: 

Upam, da bo v prihodnje takšnih spontanih gibalno-plesnih dejavnosti še več. Res je 

bilo zanimivo, kako lahko dejavnost nastane kar iznenada, le izkoristiti je bilo potrebno 
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priložnost, ki se nam je ponudila. Ker v naprej nisem bila nič pripravljena in je vse 

potekalo iznenada in spontano, tudi nisem imela časa razmišljati, kako se bo vse izteklo. 

Otroci so se zelo hitro prepustili gibalno-plesnemu izražanju in pokazali svojo 

iznajdljivost. Skupaj z otroki sem se prepustila dogajanju in v dejavnosti iz trenutka v 

trenutek uživala, ker sem neobremenjeno sledila, kaj se bo zgodilo. 

 

3.2.23 Naravoslovje in ples – gibanje živali 

 

DEŽEVNIK 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 12 

PROSTOR: notranji 

REKVIZITI: list papirja, deževnik 

METODA DELA: improvizacija 

OBLIKA DELA: skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija ustvarjalno izražanje, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesu, 

- Otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava živa bitja, 

- Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah, 

- Otrok spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v 

naravi nimajo. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo telesa v prostoru, 

- Otrok uri dele telesa v različnih načinih gibanja. 

 

POTEK IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE- GIBANJE DEŽEVNIKA 

Otroci naj dobijo predstavo o gibanju deževnika z možnostjo opazovanja gibanja 

deževnika v naravi. Otrok bo z lastno udeležbo in opazovanjem dobil boljšo predstavo 
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kot če mu gibanje le opišemo ali pokažemo na posnetku. Otrok naj svoja opazovanja, 

zaznave in občutke nato prenese še v gibalno-plesno izražanje. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Po deževnem dnevu sem odšla na igrišče in poiskala deževnika. Prinesla sem ga 

otrokom  in skupaj smo ga dali na bel papir. Papir smo malo zmočili, tako da se bo 

deževnik lažje premikal. Deževnik je bil nekaj časa čisto pri miru, zato so se otroci hitro 

naveličali opazovanja. Rahlo sem se dotaknila deževnika in ga s tem pripravila, da se je 

začel premikati. Otroke sem vzpodbudila k opazovanju gibanja deževnika, nato pa sem 

jih povabila k gibalno-plesnemu izražanju. 

 

  

Slika 3.76: Opazovanje deževnika Slika 3.77: Gibalno-plesno izražanje 

gibanja deževnika 1 

 

 

Slika 3.78: Gibalno-plesno izražanje gibanja deževnika 2 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Pri gibalno-plesnem izražanju sem otroke vzpodbujala z vprašanji: Kako se je deževnik 

zvijal?, Kako se je zvil v krog?, Kako je drsel po tleh? in Ali ima deževnik roke in 

noge? Otrokom je bilo na začetku težko pokazati gibanje deževnika, vendar so jih moja 

vprašanja spodbudila k razmišljanju. Nekateri otroci so res dobro pokazali gibanje 
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deževnika z zvijanjem po tleh ne da bi uporabljali okončine. Seveda pa moram 

poudariti, da sem otrokom povedala, da je vsako gibanje pravilno. 

 

REFLEKSIJA: 

Ker je na začetku dejavnosti, ko so otroci opazovali gibanje deževnika, interes otrok 

malo padel, bi bilo mogoče naslednjič bolje, da bi deževnika šli opazovat neposredno v 

naravo ali pa bi morala otroke vzpodbuditi, naj mi pokažejo kako deževnik miruje. Ko 

so se otroci gibalno-plesno izražali, sem sprva želela dodati še glasbo, vendar sem si 

premislila, ker ima narava svoj ritem in otroci naj ji prisluhnejo. Ob glasbi večina otrok 

začne ponavljati kakšen star ali nov gib, kar sicer ni narobe, vendar bi z glasbo ves trud, 

ki smo ga vložili, da se otroci osredotočijo na doživljanje, izničili. 

 

3.2.24 Naravoslovje in ples 

 

VODA 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 8 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI: bazen z vodo 

METODA DELA: od vodenja do improvizacije 

OBLIKA DELA: skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost, gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija ustvarjalno izražanje, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesu, 

- Otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava neživo naravo, 

- Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah. 

Gibanje: 

- Otrok razvija koordinacijo telesa v prostoru, 

- Otrok  izvaja naravne oblike gibanja (hoja) v vodi. 
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POTEK IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE – PLESNA INTERPRETACIJA HOJE 

PO VODI: 

Otrokom pripravimo bazen napolnjen z mlačno vodo, kasneje pa jo zamenjamo še z 

mrzlo. Voda naj sega otrokom do gležnjev. Najprej naj se otroci sprehodijo po bazenčku 

z vodo, nato pa naj poskušajo v vodi še korakati, cepetati in vodo z nogami pljuskati iz 

bazena. Otroke spodbudimo, da se osredotočijo na svoje občutke, ki jih doživljajo ob 

hoji v bazenu z vodo. Nato pa naj otroci še plesno-gibalno prikažejo svoje občutke. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Zunaj sem pripravila bazen napolnjen z vodo. Otroci so si sezuli čevlje in nogavice ter 

začeli hoditi po vodi. Ker so bili otroci zelo negotovi vase, sem jih morala držati za 

roke. Po nekaj ponovitvah pa je večina otrok šla čez bazen že sama. Nato sem otroke 

povabila še h gibalno-plesnemu izražanju njihovih občutkov hoje po vodi. V drugem 

delu dejavnosti sem mlačno vodo v bazenu zamenjala z mrzlo ter otroke spet povabila, 

naj hodijo po bazenu z vodo. 

 

  

Slika 3.79: Hoja po vodi 1 Slika 3.80: Hoja po vodi 2 
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Slika 3.81: Hoja po vodi 3 Slika 3.82: Gibalno-plesno izražanje hoje po vodi 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otroci so bili veš čas dejavnosti zelo veseli in zadovoljni. Hoja po vodi bi lahko trajala 

v nedogled, če je ne bi prekinila. Ves čas sem otroke vzpodbujala, naj se osredotočijo na 

občutke, ki jih doživljajo. Ko so otroci z mokrimi nogami hodili po asfaltu, so se na tleh 

videli odtisi njihovih nog. To jim je bilo zelo zanimivo. Med seboj so primerjali odtise 

in opazovali, kako se odtis noge na soncu suši in počasi izginja. Pri gibalno-plesnem 

izražanju je bilo zanimivo opazovati, kako so interpretirali svoje občutke hoje po vodi. 

Otroci so dvigovali noge, se premikali počasi, nekateri so dvigovali roke, kar je 

pomenilo njihovo negotovost in strah, da bi padli. Zanimiva je bila deklica, ki se je 

vrtela okrog svoje osi in mi povedala, da to dela zato, ker je bilo tako lepo hoditi po 

vodi.  

 

Ko sem mlačno vodo zamenjala z mrzlo, so se otroci še enkrat sprehodili po vodi. 

Nekaterim otrokom mrzla voda ni bila všeč, zato so šli čez bazen zelo hitro in niso 

želeli ponovitev. Ko so plesno-gibalno prikazali svoje občutke hoje po mrzli vodi, so 

bili gibi čisto drugačni. Otroci so delali hitre gibe, kar je pomenilo, da jih zebe v noge, 

dvigovali so noge visoko v zrak in jih stresali. Razložili so mi, da se bodo tako noge 

hitreje ogrele.  

 

REFLEKSIJA: 

Mislim, da so se otroci zelo dobro vživeli v svoje občutke glede na to, da so še zelo 

majhni. Tipne spodbude, ki jih zazna vse človeško telo in ki jih najdemo v naravi, bom 

še uporabila pri mojih usmerjenih dejavnostih. Naslednjič bom otrokom ponudila hojo 
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po listju, vejicah, storžih ipd. Seveda pa jih bom kasneje povabila, naj mi svoje občutke 

še gibalno-plesno prikažejo. 

 

3.2.25 Uporaba čutil pri plesu 

 

SLUH 

STAROST OTROK: 2-3 let 

ŠTEVILO OTROK: 10 

PROSTOR: zunanji 

REKVIZITI:knjiga-slikanica M. Pledger: Zvoki divjine - Ocean 

METODA DELA: od vodenja do improvizacije 

OBLIKA DELA: skupna, individualna 

PODROČJE: umetnost 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: narava, gibanje 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI DEJAVNOSTI: 

Umetnost: 

- Otrok razvija ustvarjalno izražanje, 

- Otrok razvija izvirnost pri plesu, 

- Otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo. 

Narava: 

- Otrok odkriva in spoznava naravo, 

- Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah. 

Gibanje: 

- Otrok  razvija koordinacijo telesa v prostoru. 

 

POTEK IZVAJANJA PLESNE ZAPOSLITVE – UPORABA ČUTIL PRI PLESU 

(SLUH) 

Otroci se uležejo na tla in zaprejo oči. Pozorno poslušajo zvoke, ki prihajajo iz zvočne 

slikanice Ocean. Poslušajo zvoke iz morskih globin, kjer se igrivo oglašajo delfini in kit 

grbavec. Prisluhnejo tudi zvokom morske obale in valovanju morja. Ko si otroci 

vtisnejo v spomin vse te zvoke, poskušajo še plesno-gibalno prikazati svoje občutke. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otroci so ležali na tleh z zaprtimi očmi, jaz pa sem hodila med njimi in jim k ušesom 

prislonila zvočno slikanico z zvoki oceana in živali, ki prebivajo v njem. Otroci so se 

sprostili in pozorno poslušali zvoke. Nato sem otroke povabila h gibalno-plesnemu 

izražanju. 

 

  

Slika 3.83: Poslušanje zvokov Slika 3.84: Gibalno-plesno izražanje zvokov 1 

 

 

Slika 3.85: Gibalno-plesno izražanje zvokov 2 

 

MOJE DOŽIVLJANJE IN DOŽIVLJANJE OTROK: 

Otrokom je bilo težko imeti oči ves čas zaprte, zato so nekateri vmes tudi gledali, ker so 

jih zanimale ilustracije v knjigi. Pojasnila sem jim, da si bomo knjigo kasneje ogledali, 

zdaj pa naj se poskušajo osredotočiti le na tisto, kar slišijo. Ko smo končali s 

poslušanjem, sem jim rekla, naj ne govorijo, kaj so slišali, ampak naj mi plesno-gibalno 

pokažejo. Nekaj časa so kar stali in se gledali, potem pa so se začeli plesno izražati. 

Mahali so z rokami, kar so opisali kot butanje valov ob skale, roke so držali stegnjene 

stran od sebe, kar je pomenilo plavanje kita, skakali so v zrak kot delfin iz oceana. Nato 
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pa so se prijeli za roke in se vrteli v krogu ter s tem prikazali velik ocean. Mahali so z 

rokami in tekali po prostoru kot galebi. Ko smo končali s plesno-gibalnim izražanjem, 

so si otroci zvočno knjigo še ogledali in skupaj smo ugotovili, da so si odlično 

zapomnili in prepoznali zvoke, ki so jih slišali. 

 

REFLEKSIJA: 

Ko sem dejavnost zaključila, so otroci še vedno nadaljevali s svojim doživljanjem in se 

igrali kot da so delfini in ribe v morju. Ta njihova domišljijska igra je trajala še kar 

nekaj časa, jaz pa sem dobila potrditev, da je bila dejavnost dobro izpeljana, predvsem s 

tem, ko sem videla otroke, kako so spontano nadaljevali igro. 
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4 INTERPRETACIJA 

 

Skupina otrok, s katero sem izvajala plesno-gibalne dejavnosti, je bila zelo vedoželjna. 

Radi so počeli stvari, ki so jim bile nove in neznane. Ugotovila sem, da so otroci zelo 

gibalno spretni in da za svojo starost zelo dobro izkazujejo čustva in doživetja. Pri vseh 

načrtovanih dejavnostih so otroci pokazali velik interes. Pri dejavnostih, ki so jim bile 

neznane in smo jih izvajali prvič, so otroci potrebovali malo več časa, da so se sprostili 

in začeli uživati.  

 

Vse dejavnosti so bile glede na starost otrok pravilno izbrane in načrtovane. Otroci so 

pokazali, da potrebujejo le dobro motivacijo in malo spodbud, da se začnejo plesno-

gibalno izražati. Pričakovala sem, da bodo otroci pri tej starosti imeli manjši interes do 

določenih dejavnosti, vendar se je izkazalo ravno nasprotno. Mislim, da je otroke 

pritegnilo tudi to, da smo večino dejavnosti izvajali na prostem. Otroci zelo radi 

prebivajo na prostem še posebno v poletnih mesecih, ko je zunaj toplo. Na prostem 

otroci niso tako omejeni in imajo več prostora za gibanje. Tudi dejavnosti, ki so bile 

načrtovane, da se izvajajo v notranjih prostorih vrtca, so bile dobro izpeljane. Predvsem 

dejavnosti, za izvedbo katerih smo potrebovali mir in tišino.  

 

Svoja doživetja so mi otroci znali zelo nazorno opisati, tako z besedami kot z gibanjem. 

Njihova plesno-gibalna izražanja so me zelo pozitivno presenetila. Otroci so bili 

umirjeni, sproščeni, vedno pripravljeni sodelovati. Dokaz je tudi to, da so za večino 

dejavnosti želeli, da jih v naslednjih dneh ponavljamo, ali pa so o njih pripovedovali 

svojim staršem. Otroci, s katerimi sem sodelovala, so kot skupina delovali zelo enotno, 

tudi pri dejavnostih, ki so zahtevale individualno plesno-gibalno izražanje, so pokazali 

velik interes. 

 

Otroke so najbolj pritegnile dejavnosti, ki so zajemale naravoslovno tematiko. Vse, kar 

je živo, otroke zelo motivira. Tako so v spoznavanje okolja otroci res vključili vsa svoja 

čutila in celotno telo. Otroci so bili z visoko stopnjo zbranosti, odprtimi očmi in usti 

popolnoma zatopljeni v doživljanje in izražanje svojih čustev. Pri naravoslovnih temah 

je bilo res dobro, da sem izhajala iz neposredne izkušnje, ki jo je otrok dobil s stikom z 
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naravo. Doživljanje narave je bilo za otroka močno doživetje. Videno so poskušali 

preliti v gib in s tem preizkušali nove gibalne oblike. 

 

Načrtovane plesno-gibalne dejavnosti so pri otrocih pripomogle k napredku na področju 

plesa in gibanja. Otroci so se z lastno udeležbo, z doživljajsko in spoznavno sestavino 

naučili izoblikovati svoje gibanje. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Ob diplomski nalogi sem ugotovila, da ni potrebno veliko, da lahko otroke pripraviš do 

tega, da se plesno-gibalno izražajo. Otroci radi to počnejo, predvsem zato ker imajo 

veliko željo po gibanju. Naloga odraslega je, da vključi le malo dobre volje, 

ustvarjalnosti in želje po novih stvareh in tako lahko pride do odličnih rezultatov. 

Potrebna je tudi dobra motivacija, ki pa jo lahko črpaš od nikoder drugje kot iz tistega, 

kar imaš pred očmi – okolja in občutkov, ki nas obdajajo. Čeprav je vsak plesno-gibalni 

dogodek enkratna stvaritev, še ne pomeni, da lahko tukaj končamo. Če ga ponavljamo, 

razvijamo naprej, dopolnjujemo, iščemo z otroki še neizčrpane možnosti, lahko 

dosežemo še mnogo več. 

 

Pri izvajanju načrtovanih dejavnosti sem ugotovila, kako pomemben je telesni stik. 

Tega je pri plesu veliko. Povzročil je ugodno počutje, smeh, sproščenost, sodelovanje in 

komunikacijo. Tako jaz kot tudi otroci smo se zlili v eno. In čudovito je bilo sodelovati. 
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