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POVZETEK 

 

Vse bolj se zavedamo zatiranih čustev, ki jih poskušamo shraniti v temen kotiček 

naše podzavesti. Ta čustvovanja pa neprestano silijo na površje na različne 

nepredvidljive načine ali v nepredvidljivih situacijah. V svoji diplomski nalogi sem se 

zato osredotočila na način, kako ta čustva in razpoloženja pokazati, jih izraziti in se 

jim prepustiti ter jih tako osvoboditi.  

Teoretični del diplomske naloge sem razčlenila na štiri dele. V prvem sem se 

osredotočila na gibanje in opisala razvrščanja in načine gibanja, ki sem jih lahko 

opazovala pri gibalnem izražanju pri otrocih v empiričnem delu. Poglobila sem se v 

elemente in dejavnike gibanja, ki sem jih opazovala tudi pri otrokovih ustvarjalnih 

izražanjih. Nato sem opisala razliko med gibanjem in plesom ter učenjem skozi 

gibanje. Ustvarjalnost, razvoj in njegove ravni sem opisala v drugem delu diplomske 

naloge. Načela ustvarjalne vzgoje, pomembna za vzgojiteljevo delo z otroki, in 

ustvarjalni gib sem kot pomembna dodatka pripisala ustvarjalnosti. Tretji del sem 

razčlenila na ples, plesnost in plesno vzgojo. Največjo pozornost sem posvetila 

slednji, kjer sem naštela njene značilnosti, smotre in naloge, opisala vzgojna načela, 

oblike in metode dela ter se ustavila pri vzgajanju s plesom. Zadnji del sem namenila 

didaktičnim karticam. Naštela sem mnoge smotre, ki jih te ponujajo pri njihovi 

uporabi, opisala tiste, na katere sem se osredotočila v empiričnem delu, in se 

poglobila v raziskavo o uporabnosti didaktičnih kartic v vrtcu.  

V empiričnem delu sem se osredotočila na uporabo didaktičnih kartic kot spodbudo 

za plesno izražanje. Pri srečanjih sem uporabila didaktične kartice Kako?, Plešem! in 

Orodja in predmeti. Te sem otrokom, starim 2–3 leta, približala z različnimi  

preprostimi nalogami. Ugotovila sem, da uporaba didaktičnih kartic širi in bogati 

otrokovo domišljijo in ustvarjalnost ter spodbuja h gibno-plesnemu izražanju 

otrokovih čustvovanj in razpoloženj. 

KLJUČNE BESEDE: didaktične kartice, gibanje, plesna vzgoja, plesno izražanje, 

ustvarjalni gib. 
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ABSTRACT 

 

We are more and more aware of our suppressed feelings, which we are trying to hide 

in a dark nook of our subconscious. But these repressed emotions seek a way of 

coming to the surface in numerous unpredictable ways and situations. This is the 

reason I decided to write about one of the ways to express these feelings, surrender 

to them and release from them in my diploma paper.  

 

The theoretical part is divided into four parts. In the first part I focused on movement. 

I described the classifications and the types of movement that were observed with 

children’s movement expression described in the empirical part. I laid stress on 

elements and factors of movement, which I also observed in children’s creative 

expression. Furthermore I explained the difference between movement and dance 

and defined movement in learning. Creativity, its development and levels are 

described in the second part. Here I also wrote about the principles of “creative 

education”, which are important for kindergarten teachers when working with 

children, and the creative movement. In the third part I wrote about dance, dancing 

ability and dance education. I placed the greatest emphasis on dance education, 

enumerating its characteristics, goals and functions, describing the educational 

principles and working methods and writing about educating through dance. The last 

part is about didactic cards. I enumerated many purposes these cards are used for 

and described three of them that I focused on in the empirical part. I also wrote about 

the research on the usefulness of didactic cards in kindergartens.  

 

In the empirical part I focused on the use of didactic cards as a stimulation for dance 

expression. I worked with two- and three-year-old children, using the following 

didactic cards: How?, I dance! and Tools and objects. I brought the cards closer to 

children by means of different simple tasks. I found out that the use of didactic cards 

broadens and enriches children’s imagination and creativity and stimulates the 

movement-dance expression of children’s feelings and moods. 

 

KEYWORDS: didactic cards, movement, dance education, dance expression, 

creative movement. 
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1 UVOD 

 

»Z vodenjem gibanja otrokom nakazujemo možnosti, ki jih gibanje kot izrazno 

sredstvo vsebuje. S spodbujanjem njihovega izvirnega gibalnega izražanja 

spodbujamo ustvarjanje z gibanjem ter s tem tudi ustvarjalno mišljenje in ustvarjalne 

sposobnosti« (Kroflič in Gobec 1995, str. 69). 

 

Vse več otrok je nemirnih in agresivnih ali pa odtujenih, zaprtih vase in 

nezainteresiranih za nič. Slednji otroci se v množici, skupini vrstnikov, zgubijo, 

postanejo nevidni. Odraslim se taki otroci zdijo dobri, pridni, postavljajo jih za zgled 

drugim. Druga, nemirna skupina otrok vsakodnevno posluša nešteto prepovedi, 

kaznovanj in tudi groženj. Te želijo odrasli spremeniti v ubogljive, nezahtevne otroke. 

Nihče pa se ne vpraša, zakaj so takšni. Kako so prišli tako daleč že tako mladi? 

Želijo jih le spremeniti, da bodo ustrezali družbenim kriterijem, ne pa tudi odkriti 

bistva njihovih težav. V svoji diplomski nalogi želim otrokom pomagati pokazati, 

izraziti svoja čustva in razpoloženja na drugačen način. Želim jim pokazati in jih 

spodbuditi k izražanju njihovega ustvarjalnega gibanja tako, da pokažejo, izrazijo  

svoja čustva, tako negativna: jezo, bes, nemirnost, kot tudi čustva veselja, radosti itn.  

 

Ker delam v skupini otrok prvega starostnega obdobja, sem ta način izražanja svojih 

čustev pokazala njim. Skupina je precej živahna, vendar še ni opaziti nekih 

ekstremnih karakterjev pri otrocih, kot sem jih opisala zgoraj. S svojim empiričnim 

delom sem želela prispevati k temu, da bi ti otroci znali pokazati svoja čustva in 

razpoloženja, tudi tista negativna, na ustvarjalen, gibno-plesni način. S svojim 

plesnim izražanjem si lahko otroci sami pomagajo, odraslim lahko pokažejo, da jim 

nekaj ni všeč, kaj jih moti ali pa da se nečesa zelo veselijo, imajo nekaj močno radi 

itd. Ta način izražanja sem preizkusila s pomočjo didaktičnih kartic Plešem!, Kako? in 

Orodja in predmeti, ki sem jih uporabila kot spodbude za plesno izražanje. Otrokom 

sem približala in spodbudila domišljijsko ustvarjanje in izmišljanje z različnimi 

oblikami in metodami plesne vzgoje in ustvarjalnega giba. Njihova ustvarjalna gibanja 

sem opazovala in si jih zapisovala ter na koncu interpretirala. Hkrati pa sem si s 

pomočjo didaktičnih kartic, ki so postale del mojih pripomočkov pri vzgoji otrok, 

olajšala delo.  
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2 GIBANJE 

 

»Že samo stvarjenje je tako rekoč gibanje;  

     in prav gibanje je osnovna zakonitost  

vsega obstoječega.« 

Zagorc, M. 

 

Gibanje človeka v Leksikonu Cankarjeve založbe (1994) opisujejo kot neko  

premagovanje telesne teže oziroma težnosti in spreminjanje lege, napetosti, prostora 

v telesu in zunaj njega, v širšem prostoru v povezanem času (Dolinar in sod., 1994). 

Gibanje na nek način osvobaja, omogoča izražanje, raziskovanje, komuniciranje, 

sporočanje (Zagorc 1992). 

 

Gibanje deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok in odraslih. Človek 

z gibanjem sprošča napetost, ki je posledica raznih notranjih in zunanjih pritiskov 

(Kroflič in Gobec 1995). 

 

Ena izmed otrokovih primarnih potreb je potreba po gibanju. Otrok z gibanjem telesa 

zaznava okolico, prostor, čas in samega sebe. V prvih letih otrokovega življenja je v 

ospredju njegov gibalni razvoj, ki poteka od preprostih oblik gibanja do zahtevnejših 

športnih dejavnosti (Bahovec, Bregar in drugi 2007). 

 

2.1 Razvrščanje gibanja 

 

Gibanje lahko klasificiramo na dva načina. Gibanje klasificiramo glede na razlike v 

gibalnih značilnostih ali pa glede na njegovo uporabo. Po prvi se zgleduje tudi A. 

Gates (v Zagorc 1992). Njegovo razvrščanje gibanja sem opisala v tabeli 1. 
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Tabela 1: Klasificiranje gibanj po A. Gatesu 

 

R. L. Murray (v Zagorc 1992) gibanja razvršča glede na njihovo uporabo. Gibanja deli 

na lokomotorna in nelokomotorna. Ta tudi bolj natančno razvrsti. V naslednjih tabelah 

je razločno predstavljena njegova klasifikacija gibanj.  

 

Tabela 2: Lokomotorna gibanja 

 

Lokomotorna gibanja omogočajo premikanje telesa skozi prostor, pri čemer ločimo 

dve vrsti. Pri prvih gibanjih uporabljamo noge kot osnovo za gibanje in jih delimo na 

osnovna lokomotorna gibanja, kot so hoja, tek in skok, ter kombinacije ali različice 

KLASIFICIRANJE GIBANJ GLEDE NA 

RAZLIKE V GIBALNIH ZNAČILNOSTIH 

Namerno gibanje – 

zavestno izbrano, kontrolirano, vodeno 

Nenamerno gibanje – 

gibanje organskega delovanja, geste, 

izrazne kretnje 

Funkcionalne akcije 
Izrazne akcije – 

geste, stilizirani gibi 

Naravna telesna gibanja 
»Izumljena« gibanja – 

balet, ljudski ples 

Gibanje celega telesa 
Periferna gibanja – 

s posameznimi deli telesa 

Lokomotorna gibanja – 

pomikanje skozi prostor 

Nelokomotorna gibanja – 

gibanja okoli telesnih osi 

Lokomotorna 
gibanja 

Gibanja, kjer 
uporabljamo noge 

kot osnovo za 
gibanje 

Osnovna 
lokomotorna gibanja 

Kombinacije 
lokomotornih gibanj 

Gibanja, kjer poleg 
nog uporabljamo 
tudi druge dele 

telesa 
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teh gibanj, kot so na primer skok visoko, daleč, galop itd. Druga gibanja pa so tista, 

kjer poleg nog za premikanje uporabljamo tudi druge dele telesa. Taka gibanja 

poznamo kot plezanje, plazenje, kotaljenje itd. 

 

Tabela 3: Nelokomotorna gibanja 

 

Nelokomotorna gibanja so tista gibanja, ki se dogajajo večinoma na mestu, v lastnem 

prostoru. Delijo se na primarna gibanja, na primer upogib, iztegnitev, zamah in 

zasuk, ter na kombinacije teh gibov ob uporabi celega telesa, na primer vlek, udarec, 

obrat, padec, ali ob uporabi posameznih delov telesa, kot na primer ploskanje, 

potiskanje, stresanje itd. 

 

Obe kategoriji gibanj, tako lokomotorna kot nelokomotorna, v vsakdanjem življenju 

nenehno kombiniramo.  

 

Glede na količino vložene sile imajo vsa ta gibanja tudi posebne gibalne kakovosti, ki 

gibanja na novo opredeljujejo. Glede na silo, ki lahko izhaja iz gibajočega se telesa 

ali deluje nanj iz okolja, poznamo naslednja gibanja (povzeto po Zagorc 1992): 

 zadržana gibanja, 

 propulzivna gibanja, 

 nihajoča gibanja, 

 vibracijska gibanja, 

 padanje, 

 lebdenje. 

Nelokomotorna 
gibanja 

Kombinacije 
primarnih gibanj ob 

uporabi 

posameznih delov 
telesa 

celega telesa 

Primarna gibanja 
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2.2 Načini gibanja 

 

Vogelnikova (1994) v svojem delu opisuje štiri načine osnovnega gibanja:   

1. vzgonsko ali impulzivno gibanje, 

2. sunkovito ali sekano gibanje, 

3. nihajoče ali valujoče gibanje oziroma gibanje z vzmahom, 

4. vzdržno ali vodeno ali tezno gibanje. 

 

Vsa ta gibanja imajo skupni osnovni del, to je gib. Temu lahko rečemo tudi 

prehajanje iz enega položaja v drugega kot odgovor na neko željo, vzgib. Glavne 

napetosti gibanja se zbirajo v poudarku, ki se pojavi na tistem delu, ki vsebuje nek 

namen prehajanja iz enega v drug položaj. Glede na mesto poudarka lahko gibanja 

razdelimo na tri ritmične skupine. Poudarki so lahko začetni, končni ali prehodni. 

 

Tako lahko kombiniramo različna osnovna gibanja z različnimi mesti poudarka. Poleg 

osnovnih gibanj poznamo tudi drugačne načine gibanja. Mednje sodijo: 

Eksplozivno gibanje 

Je posebna oblika impulzivnega gibanja. Telo pri tem s pomočjo zelo intenzivne 

akcije v zelo kratkem časovnem obdobju premaga odpor težnosti. Prepoznamo ga 

kot hitre eksplozivne gibe s kratkotrajnimi in maksimalnimi mišičnimi napetostmi. Sem 

spadajo predvsem razni skoki. 

Trzajoče gibanje ali vibracija 

Je dvojnica sekanega gibanja. Začetni impulz ali sunek, zaustavljanje in popuščanje 

s povratkom se zvrstijo tako hitro, da se zlijejo v potresavo gibanje.  

Sesedanje 

Je posebna oblika nihajočega gibanja, v katerem je močno poudarjen padec s težo 

navzdol. Nihljaj navzgor je včasih skoraj neopazen, dokaj zmanjšan in nepoudarjen. 

Lebdenje ali zadržek 

To je trenutek prostega leta. Nastane ob opiranju težnosti na vrhu zamaha ali skoka 

pri impulzivnem gibanju. Je trenutni občutek lebdenja v zraku in zanikanja težnosti. 
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2.3 Elementi in dejavniki gibanja 

 

Gibanju bi lahko rekli tudi neko dogajanje v času in prostoru. Prav ta elementa sta pri 

vsakem gibanju tesno povezana. Elementa označujejo različni dejavniki gibanja, s 

katerimi lahko neko gibanje ovrednotimo, ga ubesedimo in pojasnimo.  

 

Z izvajanjem določenega giba sta z njim povezana elementa čas in sila, ki 

opredeljujeta gib. Ko govorimo o času gibanja, imamo v mislih dejavnike gibanja, kot 

so tempo, trajanje, ritem in včasih tudi poudarki. Gibanje vedno vsebuje določen 

ritem, ki je lahko enakomeren ali neenakomeren. Tempo vsakega giba je lahko 

različen: hitro ali počasi, naraščajoče ali upadajoče, medtem ko je trajanje 

določenega giba lahko kratko ali dolgo. Kakovost gibanja predstavlja večja ali manjša 

količina energije oziroma določena sila, ki je vložena v trajanje nekega giba. 

Dinamiko gibanja dobimo, kadar nam je pomembno, kako si gibanja sledijo po 

kakovosti. Tako izvajamo gibe, kot so rahel sunek, nenaden skok, postopno 

naraščanje, upadajoče pomikanje v določen položaj.  

 

Telo se v nekem prostoru lahko giblje na dva načina. Prvi je gibanje v lastnem 

gibalnem prostoru. Tako se gibljemo, kadar se telo giblje na mestu. Če pa se telo 

premakne s svojega mesta, govorimo o splošnem gibalnem prostoru. Pri takem 

gibanju ima to vedno neko smer, velikost, raven, svoj vzorec ali obliko gibanja in 

pogled oziroma fokus. Ti dejavniki gibanja imajo vsak svoje kontraste, ki jih lahko 

izkoristimo pri ustvarjanju z gibanjem (Zagorc 1992).  

 

V empiričnem delu naloge se bom osredotočila tudi na elemente gibanja, ki jih bom 

opazovala pri gibno-plesnem izražanju otrok. Zaradi tega sem v tem poglavju opisala 

elemente in dejavnike gibanja, ki jih bom znova opisala, v pregledni tabeli, ki sem jo 

povzela po Zagorčevi (1992).  
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Tabela 4: Elementi in dejavniki gibanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.4 Razlika med gibanjem in plesom 

 

Gibanje lahko postane tudi svobodna simbolična oblika, umetniški element, plesna 

kretnja, pravi Krofličeva (1992). To nastane, ko posameznik posreduje ideje čustev, 

značilnosti vedenja, ko izraža različne fizične ali mentalne napetosti. Gre za 

navidezne gibe, ki so simboli človekovega hotenja. Plesalec z ustvarjanjem gibalne 

oblike v času in prostoru izraža iz vsakdanjosti posplošene oblike čustvovanj, 

občutenj in odnosov.  

 

Plesna umetnost skozi gibanje izraža idejo o doživljanju različnih subjektivnih 

izkušenj, omogoča objektivno predstavitev subjektivne realnosti. Česar vsakdanja 

govorica ne zmore, zmorejo raznovrstna umetniška dela. To je predstaviti naravo 

čutnega in čustvenega življenja, ki so oblike, ki simbolizirajo naravo človekovih 

občutenj (povzeto po Langer v Kroflič 1992). 

 

P. Slade (v Kroflič 1992, str. 24) opredeljuje razliko med gibanjem in plesom: 

»Aktivnost samo po sebi, tudi vajo, bi lahko označili za gibanje, npr. kroženje z glavo, 

ELEMENTI GIBANJA DEJAVNIKI GIBANJA 

 

 

Gibalni prostor 

 

Lasten, 

splošen  

Raven, 

velikost, 

smer, 

vzorec, 

pogled, 

 

Čas gibanja 

Tempo, 

trajanje, 

ritem, 

poudarki, 

 

 

Sila gibanja 

 

Energija 

 

Kakovost, 

dinamika, tok, 

stopnja 

Oblika gibanja Vzorec  
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razgibavanje dlani z upogibom zapestij, zibanje z ene strani na drugo, prekrižanje 

noge čez nogo, dvig roke, da bi nekaj vprašali ipd. To so le gibi, gibanje. Počasi 

prenesti nogo čez nogo z določenim namenom in učinkom v določenem času in z 

odnosom, npr. do zvoka gonga ali glasbe, to bi že bilo bliže plesu. Če povežemo taka 

različna gibanja v ritem, jim dodamo čustveno, intelektualno ali namerno poetično 

kakovost, ki je širša oziroma bolj estetska kot življenje, bi to lahko označili za ples.« 

 

Plesu bi potemtakem lahko dejali tudi namerno privzdignjenje različnih gibanj v nekaj 

višjega, kot so vsakdanja gibanja.  

 

2.5 Učenje skozi gibanje 

 

Proces učenja v najširšem smislu poimenujemo kot razvojno učenje. Pojem razvojno 

učenje razumemo kot medsebojno učinkovanje zorenja in pridobivanja izkušenj. 

Učenje z gibanjem je s tem pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih 

sposobnosti, kot tudi spodbujanje otrokovega čustvenega, intelektualnega in 

socialnega razvoja z gibanjem v povezovanju z vsemi vzgojnimi področji. 

 

Po Krofličevi in Gobčevi (1995) si otrok z določenimi gibalnimi dejavnostmi razvija 

psihične sposobnosti, navedene v tabeli 5. 
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Tabela 5: Razvijanje sposobnosti po Krofličevi in Gobčevi 

 

Eden izmed globalnih ciljev na področju gibanja se glasi: pridobivanje zaupanja v 

svoje telo in gibalne sposobnosti (Bahovec, Bregar in drugi 2007). 

 

Otrok si z gibalnimi dejavnostmi pridobiva svojo pozitivno samopodobo, spoznava 

zmožnosti svojega telesa in s tem zaupa vanj, ugotavlja, kakšne gibalne sposobnosti 

ima. Otrok preko gibanja usvaja osnovne gibalne koncepte; zavedanje svojega telesa 

in načina njegovega gibanja. Posledično se preko gibanja uči o svojem telesu, svojih 

motoričnih sposobnostih in hkrati drugih sposobnosti, ki sem jih naštela že zgoraj.  

 

V tem poglavju sem pisala o načinih in razvrščanjih gibanja. Zelo nazorno in 

podrobno sem opisala elemente in dejavnike gibanja, saj sem se v empiričnem delu 

diplomske naloge osredotočila na dejavnike gibanja posameznih otrok, jih točkovala 

od srečanja do srečanja in beležila razlike v gibanju posameznega otroka. Prav tako 

sem nekaj besed namenila tudi razliki med gibanjem in plesom. Razlika med tema 

GIBALNE DEJAVNOSTI PSIHIČNE SPOSOBNOSTI 

Motorične sposobnosti 
Koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, 

gibljivost, preciznost, 

Samozavedanje 

Pridobivanje podobe o sebi, orientacija v 

lastnem telesu, telesna slika in shema, 

zavedanje telesa 

Zavedanje prostora in časa, ker je 

gibanje dogajanje v prostoru in času 
 

Govor 
Razumevanje govora drugih, besedno 

izražanje 

Zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v 

okolju 
Občutljivost za dogajanje v okolju 

Višje spoznavne funkcije 
Pomnjenje, predstavljanje, domišljija, 

mišljenje 

Ustvarjalnost, ustvarjalna stališča  

Čustvena in socialna prilagojenost  
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dvema pojmoma se mi zdi pomembna, čeprav je lahko zelo majhna, vendar hkrati 

tudi tako velika. Všeč so mi bile besede različnih avtoric, ki sem jih zgoraj povzela in 

tudi citirala. Njihove večletne izkušnje so tiste, ki so najpomembnejše in so jih 

pripeljale do spoznanj, do katerih sama šele prihajam.  

 

Konec poglavja sem namenila učenju skozi gibanje. To je del, ki je pri predšolskih in 

tudi šolskih otrocih zelo pomemben. Otroci so bitja, ki potrebujejo gibanje. To je 

njihova prirojena potreba, ki jim jo moramo omogočiti v zadostni meri. To dosežemo 

z različnimi gibalnimi igrami, plesom in drugim bolj in manj intenzivnem gibanjem, 

kjer poleg motoričnih sposobnosti urimo tudi ostale umske sposobnosti otrok. Otroci 

se preko igre največ naučijo in zapomnijo. Upam si dejati, da preko gibalnih 

dejavnosti usvojijo še kanček več znanja, saj se pri gibanju sprostijo, umirijo, se 

razživijo, odvržejo bremena, ki jih tiščijo, pokažejo svoja čustva in čustvovanja in s 

tem svoj jaz. Pri gibanju se počutijo svobodne, če jim to dovolimo, pokažemo in jih pri 

tem spodbujamo. Mi, vzgojitelji, starši in drugi odrasli, smo otrokov največji vzor in 

spodbudnik, zato moramo svoje delo opravljati dobro in otroke spodbujati in jih znati 

tudi pohvaliti. 
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3 USTVARJALNOST 

 

»Ustvarjanje je delovanje, odpiranje težav,  

preoblikovanje situacije v okolju,  

izvirno preoblikovanje informacij.«  

Kroflič B. in Gobec D. 

 

 

»Ustvarjalnost je določena svoboda, svoboda pa iskanje svojega golobjega jaza in 

udejanjanje bitja, ki je lastno in neponovljivo zapisano v vsakem izmed nas« (Zagorc 

1992, str. 14). 

 

»Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost, 

osebnostna lastnost oziroma poteza« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 20). 

 

Jaušovec (1987) pravi, da je ustvarjalen vsakdo, ki je rešil nek problem tako, da 

rešitve ni priklical iz spomina, ampak jo je za problem na novo izdelal.  

 

Ustvarjalnost danes opredeljujemo kot dejavnost, lastnost in način mišljenja. Je 

sposobnost, osebnostna lastnost, poteza (Kroflič in Gobec 1995). Otrok pri svojem 

ustvarjanju potrebuje svobodo. Takrat, ko mu je to dano, od njega pričakujemo 

neposrednost, drugačnost, izvirnost (Bahovec, Bregar in drugi 2007). Pri 

ustvarjalnosti mislimo na več, pri posameznikih različno razvitih sposobnosti in 

lastnosti ustvarjalnega mišljenja. Po Krofličevi in Gobčevi (1995) sem spadajo v tabeli 

6 opisane sposobnosti in lastnosti. 
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Tabela 6: Sposobnosti in lastnosti ustvarjalnega mišljenja 

 

Ustvarjalnost in inteligentnost sta dva različna mišljenja. Prvo je divergentno ali k več 

rešitvam usmerjeno mišljenje, drugo je konvergentno ali k eni rešitvi usmerjeno 

mišljenje. Za ustvarjalno mišljenje je potrebna določena stopnja inteligentnosti, 

vendar inteligentnost ni edini pogoj ustvarjalnega mišljenja (Kvaščev in Pečjak v: 

Kroflič in Gobec 1995).  

 

3.1 Pojem ustvarjalnosti 

  

Žagar (1992) si ustvarjalnost razlaga kot splošno človekovo lastnost, normalno 

porazdeljeno med ljudi. Ljudi, ki so normalno ali vrhunsko ustvarjalni, lahko 

spoznamo na več načinov. Ti načini so: ustvarjalni produkti, ustvarjalni procesi in 

osebnostne lastnosti, značilne za ustvarjalne osebe. 

 

Ustvarjalni produkt kot način ustvarjalnosti opredeljuje Ghiselin (v Glogovec in 

Žagar 1992), ki mu ustvarjalnost pomeni neko spremembo pri razumevanju sveta. 

Meni, da ko neka oseba s svojim produktom čim bolj spremeni pomenski univerzum, 

bolj je ta oseba ustvarjalna.  

 

  

Prožnost 

Iznajdljivost 
v mišljenju 

Tenkočutnost, 
bogastvo zamisli 

Izvirnost, 
domišljija 

Način 
izvedbe 
zamisli 
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O značilnosti ustvarjalnega produkta govorijo različni psihologi. To značilnost 

označujejo, razlagajo in ocenjujejo kot: 

1. uporabna vrednost uporabnega produkta kot značilnost je pomanjkljiva oziroma 

sporna predvsem zaradi neupoštevanja ustvarjalnosti otrok, saj ti niso sposobni 

ustvariti produkta, ki bi imel širšo uporabno vrednost kot produkt odraslih; 

2. novost produkta je značilnost, kjer naj bi bil produkt ustvarjalnosti nov oziroma 

neobičajen. Dosežek (ideja, izdelek ipd.), ki je redkejši, je tudi novejši ali 

neobičajnejši. Na produkt lahko gledamo s psihološkega vidika, kjer upoštevamo 

individualni napredek osebe, ali s socialnega vidika, kjer je merilo skupina, ki ji 

posameznik po starosti, izobrazbi itd. pripada, ali širša družbena skupnost. 

Otrokovo ustvarjalnost lahko ocenjujemo iz obeh vidikov, vendar je v praksi 

pogostejši socialni vidik novosti produkta;    

3. ustreznost ali primernost ustvarjalnega produkta pomeni, da ta ustreza 

problemski situaciji oziroma da odgovarja na vprašanje. Ko upoštevamo to 

značilnost, izločimo vse absurdne produkte.  

 

Ustvarjalni proces opisujejo pomembni ustvarjalci. Med njimi je najbolj znana 

Poincarejeva razlaga ustvarjalnega procesa. Tega deli na štiri faze:  

1. ustvarjalec se v pripravljalni fazi seznani s težavo, ki jo je treba rešiti, in zbira 

potrebne informacije, ki mu dajejo različne možnosti reševanja težave. 

Bistvenega pomena je motivacija, pri čimer je prava ustvarjalnost lastni izvor 

motivacije; 

2. faza inkubacije lahko traja od nekaj minut do več tednov ali let. Je obdobje od 

postavitve prve hipoteze do najdenja končne rešitve. V tem času se ustvarjalec s 

težavo ne ukvarja aktivno in zavestno;  

3. trenutek, ko se pojavi rešitev težave in kjer oseba odkrije rešitev, imenujemo 

iluminacija. Nekateri psihologi takšno pojavljanje rešitve imenujejo »vpogled«, ki 

ga običajno spremlja čustveno stanje, ki se pojavi tik pred rešitvijo težave, »aha« 

doživljaj;   

4. verifikacija je faza, kjer se pokaže, ali je rešitev zares ustvarjalna. Stopnjo 

ustvarjalnosti rešitve ocenjujemo po zgoraj opisanih kriterijih ustvarjalnega 

produkta.  
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Da je ustvarjalnost tesno povezana s človekovimi čustvi, vemo po psihičnih stanjih, ki 

spremljajo vsako od štirih faz ustvarjalnega procesa. V prvi fazi ga doživljamo kot 

napetost, v drugi kot frustracijo, v tretji kot veselje in v četrti kot koncentracijo. 

Ugotovitve različnih primerjav in empiričnih proučitev so, da je ustvarjalni proces 

močno odvisen od osebe, ki rešuje težavo, in da so v ustvarjalnem procesu možne 

številne stranske poti in poskusi (prav tam). 

 

Za ustvarjalno osebnost so potrebne nekatere posebne sposobnosti in druge 

osebnostne lastnosti. Med najpomembnejše uvrščamo: 

Inteligentnost  

Splošna lastnost, ki vpliva na človekovo intelektualno aktivnost. Psihologi so naredili 

veliko raziskav o odnosu med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo. Rezultati teh 

raziskav kažejo, da je visoka inteligentnost nujna za ustvarjalnost, vendar sama po 

sebi ne zadošča. Potrebne so še druge osebnostne lastnosti in ustrezni pogoji v 

okolju. 

Divergentno mišljenje  

Kazalec so težave, ki jih je možno reševati na različne načine in dopuščajo več 

možnih rešitev. Med najpomembnejše lastnosti divergentnega mišljenja, ki jih je 

opisal Guilford (v Glogovec in Žagar, 1992), spadajo: 

 fluentnost – sposobnost odkrivanja velikega števila idej,  

 prilagodljivost – sposobnost odkrivanja različnih idej, 

 originalnost – sposobnost odkrivanja novih in nenavadnih idej; te so redke in 

duhovite,  

 elaboracija – sposobnost natančne izdelave ideje oziroma njenega 

posredovanja drugim. 

 

 Radovednost  

Osnovni motiv radovednosti je težnja posameznika po spoznavanju novega. Brez 

radovednosti ni ustvarjalnosti, saj se s povečevanjem prve linearno povečuje druga. 

Drever (prav tam) meni, da je radovednost prirojena težnja po pritegnitvi novega, 

neznanega. Izzovejo jo značilnosti predmetov, pojavov in situacij, kot so novost, 

presenečenje, sprememba, neskladnost, negotovost … Za ustrezno spodbujanje 

radovednosti otrok mora vzgoja upoštevati ta spoznanja. Tudi drugi raziskovalci in 

psihologi opredeljujejo ter razlikujejo med različnimi vrstami radovednosti. May in 
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May (prav tam) radovednega otroka opisujeta kot pozitivno odzivnega na nove, 

nepoznane elemente v okolju, usmerjenega proti njim; opazujočega svoje okolje, da 

bi pridobival nove izkušnje; vztrajajočega pri stvareh, da bi jih bolje spoznaval. Ker je 

potreba po znanju in razumevanju pri otroku zelo intenzivna, nekateri psihologi 

menijo, da je radovednost spontana posledica zorenja in ne učenja.    

Nekonformizem  

Oseba s to sposobnostjo se ne podreja večinskemu mnenju, na da bi ga prej kritično 

preverila, odstopa od ustaljenih navad in stereotipov v mišljenju, je neodvisna, saj 

sledi izključno svojemu notranjemu prepričanju. Osebnostne lastnosti, kot so visoka 

inteligentnost, originalnost, moč »jaza« in samozaupanje, so tesno povezane z 

nekonformizmom.   

 

3.2 Razvoj ustvarjalnosti 

 

Pri razvoju ustvarjalnosti se avtorji različnih knjig osredotočajo na različne zadeve. 

Krofličeva in Gobčeva (1995) sta zapisali ugotovitve Pečjakove, ki se je osredotočila 

na pogoje, pod katerimi se razvija posameznikova ustvarjalnost. Medtem pa se 

Žagar (v Glogovec in Žagar 1992) osredotoča na splošna mnenja različnih 

psihologov, ki pravijo, da se ustvarjalne sposobnosti razvijajo v obratnem sorazmerju 

s starostjo. V svojem delu razlaga raziskave različnih psihologov. Sama bom v tem 

delu podrobneje opisala mnenja Piageta, raziskavo razvoja ustvarjalnosti psihologa 

Torrenca in ugotovitve Pečjakove.  

 

Pečjakova (v Kroflič in Gobec, 1995) ugotavlja, da je potencialen ustvarjalec vsak 

človek, njegova ustvarjalnost pa se razvija le pod določenimi pogoji. Ti so: 

 prisotnost dispozicij > dednost,  

 vzgoja spontanega mišljenja, ki ga omogoča sproščeno in permisivno vzdušje 

> okolje, 

 učenje in trening ustvarjalnega mišljenja > lastna aktivnost. 
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Tabela 7: Pogoji za razvoj ustvarjalnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečjakova (prav tam) je ugotovila, da imamo posamezniki različne motive za 

ustvarjalno mišljenje – radovednost, potreba po raziskovanju, ravnanju, potreba po 

dosežkih, potreba po reševanju ustvarjalnih nalog, potreba po samopotrjevanju. 

Notranje ali intrinzično motivirano vedenje je značilno za ustvarjalno dejavnost. Tako 

vedenje ne potrebuje zunanje motivacije, saj poteka zaradi aktivnosti same. 

 

Na posameznikovo ustvarjalno delovanje vplivajo ustvarjalna stališča. Ta 

predstavljajo posameznikovo usmerjenost, naravnanost k izvirnemu, neobičajnemu 

reševanju težav in njihovemu odrivanju. Ustvarjalna stališča verjetno vplivajo na 

razvoj ustvarjalnih sposobnosti, ki se kažejo v odstopanju od utrjenih navad in 

stereotipov, v kreativnem opazovanju okolja in socialnem vedenju. Taka stališča se 

oblikujejo z izkušnjami in vzgojo, vendar niso isto kot ustvarjalne sposobnosti. 

 

Prenos ustvarjalnega vedenja v vsakodnevne življenjske situacije in dejavnosti ter v 

način življenja posameznika olajšujemo z aktivnimi metodami spodbujanja 

ustvarjalnih sposobnosti in oblikovanja ustvarjalnih stališč v vzgojno-izobraževalnem 

procesu (prav tam). 

 

Žagar (v Glogovec in Žagar 1992) opisuje splošna strinjanja psihologov, ki menijo, da 

razvoj ustvarjalnih sposobnosti poteka v obratnem sorazmerju s starostjo, kar 

pomeni, da so mlajši otroci velikokrat bolj ustvarjalni kot starejši. Razvoj ustvarjalnosti 

Dednost 

Okolje 
Lastna 

aktivnost 
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poteka ravno obratno kot razvoj drugih osebnostnih lastnosti, saj te kažejo 

konstantno rast med razvojem posameznika. 

 

Piaget (v prav tam) je opazil več ustvarjalnih sposobnosti pri mlajših otrocih v 

likovnem in simbolnem izražanju, včasih pa tudi na glasbenem področju. Menil je, da 

se pojavljata dve temeljni težavi pri proučevanju ustvarjalnosti, ki ju je treba rešiti:  

1. spoznati osnovne potrebe, ki otroka silijo v njegovo zgodnje estetsko 

izražanje; 

2. odkriti ovire, ki se običajno pojavljajo med razvojem teh ovir.  

 

S proučevanjem razvoja ustvarjalnosti se je veliko ukvarjal tudi Torrance (prav tam), 

ki je v svoji raziskavi več let spremljal razvoj teh sposobnosti pri otrocih. S testi 

ustvarjalnosti, ki so merili fluentnost, prilagodljivost in originalnost, je otroke preizkusil 

in ugotovil, da se začne pospešen razvoj teh sposobnosti med tretjim in četrtim 

letom, vendar njihov razvoj upade že pri petem letu. Po padcu razvoja nastopi 

oživljanje ustvarjalnih sposobnosti, ki traja vse do tretjega razreda osnovne šole. V 

naslednjih letih se nato zvrstijo padci in porast razvoja, kjer otrok višek ustvarjalnosti 

doseže v enajstem razredu po Torrancevi raziskavi. Na osnovi teh ugotovitev je 

Terrance opredelil tri kritična obdobja v razvoju otrokovih ustvarjalnih sposobnosti: 

1. obdobje: ko je otrok star pet let, 

2. obdobje: okoli devetega leta starosti, 

3. obdobje: med dvanajstim in trinajstim letom starosti. 

 

Torrance je opazil, da so kritična obdobja povezana s pomembnimi spremembami v 

otrokovem življenju. Kritična obdobja v razvoju ustvarjalnosti se pojavljajo med 

prehodi iz vrtca v osnovno šolo, iz osnovne šole v srednjo šolo. Te spremembe 

otroku predstavljajo določen pritisk in zahtevajo ponovno prilagajanje, to pa povzroči 

zastoje v razvoju ustvarjalnih sposobnosti. Ker je Torrance svojo raziskavo izvajal v 

ZDA in je ameriški šolski sistem drugačen od našega ali drugih kultur, Torrance 

poudarja, da je lahko krivulja ustvarjalnih sposobnosti v teh kulturah drugačna.  

 

Psihologi si različno razlagajo upadanje ustvarjalnih sposobnosti v nekaterih 

starostnih obdobjih. Nekateri vidijo vzroke v negativnem vplivu socializacije, kjer se 

otrok boji svobodno izražati zaradi zasmehovanja in ponižanja vrstnikov. Drugi bolj 
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poudarjajo vlogo zorenja. Mnenje vseh je, da je možno zastoje v razvoju ustvarjalnih 

sposobnosti pripisati različnim vzrokom, vendar ima pri tem veliko vlogo okolje. 

 

3.3 Ravni ustvarjalnosti 

 

Ustvarjalni ljudje lahko ustvarjajo na različnih področjih, v znanosti, umetnosti ali pri 

vsakdanjih opravilih, saj ustvarjalnost ni vezana na neko specifično aktivnost. 

Psihologi pa menijo, da je treba razlikovati med ustvarjalnostjo, katere rezultati imajo 

splošni kulturni pojem, in ustvarjalnostjo v vsakdanjem življenju (Glogovec in Žagar 

1992). 

 

V nadaljevanju navajam ugotovitve nekaterih znanstvenih psihologov, ki sem jih 

povzela po Žagarju (prav tam). 

 

Maslow govori o dveh ravneh ustvarjalnosti: 

 samoaktualizirajoča ustvarjalnost – obsega ustvarjalnost v vsakdanjem 

življenju, 

 poseben ustvarjalni talent – rezultati takega talenta imajo širši kulturni pomen. 

 

Obe ravni pa imata še podravni. Maslow razlikuje primarno, sekundarno in 

integrativno ustvarjalnost. Podobno kot Maslow razmišlja tudi Ghiselin, ki razlikuje 

med dvema ravnema ustvarjalnosti.  

 

Tabela 8: Ravni ustvarjalnosti po Ghiselinu 

Nižja ali sekundarna raven 

ustvarjalnosti 

Višja  ali primarna 

raven ustvarjalnosti 

Pomeni uporabo in nadaljnje razvijanje 

že znanega koncepta 

Ustvarjanje nečesa novega, kar 

predstavlja vpogled, revolucijo v 

pojmovanju, pogledih in doživljanju 

Oseba znane elemente  kombinira v 

nove odnose 

Oseba odkriva nove elemente in nove 

odnose med njimi 

Rezultati so nove uporabe znanih stvari 
Rezultati vodijo do povsem novih 

ugotovitev 
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Taylor je ravni ustvarjalnosti razčlenil še bolj natančno in določil pet ravni 

ustvarjalnosti, ki so v hierarhičnem razmerju. Vsaka višja raven mora nujno 

vključevati prejšnjo, vendar pa se na vsaki od njih pojavljajo posebne psihološke 

izkušnje.  

 

Tabela 9: Ravni ustvarjalnosti po Taylorju 

Glavni značilnosti ekspresivne ravni sta spontanost in svoboda. Kultivirano spontano 

izražanje z usvajanjem določenih tehnik in znanj je značilno za produktivno raven, 

medtem ko je na izumiteljski ravni značilno operiranje z znanimi elementi, ki jih 

posameznih poveže v nove odnose. Rezultati teh so izumi in odkritja. Inovacijska 

raven vključuje globlje razumevanje temeljnih odnosov nekega problemskega 

področja znanosti in umetnosti, ki na spreminjajoči ravni postanejo teorije in šole na 

svojih področjih. 

 

3.4 Načela ustvarjalne vzgoje 

 

Načela ustvarjalne vzgoje so opredeljena na osnovi teoretičnih in empiričnih 

psiholoških spoznanj o otrokovem razvoju. Ker so Piagetove ugotovitve in njegova 

razlaga otrokovega razvoja najširše sprejete, iz njih izhajajo načela ustvarjalne 

vzgoje in se nanje opirajo.  

 

Načela so med seboj tesno povezana, njihovi nameni pa so predvsem v aktivnem, 

samostojnem sodelovanju in spoznavanju na osnovi lastnih izkušenj, komunikacije 

med otroki. Načela se nanašajo tudi na vzgojitelje, katerih namen je upoštevanje 

Ekspresivna 
raven 

Produktivna 
raven 

Izumiteljska 
raven 

Inovacijska 
raven 

Spreminjajoča 
raven 
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individualnih razlik med otroki, ustvarjanje primernih situacij, težav, različnih 

kognitivnih stilov in predvsem otrokovih možnosti svobodnega reševanja težav. 

 

Načela ustvarjalne vzgoje so (povzeto po Glogovec in Žagar 1992): 

1. načelo upoštevanja spoznavnega razvoja otrok, 

2. načelo aktivnega usvajanja vsebin,  

3. načelo učenja na osnovi osebnih izkušenj in ne izkušenj drugih, 

4. načelo aktivnega ukvarjanja s predmeti ali ljudmi, 

5. načelo uporabljanja strukturiranih učil, 

6. načelo variacije ponazarjanja, 

7. načelo variabilnosti zaznavanja,  

8. načelo razgovora oziroma komunikacije med otroki, 

9. načelo avtonomnega izvajanja in nadzora aktivnosti. 

 

3.5 Ustvarjalni gib 

 

»Ustvarjalni gib je aktivno, telesno izrazno in povezovalno sredstvo« (Vogelnik 1993, 

str. 6). 

 

»Plesna vzgoja z metodo ustvarjalnega giba prispeva k zlitosti otrokovega telesnega, 

čustvenega, umskega in socialnega razvoja« (Kroflič in Gobec 1995, str. 42). 

 

Značilnosti ustvarjalnega gibanja (po Vogelnik 1993): 

 gibe si izmišljamo sami tako, da jih ustvarjamo in povezujemo ter s tem 

oblikujemo »plesno gibanje«, 

 zanima nas kakovost, izraznost in povezovalna dejavnost gibov med ljudmi, 

 uporabljamo lahko vse stile in načine gibanja, 

 z njim sproščamo napetosti, 

 pomaga k integraciji uma, telesa, čustev in duha. 

 

»Osnovno načelo ustvarjalnega gibanja je povezanost med gibanjem in notranjim 

doživljanjem ter čustvovanjem« (Vogelnik 1993, str. 6). 
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Z metodo ustvarjalnega giba otrokom omogočamo: 

 da razvijajo samostojno gibalno ustvarjalnost,  

 da vsak najde samosvoj gibalni izraz,  

 da razvijajo gibalne sposobnosti, 

 neposrednost in naravnost gibanja, ki izhaja iz doživetega, 

 da pridobivajo gibalno koordinacijo in orientacijo v lastnem telesu in prostoru.  

 

Izhajamo iz načel sodobnega umetniškega plesa, kjer je plesalec samostojen 

ustvarjalec. S spodbujanjem ustvarjalnega gibanja hkrati spodbujamo tako gibalno 

ustvarjalnost kot tudi razvoj ustvarjalnega mišljenja posameznika (Kroflič in Gobec 

1995).  

 

Otrokom z razvojem gibalnih sposobnosti z metodo ustvarjalnega giba hkrati 

omogočamo, da z gibanjem razvijajo posluh, svoje umske sposobnosti, se z gibalnim 

izražanjem in ustvarjanjem tudi učijo, se telesno in čustveno sprostijo, se uveljavijo v 

skupini in kot posamezniki (Kroflič in Gobec 1995).  

 

Posebna vrsta ustvarjalnega gibanja so pantomimične igre. Pri njih gre predvsem za 

čim bolj natančno posnemanje človekovega ali drugega gibanja, to pa spodbuja 

predstavljivost in motorično koordinacijo in s tem omogoča integracijo. Otrok hkrati 

razvija tudi svoje ustvarjalne moči, uporablja telesno govorico za izražanje idej, 

ustvarja nove izraze in napreduje v samozaupanju z nastopanjem pred drugimi 

(Mountain v Kroflič 1992). 

 

Pomen gibanja v otrokovem izražanju doživljanja, naj bo to kretnja, mimika, ples ali 

pantomima, poudarja tudi Bognar (v Kroflič 1992). Slednji domneva, da je doživljanje 

mogoče najbolje izraziti prav z gibom, saj se čustveni naboj skozenj lažje prazni. 
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4 PLES, PLESNOST IN PLESNA VZGOJA 

 

»Pravzaprav bi moral biti ples človeku najbližje, 

 saj je izrazno sredstvo on sam –  

gospodar svojega telesa.«  

Zagorc, M. 

 

 

4.1 PLES  

 

»Ples – to sem jaz in moje življenje. To je moje dihanje in valovanje, svoboda in 

hkrati moj kalup, vklenjenost in odpovedovanje. Ples je moja pesem in moj jok. Je 

moje zlitje s sočlovekom in hkrati moje nasprotje njega samega. Danes smeh, 

veselje in uživanje, jutri trepet. Srd, sovraštvo. Je hotenje in zavračanje hkrati. Je 

preklinjanje in radost ob zmagi /…/« (Zagorc 1992, str. 5). 

 

 »Ples je oblika človekovega izražanja z gibi. Je povezano, osveščeno ritmično 

gibanje v opredeljenem (oblikovanem) prostoru, ki ne vsebuje konkretno namenskih 

gibov« (Kos 1982, str. 9). 

 

»Ples je povezano ritmično gibanje telesa, oblikovano v času in prostoru« (Leksikon, 

1994, str. 804). »Otrok se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja« 

(Bahovec, Bregar in drugi 2007). 

 

Ples je ritmično gibanje telesa v povezavi z nekim čustvenim in duševnim delom 

naše osebnosti. Telo oživi v plesu, ko je povezano z osebnim izrazom. Ples je torej 

izražanje čustev, doživetij, razmišljanj, odzivov s telesnim gibanjem in ne le samo 

gibanje (Vogelnik 1994). 

 

Eden izmed ciljev pri področju umetnosti v Kurikulumu za vrtce (2007), kamor spada 

ples, je: uporaba in razvijanje spretnosti – spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje s telesom in njegovimi izraznimi lastnostmi. Otroci se preko plesa 
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spoznajo s telesom, odkrivajo njegove zmožnosti, ga raziskujejo in preizkušajo, 

preko njega izražajo svoje občutke, čustva, telo postane njihovo izrazno sredstvo.  

 

4.1.1 Značilnosti plesa 

 

Ples se dogaja v času in prostoru, zato sta tudi značilna zanj. Gibanje doživljamo kot 

časovno neprekinjeno celoto. To doživljanje velja tako za plesalca, ki ples ustvarja in 

izvaja, kot za gledalca, ki ga dojema. Prostorskost doživljamo podobno. Sebe čutimo 

kot prostorsko pristno celoto, pri tem je tudi vtis v prostoru, skozi katerega se 

gibljemo, celovit. Tako doživetje gibanja kot celote v času in prostoru traja le toliko 

časa, dokler ga z razmišljanjem zavestno ne razbijemo.  

 

Na poseben način je pri plesu organiziran čas, pri čimer govorimo o tempu, trajanju, 

poudarkih in ritmih. Te kakovosti so vezane na neko dejavnost in dogajanje, kamor 

spada tudi ples. Čas in prostor sta v vsakem plesu organizirana na samosvoj način. 

Med seboj sta povezana in pri plesu ne moreta obstajati drug brez drugega. Vsako 

gibanje ima za posledico določeno trajanje in premik v prostoru (Kos 1982).  

 

Plesati pomeni podrediti se zakonom in pogojem, ki določajo ples, spontano ali 

zavestno. Zakone pogojujejo plesni prostor, plesni ritem in plesalčevo telo. Prostor 

kot prostorska dimenzija, ritem kot dimenzija časa in poudarkov, telo pa določa obliko 

in meje raznolikega plesnega gibanja.  

 

Spodbude za ples prihajajo (Vogelnik 1994):  

 iz naših notranjih telesnih, čustvenih, doživljajskih ali razumskih vzrokov ali 

 kot odzivanja in odgovori na zunanji svet. 

 

4.2 PLESNOST 

 

»Plesna sposobnost ali krajše plesnost je lastnost, ki se kaže v ustvarjanju gibalnih, 

ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibalnem dojemanju, zapomnitvi 

in obnavljanju teh sestavin ter v sposobnosti zaznavanja in doživljanja plesa ter 

izražanja, ustvarjanja in sporočanja s plesom« (Kroflič in Gobec 1995, str. 15). 
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Plesnost se razvija pod vplivom splošnih dejavnikov razvoja – dispozicij, 

spodbudnega okolja in posameznikove aktivnosti. Pri posameznem človeku se zato  

ne razvijejo vse sestavine plesnosti enakovredno. V vsakem človeku je nujno 

prisotna plesnost, saj temelji na gibalnem izražanju, ki je elementarna oblika 

človekovega izražanja, vezana na vsakdanje življenje in čustvovanje. 

 

Pri opazovanju spontanega gibanja otrok, različnih gibalnih iger, njihovega izražanja 

in ustvarjanja z gibanjem opazimo določene značilnosti za posamezno stopnjo. Te se 

v prvem, drugem in tretjem letu kažejo v spodaj napisanih aktivnostih: 

 spontanem gibanju v izražanju čustev, v funkcijski igri, v osvajanju in 

spoznavanju okolja, 

 opazovanju gibanja v okolici, 

 usklajevanju gibanja z ritmom glasbe, 

 poskusih posnemanja gibanja iz okolice, 

 usklajevanju gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje, 

 izkazovanju gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 

 

Otrokovo zadovoljstvo ob gibanju, ritmičnosti, ponavljanje in vzpostavljanje 

socialnega stika so skupne značilnosti zgornjih aktivnosti. 

 

Neposredna zunanja spodbuda ima pri razvijanju plesnosti v predšolskem obdobju 

večjo vlogo kot predhodne otrokove izkušnje. Tem mlajši je otrok, bolj potrebuje 

spodbude za gibalno ustvarjanje, tem starejši je otrok, več črpa iz svojih doživetij. 

Spodbude naj bodo v obliki sredstev in konkretnih vsebin, ki jih črpamo iz 

vsakdanjega okolja, narave, različnih umetniških področjih in umetniško obdelanih 

tem, ki so otrokom blizu (povzeto po Kroflič in Gobec 1995). 

 

4.3 PLESNA VZGOJA 

 

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

umetnostne in kulturne vzgoje. To je tudi metoda. Plesna vzgoja v ožjem pomenu 

besede je vzgajanje za ples, za plesno umetnost kot avtonomno umetnostno 

področje« (Kroflič in Gobec 1995, str. 13). 
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»Plesna vzgoja je več kot vzgoja za ples. To je gibalna, estetsko-vzgojna, umetniška 

dejavnost, s katero se otrok izraža, izobražuje in razvija telesne in umske 

sposobnosti« (Kroflič in Gobec 1995, str. 34). 

 

Plesna vzgoja s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja predstavlja 

enakovreden sestavni del predšolske vzgoje, saj prispeva k razvoju otrokove 

celostne osebnosti (prav tam). 

 

Gibanje v plesni vzgoji kot osnovna aktivnost ni samo sebi namen, temveč 

predstavlja izrazno sredstvo. Z njim lahko posameznik izraža dobro počutje, 

doživetje, čustvovanje, misli, odnos do sveta. Vsak se izraža na svojevrsten način, 

zato plesna vzgoja spodbuja posameznikovo izvirnost. Zatorej je vzgoja z izraznim 

gibanjem ali s plesom vzgoja ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti (prav tam). 

 

»Področje plesne vzgoje za predšolske in mlajše šolske otroke zajema gibanje, ki je 

lastno otroku na določeni razvojni stopnji. To so izražanje in ustvarjanje z gibanjem 

ter gibalne oblike, ki jih ustvarjajo ali so jih v preteklosti ustvarjali otroci oziroma so jih 

spontano prevzeli od odraslih, ko so jih opustili; tako imenovane ljudske gibalne in 

rajalne igre« (Kroflič in Gobec 1995, str. 16). 

 

4.3.1 Značilnosti plesne vzgoje 

 

Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini. Takrat oblikuje 

gibanje, se izraža in ustvarja z njim, zato mu to pomeni igro. Ker plesna vzgoja 

poteka v takšni igralno-gibalni dejavnosti, lahko rečemo, da je vsebina plesne vzgoje 

igra z gibanjem (Kroflič in Gobec 1995). 

 

Značilnosti plesne vzgoje povzete po Krofličevi in Gobčevi (1995): 

 prispeva k razvoju otrokove celostne osebnosti, 

 spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti,  

 spodbuja in razvija ustvarjalnost otrok skozi izražanje in oblikovanje z 

gibanjem, 

 omogoča in spodbuja sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupini, 
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 prispeva k razvijanju pozitivnih medčloveških odnosov, 

 omogoča sprostitev notranjih napetosti kakršnega koli izvora, 

 omogoča ponovno vzpostavitev psihofizičnega ravnovesja, 

 je estetsko-vzgojno področje in istočasno sodobna celostna učno-vzgojna 

metoda, 

 otroke vzgaja v estetski tenkočutnosti in umetniški ustvarjalnosti, 

 otroke seznanja s spoznanji o umetnosti in lepoti človekovega okolja. 

 

4.3.2 Smotri in naloge plesne vzgoje 

 

Plesna vzgoja prispeva k zlitosti otrokovega telesnega, čustvenega, umskega in 

socialnega razvoja. To dosega s svojimi smotri, ki so zastavljeni tako, da poskuša z 

njimi zajeti kompleksnost, ki jo vsebuje plesna vzgoja. Smotri tako vključujejo ožje 

plesne, širše estetske, intelektualne in socialne vzgojne smotre. Smotri so torej 

gibalni, plesni in splošni vzgojni smotri, ki se med seboj prepletajo oziroma tvorijo 

nedeljivo celoto (Kroflič in Gobec 1995). 

 

Plesna vzgoja s svojo tematiko vključuje tudi druga vzgojna področja, se z njimi 

povezuje in pospešuje razvoj tako gibalnih kot tudi drugih otrokovih sposobnosti. 

Otrok z gibalno aktivnostjo in ustvarjanjem vzpostavlja čustveno ravnovesje, gradi 

samozavest in se uspešno vključuje v skupino (prav tam).  

 

Smotri plesne vzgoje so (Kroflič 1992); 

 otroke usmerjati v samostojno gibalno ustvarjalnost, da vsak najde v gibanju 

samosvoj plesni izraz, v neposrednost in naravnost gibanja, ki izhaja iz doživetja; 

 skrbeti za skladen razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti in pravilen razvoj 

organizma, za pridobivanje gibalne koordinacije in orientacije v lastnem telesu in 

v prostoru; 

 z gibanjem spodbujati razvoj posluha in umski razvoj; 

 otrokom omogočiti telesno in čustveno sprostitev, da se uveljavijo v skupini in kot 

posamezniki; 

 z gibalno sprostitvijo preprečevati pojave motenih oblik vedenja. 
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Tabela 10: Prepletanje smotrov plesne vzgoje 

 

Ker so smotri posameznih vzgojnih področij, navedeni v vzgojnem programu, le 

okvirni, je naloga in tudi dolžnost vzgojitelja, da te razčleni glede na posamezne 

starostne stopnje, konkretne otroke in okoliščine, v katerih se plesna dejavnost 

izvaja. Smotre je torej treba konkretizirati in s tem izpolniti njihovo usmerjevalno 

vrednost. Operativne oziroma kratkoročne vzgojne smotre za vsakodnevno praktično 

delo je treba preoblikovati tako, da je iz njih razvidno, kaj želimo doseči s konkretno 

plesno zaposlitvijo. V njem morata biti združena otrokova dejavnost in vsebina ali 

gibalno gradivo, ki ga uporabljamo. Tako lahko vzgojitelj na osnovi dobro 

zastavljenega in izraženega operativnega smotra ugotovi, ali je ta dosežen (prav 

tam). 

 

Osnova za oblikovanje operativnih smotrov je vzgojiteljevo: 

 poznavanje splošnih značilnosti gibalnega razvoja in plesnosti, 

 poznavanje značilnosti otrok, s katerimi dela. 

 

Pri tem je potrebno pozorno opazovanje spontanega in usmerjenega gibanja otrok in 

njihovega gibalnega izražanja v vsaki situaciji. Popolnoma pa je jasno, da uresničitev 

operativnega smotra ni za vse otroke enaka, saj pri vzgojnem delu upoštevamo 

načelo individualizacije, ki je opisano v naslednjem poglavju (prav tam).  

Smotri 
plesne 
vzgoje 

Čustveni 
vzgojni 
smotri 

Gibalni 
vzgojni 
smotri 

Estetski 
vzgojni 
smotri 

Intelektualni 
vzgojni 
smotri 

Socialni 
vzgojni 
smotri 

Razvojni 
vzgojni 
smotri 
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Program plesne vzgoje poskušamo oblikovati z upoštevanjem celovitosti telesnega, 

čustvenega, umskega in estetskega razvoja. Celovitost lahko zagotovimo le tako, da 

oblikujemo naloge, s katerimi skušamo razvijati različne sposobnosti. Naloge bom 

podrobneje in pregledneje opisala v tabeli 11. 

 

Tabela 11: Naloge plesne vzgoje 

NALOGE PLESNE VZGOJE 

Razvijati in oblikovati gibanje  

Razvijati sposobnosti izražanja in 

ustvarjanja z gibanjem 
 

Razvijati socialne sposobnosti 
uveljavljanje, medsebojni odnosi, 

pripadnost skupini, vedenje 

Razvijati sposobnosti sporočanja doživetij, počutij, misli, čustev 

Povezovati se s/z 

družabno vzgojo, gledališko vzgojo, 

filmsko vzgojo, likovno vzgojo, glasbeno 

vzgojo, športno vzgojo 

 

4.3.3 Vzgojna načela pri plesni vzgoji 

 

Pri plesni vzgoji je treba upoštevati splošna pedagoška načela. Poleg teh pa moramo 

glede na smotre plesne vzgoje upoštevati še specifična načela, ki izhajajo iz načel 

sodobnega umetniškega plesa. Vsa načela so opisana spodaj in povzeta po 

Krofličevi in Gobčevi (1995). 

 

Načelo aktivnosti 

Aktivnost je otrokova naravna potreba. To organiziramo in usmerjamo v gibalno 

izražanje in ustvarjanje tako, da zadostimo otrokovi potrebi po gibalni aktivnosti, 

izražanju in ustvarjanju. 

Načelo interesa  

Otroke od spoznavnega k raziskovalnemu interesu vodimo tako, da jim pri 

raziskovanju gibanja zastavljamo različne naloge. Ker je delo z manjšo skupino 

ugodnejše, se otroci razdelijo v skupine glede na svoje interese. Otrok pa mora 

poznati in preizkusiti različne dejavnosti, da lahko izbira med njimi, zato otroke 
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občasno razdelimo v skupine ne glede na njihov interes, pri čimer jih motiviramo z 

različnimi spodbudami. 

Načelo individualizacije  

Upoštevamo osebne značilnosti posameznega otroka. Tako pripravljamo usmerjeno 

igro glede na značilnosti otrok v oddelku. Pozorni moramo biti tako na otroke, ki 

zaostajajo na določenem področju, kot na otroke, ki na določenem področju 

prehitevajo povprečne zmožnosti skupine. 

Načelo ustreznosti razvojni stopnji in spolu  

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

ustrezajo razvojni stopnji otrok. Merilo za njihov izbor je gibalna aktivnost otrok, ki jo 

opazujemo pri spontanih dejavnostih in usmerjeno gibalno-plesnih dejavnostih. Hkrati 

je treba upoštevati tudi razlike v interesih dečkov in deklic. 

Načelo nazornosti in doživetosti 

Oblike in gibanja v otrokovem okolju so osnovne spodbude za plesno izražanje in 

oblikovanje. Otrok si tu nabira izkušnje in predstave. Te neposredno izrazi s svojim 

gibanjem telesa ali pa ji domišljijsko ustvarjalno predela in pozneje izrazi. Oblike in 

gibanja opazujemo tam, kjer nastanejo, razen če nimamo te možnosti. Takrat si 

pomagamo z ogledom filma, televizijske oddaje, video posnetkov in s televizijo. Tu 

lahko otrok gibanja spoznava veliko natančneje in nazorneje kot v neposrednem 

okolju.   

Načelo življenjske in psihične bližine  

Življenjska bližina današnjega otroka ni ista kot nekoč, česar se moramo zavedati in 

nas ne sme omejevati. Veliko predšolskih otrok okolje spozna in doživi preko 

potovanj in bivanj v različnih krajih.  

Načelo postopnosti in sistematičnosti  

Načelo je zelo pomembno v metodičnem postopku usmerjene zaposlitve. Da lahko 

otrokom ponudimo vsa doživetja usmerjene zaposlitve in ne le del nje, moramo 

metodični postopek razčleniti, tako da z njim postopno in sistematično dosegamo 

bogatenje otrokovih gibalnih sposobnosti in gibalne domišljije. Pri izbiri spodbud 

moramo upoštevati sistematičnost in s tem širiti krog spodbud in vključevati vsa 

možna področja. Paziti je treba tudi na izbor specifičnih metod plesne vzgoje, pri 

čemer niso pomembne le starost, plesna zrelost otrok in druge značilnosti skupine, 

temveč tudi zastavljen cilj. 
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Specifična načela plesne vzgoje  

Ta načela temeljijo na načelih sodobnega umetniškega plesa. Načeli naravnega 

gibanja in individualnega izražanja z gibanjem sta pomembni za ustvarjalno plesno 

vzgojo in metodo ustvarjalnega giba, saj poudarjata, naj gibanje in gibalno izražanje 

obsega naravne zmožnosti človeka, naj človek z gibanjem izraža svoja čustva, 

doživetja, ideje, odnos do sveta, predvsem pa je plesalec hkrati tudi ustvarjalec. 

 

4.3.4 Oblike plesne vzgoje 

 

V plesni vzgoji uporabljamo tri različne oblike vzgojnega dela – skupno, skupinsko in 

individualno obliko vzgojnega dela. Te oblike izbiramo glede na zastavljen smoter, 

značilnosti izbranih spodbud in pogoje dela. 

 

Skupno obliko vzgojnega dela uporabljamo, kadar so v plesno dejavnost vključeni vsi 

otroci. Uporaba te oblike vzgojnega dela je smiselna v majhnih oddelkih ali kadar je 

prisotnih malo otrok in so vsi motivirani za skupno gibno-plesno dejavnost. Zaradi 

večjega števila otrok pogosto nastanejo prostorske stiske in konflikti. Pri uporabi te 

oblike dela ni mogoče upoštevati načela individualizacije ali različnih interesov otrok.  

 

Skupinsko obliko vzgojnega dela uporabljamo, kadar se le del celotnega oddelka 

vključi v gibno-plesno dejavnost. Pri tej obliki dela se vzgojitelj intenzivneje ukvarja s 

plesno skupino, v posameznih otrocih vzbuja nove interese in jih razvija tako, da 

otroka pritegne v novo dejavnost. Ta oblika dela hkrati omogoča boljšo organizacijo 

dela in izrabo prostora ter tesnejši stik med vzgojiteljem in otroki ter posameznimi 

otroki v skupini. Otrok ima možnost samostojnega odločanja o svoji dejavnosti, se 

laže uveljavi in konstruktivno sodeluje v skupini. 

 

Individualno obliko vzgojnega dela uporabljamo v usmerjeni gibno-plesni igri, ko 

otroci individualno ustvarjajo, oblikujejo gibalne motive, posamezno improvizirajo, in v 

igri po želji, kjer taka oblika dela omogoča neposreden stik med vzgojiteljem in 

otrokom. Ob takem pristopu otrok doživlja varnost, ugodje in samopotrjevanje 

(povzeto po Kroflič in Gobec 1995). 
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4.3.5 Metode plesne vzgoje 

 

Metodo, s katero bomo vodili otroke pri določeni gibno-plesni dejavnosti, izberemo 

glede na zastavljeni operativni smoter. Izbor metode je odvisen tudi od zrelosti 

skupine, starosti in plesnih izkušenj otrok. Zelo pomembni so tudi smotri konkretne 

zaposlitve in naloge, ki si jih zastavi vzgojitelj (Kroflič in Gobec 1995). 

 

Z različnimi metodami plesne vzgoje lahko otroke vodimo v gibanju s svojim 

gibanjem, jih spodbujamo k izmišljanju njihovega gibanja ali spodbujamo ustvarjanje, 

kjer gibanje prehaja iz našega v otrokovo. Te metode so: 

Metoda vodenja 

Pri tej metodi otroke vodimo v gibanju. Vodimo jih lahko z lastnim gibanjem ali samo 

z besedo. Vzgojitelj ali eden izmed otrok pokaže gibalni motiv, ki ga ostali 

povzamejo. Otroke s to metodo usmerjamo v želeno gibanje, jim nakazujemo 

različne možnosti gibalnega izražanja in jih tako spodbujamo k lastnemu ustvarjanju. 

Metoda izmišljanja (improvizacije) 

Z ustrezno spodbudo za gibanje otroke usmerjamo k lastnemu gibalnemu 

ustvarjanju, izmišljanju gibanja. Otroke lahko usmerjamo neposredno, kjer gibanja 

nastaja sproti ob spodbudi, ali posredno, kjer otroci skupinsko ustvarjajo tako, da 

gibanje pripravijo, si ga izmislijo in nato zaplešejo pred vrstniki. Pri tej metodi 

spodbujamo otrokovo izvirnost gibalnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti kot 

osebnostne lastnosti.  

Metoda od vodenja k izmišljanju (improvizaciji) 

Kombinirana metoda, kjer vzgojitelj v metodičnem postopku prehaja iz vodenja v 

metodo izmišljanja. Vzgojitelj otroke pri tem najprej spodbuja z lastnim gibanjem. 

Otroci gibanje povzamejo, nato pa jih usmeri k iskanju drugačnih, njihovih gibalnih 

motivov.  

Metoda od izmišljanja (improvizacije) k vodenju 

Tudi ta metoda je kombinirana, vendar vzgojitelj pri njej najprej usmerja otroke k 

iskanju lastnih gibalnih motivov, nato pokaže svojo gibalno zamisel in otrokom 

predlaga, da jo preizkusijo. Pri tem svoje zamisli pokažejo tudi otroci, ki jih nato drugi 

skupaj z vzgojiteljem povzamejo (povzeto po Kroflič in Gobec 1995). 
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»Z vodenjem gibanja otrokom nakazujemo možnosti, ki jih gibanje kot izrazno 

sredstvo vsebuje. S spodbujanjem njihovega izvirnega gibalnega izražanja 

spodbujamo ustvarjanje z gibanjem ter s tem tudi ustvarjalno mišljenje in ustvarjalne 

sposobnosti« (Kroflič in Gobec 1995, str. 69). 

 

4.3.6 Vzgajanje s plesom 

 

»Vzgajanje s plesom je vzgojna in učna metoda, katere sredstvo je oblikovanje, 

izražanje in ustvarjanje z gibanjem.« K razvoju celostne osebnosti prispeva s 

spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja. Vzgajanje s plesom je enakovreden sestavni 

del predšolske vzgoje in nadaljnjega vzgojno-izobraževalnega procesa, saj postaja 

telesna aktivnost s funkcionalnim, izraznim in ustvarjalnim gibanjem njegova 

nepogrešljiva sestavina (Kroflič in Gobec 1995, str. 13). 

 

»Vzgajanje s plesom, izražanje in ustvarjanje z gibom postaja metoda poučevanja in 

učenja v sodobnih učnih sistemih. Ustvarjalni gib postaja uspešno motivacijsko 

sredstvo, sprostitvena tehnika in metoda spodbujanja ustvarjalnega mišljenja. 

Metoda vključuje tako psihomotorične in doživljajske kot tudi spoznavne sestavine 

pouka. Otroku in tudi odraslemu omogoča nebesedno izražanje in sprejemanje 

informacij. Te sprejema v vizualni, slušni in tudi kinestetični obliki. Vse te poti 

sprejemanja informacij prispevajo k uresničevanju sodobnega učnega načela: »učiti 

se z vsemi čutili« (Rose in Goll v: Kroflič in Gobec 1995). 

 

Vsebina vzgajanja s plesom je gibalno gradivo, ki zajema gibanje, spodbude za 

gibanje sprožajo in usmerjajo gibanje, ter vrste gibno-plesnih dejavnosti, v katerih 

poteka vzgajanje s plesom. 

 

Ko govorimo o vzgajanju s plesom, hkrati govorimo tudi o njegovi kompleksnosti. To 

se povezuje z vsemi vzgojnimi področji. Gibanje, spodbujanje izvirnosti in 

ustvarjalnosti ter razvijanje občutljivosti za gibanja in oblike v okolju ter s tem 

spodbujanje interesa za spoznavanje okolja lahko pripišemo tako plesni, telesni, 

glasbeni, likovni kot tudi intelektualni vzgoji. Hkrati razvijamo tudi otrokovo mišljenje 

in druge umske sposobnosti (prav tam). 
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V tem poglavju sem dala prednost otroku, njegovemu ustvarjanju, izražanju preko 

plesa. Opisala sem načine, oblike, metode plesnega izražanja z njimi in povzela 

načela, na katera je treba biti pozoren, ko plesno ustvarjamo z otroki. Poglavje sem 

razdelila na tri manjše dele. Ples, njegovo bistvo in značilnosti sem opisala na kratko, 

opisala plesnost in podala nekaj aktivnosti, kjer se spodbuja to sposobnost, pri plesni 

vzgoji pa sem se poglobila, jo bolj podrobno orisala in predstavila. Ta se mi zdi 

najpomembnejši del, saj se bom v empiričnem delu opirala na njene metode in oblike 

dela, preizkušala ene in druge, hkrati pa bom pozorna na načela plesne vzgoje med 

načrtovanjem in izvajanjem posameznih srečanj.  

 

Zelo pomemben del plesnega ustvarjanja je vzgojiteljev stimulativen umetniški 

progam, kot sta ga opisali Krofličeva in Gobčeva (1995). Ta otroku omogoča 

dojemati svet. Hkrati z njim je izjemno pomemben del tudi način podajanja plesne 

vsebine. Tu do izraza pridejo različne sposobnosti vzgojitelja, med katere spadajo 

(Zagorc 1992): 

 vzgojiteljev odnos do otrok in vsebine, 

 sposobnost opažanja, odzivanja in vživljanja, 

 obvladovanje gibanja, 

 motorične sposobnosti, 

 občutek za ritem, 

 poznavanje plesnih tehnik, 

 sposobnost povezovanja že znanih vsebin. 
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5 DIDAKTIČNE KARTICE 

 

»Didaktične kartice pozitivno vplivajo  

na domišljijo in ustvarjalnost otrok.« 

Schmidt in Geršak 

 

Schmidtova je tekom let poučevanja, opazovanja, izvajanja integrirane prakse v 

različnih vrtcih po Sloveniji zapisovala, sestavljala in izpopolnjevala svoje zamisli o 

različnih igrah, ki bi pripomogle k otrokovem razumevanju, doživljanju in čustvovanju 

ter jim pomagale pri njihovem gibno-plesnem izražanju, spodbujale otrokovo 

domišljijo in širile njihovo znanje. S pomočjo in spodbujanjem je sestavila, opremila, 

in izdelala več različnih didaktičnih kartic. Te dobro služijo kot spodbuda pri 

otrokovem ustvarjanju in kot pomoč pri vzgojiteljevem načrtovanju plesnih dejavnosti. 

Didaktične kartice Schmidtove so: 

 Orodja in predmeti, 

 Iz albuma s fotografijami, 

 Poklici, 

 Čarobne karte, 

 Iskanje družine, 

 Kako?, 

 Plešem!. 

 

Didaktične kartice so zasnovane tako, da pokrivajo več področij kurikuluma in imajo 

cel spekter ciljev. Različne didaktične kartice imajo večinoma podobne cilje, ki jih 

lahko dosežemo na različne načine. Ti cilji so (povzeto po: Schmidt 2012): 

 zmanjšanje nemira, vznemirjenosti in razburjenosti, 

 nebesedno sporazumevanje, 

 natančno opazovanje, 

 razumevanje enega ali več pomenov posameznih besed, 

 vzpostavljanje »zarotniške vezi« ob šepetu naloge, 

 prikazovanje trenutka dogajanja s pomočjo pantomime, 

 prepoznavanje najpomembnejših elementov, akcij, zgodb, 

 ugibanje prizorišč, dogodkov, orodij, predmetov, 
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 seznanjanje z nalogami brez odvečnega govorjenja, 

 spoznavanje simbolnih grafičnih pomenov, 

 spoznavanje možnosti neštetih rešitev, pri čemer so vse pravilne, 

 poglabljanje v svoje doživljanje plesa iz gledalčevega vidika, 

 urjenje v opazovanju in spoznavanju razlik, 

 spoznavanje in uporabljanje novih plesnih izrazov, 

 izkušanje doživetja prostora, dinamike premikanja, smeri v prostoru, 

prostorskih odnosov, geometrijskih likov itd. 

 

Didaktične kartice nam med ustvarjanjem plesne dramatizacije pomagajo izoblikovati 

posamezne vloge. Skupaj z otroki razmišljamo, preizkušamo in spremljamo njihov 

razvoj. Otroci se pri doseganju drugače zasnovanih plesnih zgodb z istimi vlogami 

seznanijo z različnimi možnimi rešitvami.  

 

Didaktične kartice nam prav tako pomagajo pri spoznavanju in opazovanju 

posebnosti v gibalnem izražanju pri zadržanih, sramežljivih in nesamozavestnih 

otrocih ter nam s tem omogočijo pozitivno oceno in pohvalo takega plesa. 

 

Schmidtova (2012) je povzela L. McMahon, ki ugotavlja pozitivno moč kartic, preko 

katerih se otroci z novimi izkušnjami bogatijo v gibalno-fizičnem, čustvenem in 

socialnem smislu. Otroci z njihovo pomočjo: 

 aktivno sodelujejo v ustvarjanju, 

 prevzemajo različne vloge, 

 se sami odločajo in učijo, 

 čustvujejo,  

 ustvarjajo gibalne dialoge in monologe,  

 eksperimentirajo z lastnim in tujim vedenjem in izkušnjami, 

 se zavejo odgovornosti, 

 od skupine dobijo takojšen odziv, 

 razčlenjujejo odnose,  

 se urijo v pogajanju, 

 pridobivajo širok spekter izkušenj in se uveljavljajo. 
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V empiričnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na dva sklopa didaktičnih 

kartic. Te sem v nadaljevanju opisala in razložila različne možnosti uporabe.  

 

Didaktične kartice Kako? 

Igra vsebuje 260 besed, napisanih na kartice. Med seboj so si zelo podobne ali pa 

zelo različne. Poleg teh kartic je še 18 kartic, na katerih so narisani obrazi z različnimi 

izrazi. Pri uporabi kartic izbor prilagodimo glede na starost otrok in temo, ki jo 

obravnavamo. Kartice lahko uporabljamo na več načinov. Lahko: 

 se igramo v dvojicah ali skupinah, 

 kartice izžrebamo za svojo nalogo ali nasprotnika, 

 za različne igre naredimo izbor kartic, ki ustrezajo posamezni vrsti igre. 

 

Didaktične kartice pokrivajo skoraj vsa področja Kurikuluma za vrtce. Avtorica je s 

pomočjo kolegov strokovnjakov s posameznih področjih opisala njihove poglede na 

didaktične kartice Kako? in posamezno področje. Osredotočila se bom predvsem na 

plesno področje, ki ga je s svojega vidika opisala G. Schmidt.  

 

Didaktične kartice uporabljamo pri enostavnih dejavnostih: kako s hojo ali plazenjem 

prečkajo prostor, kako skačejo, kako se usedejo na stol, kako nekaj iščejo ipd. Pri 

takih aktivnostih gre za dejanja, ki bi jih izvedli sami v izbranem načinu oziroma 

situaciji. Schmidtova nam svetuje oziroma nas opozarja, naj pri predšolskih otrocih 

uporabljamo kartice brez vlog, v katere bi se otroci morali vživljati, saj je prvenstven 

cilj didaktičnih kartic ta, da otroci prepoznavajo razpoloženja pri drugih otrocih ali 

odraslih. Šele ko usvojijo to stopnjo, preidemo na zahtevnejše, bolj kompleksnejše 

naloge, pri katerih se otroci soočajo z novimi karticami in/ali novimi vlogami. 

Izmišljanje, ustvarjanje, izvajanje gibalnih, plesnih motivov in pantomime naj bo 

otrokom zabavno in motivacijsko, pri tem pa te motive izvedejo v različnih 

razpoloženjih in načinih, katere najdemo na karticah (povzeto po prav tam). 

 

Didaktične kartice Plešem! 

Didaktične kartice Plešem! so razdeljene na več skupin, ki se ločijo po barvah. Vsaka 

skupina predstavlja svoje področje, na katero naj bi bili ustvarjalci pozorni pri 

izvajanju.  
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Tabela 12: Skupine didaktičnih kartic Plešem!, razdeljene po barvah 

SKUPINE DIDAKTIČNIH KARTIC PLEŠEM!, RAZDELJENE PO BARVAH 

Roza Deli telesa Roka, noga, telo itd. 

Vijolična Nivoji Nizek, srednji, visok 

Svetlo modra Hitrost Počasi, zmerno, hitro 

Rdeča Velikost gibanja Majhno srednje, veliko 

Marelična Velikost plesnega prostora Na mestu, srednje velik 

prostor, ves prostor 

Modro-zelena Smer gibanja v prostoru Ravno, cikcakasto, naprej, 

nazaj itd. 

Rdeče-rjava Kakovost gibanja Napeto, popuščeno 

Morsko zelena V odnosu do soplesalca, 

rekvizita ali scene 

Pred, za, ob, na, pod, v 

Rumena Postavitev v prostoru V ravni črti, diagonalno itd. 

Svetlo vijolična Dotik Da, ne 

 

Didaktične kartice uporabljamo postopno. Pri predšolskih otrocih najprej uporabljamo 

le kartice delov telesa, šele kasneje postopno dodajamo ostale kartice. Pomembno 

je, da vsako področje raziskujemo zase tako, da jih pregledamo, se o njih 

pogovarjamo, ugotavljamo, primerjamo in se šele nato lotimo gibalnih in plesnih 

raziskovanj. Ko otroci usvojijo in izčrpajo vse možnosti posameznih področjih, 

začnemo kombinirati dve področji in šele kasneje tri. 

 

Otroci lahko kartice uporabljajo na različne načine. Lahko izvlečejo kartico in 

zaplešejo svojo nalogo, medtem ko ostali otroci opazujejo in na koncu ugibajo, 

sodelujejo v parih ali skupinah (prav tam). 

 

 Didaktične kartice Orodja in predmeti 

Igra je namenjena manjši skupini igralcev, pri katerih lahko izbiramo med 80 

karticami z različnimi pomeni, ki so na karticah napisani. Tudi pri teh karticah sta 

starost otrok ali tema, ki jo želimo obdelati, ključna pri izboru primernih kartic.  
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Igra lahko poteka na različne načine, od bolj preprostih različic, namenjenih mlajšim 

otrokom, do zahtevnejših, primernih za starejše, šolske otroke (povzeto po Schmidt 

2012): 

 posamezen otrok si izbere svojo kartico in ostali skupini gibalno predstavi delo 

z orodjem ali uporabo predmeta. Ta opazuje gibanje in ugiba; 

 igralci se razdelijo na dve skupini. Vsak posameznik iz obeh skupin dobi 

kartico z orodjem ali predmetom, ki jih nato prikažejo kot skupina preko 

zgodbe. Druga skupina ob koncu prikaza poišče svoje pare in pove, kaj je 

videla; 

 igro začne eden izmed igralcev. Ta želi s svojim predmetom ali orodjem rešiti 

neko »težavo«, pri tem pa se mu pridružijo še ostali igralci, ko ugotovijo, kako 

lahko pripomorejo k reševanju »težave« s svojim orodjem ali predmetom. 

Igralci lahko delo le opazujejo, če ne ve do, kako bi lahko pomagali, se vključili 

v igro. Otroci ob koncu povedo, kaj so videli in kako so želeli pomagati. 

 

5.1 Raziskava uporabe didaktičnih kartic v vrtcu 

 

Schmidtova in Geršakova (2006) sta s pomočjo študentk predšolske vzgoje izvedli 

raziskavo o uporabnosti didaktičnih kartic za doseganje ciljev plesne vzgoje v 

predšolskem obdobju. V njej sta ugotavljali, ali didaktične kartice pripomorejo k 

razvoju plesno-gibalne ustvarjalnosti otrok in boljši neverbalni povezavi med otrokom 

in vzgojiteljem. Vanjo sta vključili štiri didaktične pripomočke v obliki kartic kot plesno-

gibalne spodbude. Rezultati raziskave kažejo, da so bili otroci za plesno-gibalno 

izražanje ob spodbudi didaktičnih kartic zelo motivirani, da se je plesna izraznost 

otrok ob ustvarjanju z didaktičnimi karticami bogatila, med raziskavo pa je bila 

prisotna močna neverbalna povezava med otrokom in vzgojiteljem. Na osnovi 

rezultatov sklepata, da uporaba didaktičnih kartic pri plesni vzgoji v vrtcu pozitivno 

vpliva na domišljijo in ustvarjalnost otrok ter da je uporaba rekvizitov pozitivno 

vplivala na domišljijo in ustvarjalnost otrok, kar je obogatilo njihovo plesno izraznost. 

Med raziskavo sta se opirali na Krofličevo in Gobčevo, ki sta ugotovili, da so otroku 

za usmerjeno gibno-plesno igro potrebne različne spodbude, saj mu z njimi širimo 

možnost izražanja (povzeto po Schmidt in Geršak 2006).  
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Opredelitev problema 

 

Ob obiskovanju različnih vrtcev med šolanjem sem opazovala vrtčevsko rutino, 

dejavnosti in dogajanje v njih. Prišla sem do spoznanja, da sta ples in otrokovo 

gibanje ob njem otrokom dobro predstavljena le z enega vidika – plesa ob glasbi. 

Otrokom največkrat ponudimo možnost plesati po ritmih glasbe, ki jo predvajamo. 

Najpogosteje so to otroške pesmi, ki imajo med seboj podobne ritme. Velikokrat se 

zgodi, da vzgojitelj pleše z otroki in oni le ponavljajo njegove gibe. Prav tako je ples v 

skupini najbolj razširjen, medtem ko plesa, kjer otrok ustvarja sam in si tako sam 

izmišlja korake, hitrost plesa in gibe, ne vidimo prav pogosto. Tak način plesanja 

otrokom ne dopušča veliko samostojnega ustvarjanja, izražanja in vživljanja v 

različne vloge. Pusti jim zelo malo prostora za izražanje njihovih občutkov, čustev in 

razpoloženja. Zato sem se odločila, da poskusim nekaj drugačnega. Otrokom želim 

predstaviti tudi drugi vidik plesa. Vidik, kjer otrok pri plesu in gibanju izraža sebe. 

Pokaže, kaj čuti in misli ob določenem trenutku, dogodku ali za določeno stvar. 

Otroke želim prepustiti njihovi domišljiji, njihovem ustvarjanju. Želim jim ponuditi nove 

možnosti in izzive pri plesnem izražanju.   

 

Ta cilj nameravam uresničiti s pomočjo didaktičnih kartic profesorice Gordane 

Schmidt (2006). Didaktične kartice otrokom dopuščajo in predvsem spodbujajo 

njihovo ustvarjalnost in samostojno izbiro gibanja. Ponudijo jim možnosti 

samostojnega izražanja in ustvarjalnega gibanja. Ker obstaja veliko različnih vrst 

didaktičnih kartic, se bom v svoji diplomski nalogi osredotočila na troje različne 

didaktične kartice z naslovi Plešem!, Kako? in Orodja in predmeti. 
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6.2 Hipoteze 

 

H 1: Otroci bodo ob uporabi didaktičnih kartic širili in razvijali svojo domišljijo ter 

ustvarjalnost. 

H 2: Otroci bodo aktivni ob nalogah pri posameznih didaktičnih karticah. 

H 3: Otroci bodo samostojno reševali naloge, dane pri posameznih didaktičnih 

karticah. 

H 4: Otroci bodo naloge, ki jim bodo dane ob posameznih didaktičnih karticah, 

izpolnili ustvarjalno.  

H 5: Otroci bodo imeli ob seznanitvi z didaktičnimi karticami željo po spoznavanju in  

raziskovanju novih didaktičnih kartic. 

H 6: Otroci se bodo gibalno izražali glede na njihovo trenutno razpoloženje in 

čustvovanje. 

 

6.3 Raziskovalna metoda 

 

Raziskovalna naloga je empirična. Za vzorec sem izbrala šest otrok, od tega tri 

dečke in tri deklice, stare 2–3 leta, iz vrtca Ig, enota Mavrica, skupine Zvezdice. 

Pripomoček, ki sem ga potrebovala pri raziskavi, so bile didaktične kartice. Podatke 

sem zbirala s pomočjo opazovanja, fotografiranja, snemanja, posameznih analiz 

srečanj, ki imajo poudarke na sodelovanju, motiviranosti za plesno izražanje in 

ustvarjalnosti otrok. Podatke sem zbirala tudi s pomočjo razpredelnice Ovrednotenje 

gibno-plesnega izražanja, kamor sem zapisovala in točkovala otrokovo uporabo 

elementov gibanja in izvirnost plesnih izrazov.  

 

6.4 Cilji 

 

Cilji raziskave so: 

 razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, 

 spodbujanje gibno-plesnega izražanja in doživljanja,  

 povzemanje vrstnikovih gibanj, 

 izmišljanje novih gibalnih motivov, 

 opazovanje vrstnikov pri gibanju. 
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6.5 Metode in oblike dela 

 

Metode dela: 

 od vodenja k izmišljanju, 

 od izmišljanja k vodenju, 

 izmišljanja, 

 pogovor. 

 

Oblike dela: 

 skupinska, 

 skupna, 

 individualna. 
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7 PRAKTIČNI NASTOPI V VRTCU 

 

7.1 Prvo srečanje 

 

Predviden potek: 

 samostojno plesno ustvarjanje ob glasbi, 

 vodeno plesno ustvarjanje ob glasbi, 

 plesno ustvarjanje ob glasbi z rutkami. 

 

Rekviziti: 

 rutke. 

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Z izbrano skupino otrok smo se posedli na tla, kjer sem jim razložila potek dejavnosti, 

ki jo bomo izvajali. Otrokom sem pripravila čaroben prostor, pri čimer sem zastrla 

okna, da bi povečala čarobnost, poudarila sem tudi njihovo samostojno plesno 

izražanje, hkrati pa jim skušala pojasniti, da pri izražanju nimajo mej, da lahko 

plešejo, kakor želijo in na kakršen koli način si to zamislijo. Pozvala sem jih le k 

poslušanju glasbe in njihovem izražanju glasbe. Nato sem predvajala glasbo. Otroci 

so vstali in se začeli gibati po prostoru. Velikokrat so pogledovali k meni, ki sem jih le 

opazovala. Vsakokrat sem se jim nasmehnila in jim pokimala ter jih tako spodbudila k 

nadaljnjem plesnem ustvarjanju. Ob hitrejših ritmih so otroci začeli teči iz enega 

konca igralnice na drug konec. Takrat sem se jim pri plesu pridružila in jim s tem 

želela pokazati možnosti gibanja. Otroci so se ustavili in me z zanimanjem opazovali, 

nato pa so začeli posnemati moje plesne motive. Liza in Kris sta te motive povzela in 

jih nadgradila z lastnimi vložki. Ko se je glasba začela umirjati, sem otrokom ponudila 

rutke kot pripomoček pri plesnem izražanju. Vrteli so jih levo in desno, okoli svoje osi, 

kasneje so jih metali v zrak, si jih polagali na glave in se za njimi skrivali. Pri tem sem 

jih opazovala, nato sem se jim tudi sama pridružila in jim zopet pokazala nove plesne 

motive. Ko so se otroci začeli zbirati v skupine in se skupaj igrati, sem tudi sama 

nehala s plesom, zmanjšala jakost glasbe in jih prepustila njihovi igri.  

Doživljanje in razmišljanje 
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Otroci so uživali v plesnem izražanju, kar je bilo videti predvsem po njihovih 

nasmejanih obrazih, izvirnih plesnih motivih in smehu med izražanjem. Bila sem 

presenečena nad dolgim samostojnim izražanjem, pri čemer se niso motili med 

seboj, ampak so plesali vsak zase. Kasneje sta se dve deklici prijeli za roke in začeli 

peti Ringa raja. Ostali so jima sledili in se jim pridružili. Izak je medtem začel teči gor 

in dol po igralnici, pridružil se mu je tudi Kris in sledili so še ostali. Takrat sem 

vskočila sama in začela plesati med njimi. Izvajala sem hitre gibe, ki so se otrokom 

zdeli zelo zanimivi in so jih hitro posnemali. Poleg tega sem se ulegla na tla in 

plesala leže, s čimer sem jim želela pokazati več možnosti gibanja, saj so pred tem 

plesali le stoje. Presenetil me je Aljažev odziv na dejavnost. Običajno želi sodelovati 

pri vseh aktivnostih, tokrat pa je stal ob strani in opazoval otroke, pri čimer ni počel 

nič drugega. Veliko je pogledoval k meni, jaz pa sem ga skušala spodbuditi k 

plesanju, vendar tega ni želel. Ko pa sem tudi sama začela ustvarjati, me je 

opazoval, pri tem so se začele njegove noge gibati po ritmu, kasneje se je tudi on 

pridružil pri plesu. Ves čas je bil v moji bližini in me skušal napeljati na skupen ples. 

Na začetku sem mu pustila, saj sem menila, da se bo tako lažje sprostil, nato pa sem 

ga spodbujala k samostojnem plesu. 

 

Otroke sem želela s to dejavnostjo spoznati pri njihovem plesnem ustvarjanju – 

kakšno je njihovo samostojno izražanje, kako dolgotrajna je njihova koncentracija, ali 

je majhna motivacija zadostna. Odkrila sem, da so otroci željni samostojnega 

ustvarjanja, polovica otrok se je pri plesu sprostila že na začetku, medtem ko so 

drugi potrebovali nekoliko več časa. Tudi Izak, ki običajno ne sodeluje pri 

dejavnostih, se je tokrat vključil.  

 
7.2 Drugo srečanje 

 

Predviden potek: 

 sprostitvena igra V gozdu, 

 didaktične kartice Plešem!,  

 sprostitvena igra Kača na soncu. 
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ANALIZA 

Dogajanje 

Otrokom sem za začetek prebrala zgodbo V gozdu. Med poslušanjem so sedeli na 

tleh, nekateri so ležali. Ko naj bi po zgodbi sledili živali, ki so jo našli, in se z njo igrali, 

so vsi sedeli in me gledali. Kasneje sem jih vprašala, ali so opazili kakšno žival v 

gozdu, njihovi odgovori so bili kratki. Liza je dejala, da je videla rožastega zajčka, 

takega je videla tudi Suzana, le da je bil bel, Aljaž je videl velikega medveda, Kris 

leoparda in Izak žirafo. Tjaša je pokazala na sliko kužka v igralnici in rekla da je 

videla njega. Ko so otroci povedali svoje zgodbe o živalih v gozdu, smo se zbrali v 

krogu, kjer sem jim pokazala kartice Plešem!. Otroci so jih prijeli v roke in gledali, 

ugotavljali, da je narisana punčka, da je pobarvana in ima lase. Vprašala sem jih, kaj 

ima pobarvano, in skupaj smo prišli do odgovorov, da ima pobarvano glavo, roke, 

noge, na eni sliki pa je pobarvana cela. Ugotavljali smo, kaj bi to pomenilo, kaj bi 

počeli s temi karticami. Predlagali so, da bi se z njimi igrali, in izbirali, katere kartice 

so od koga. Kasneje sem jih napeljala na to, da bi poskusili zaplesati. Izbrali smo 

sliko, ki je imela obarvane roke. Otroke sem pustila, da so samostojno pokazali, kaj 

vse lahko počnemo z rokami. V večini so jih vrteli in dvigovali. Vrteli so se tudi okoli 

svoje osi, vse gibe so izvajali stoje. Pridružila sem se jim in zaplesala leže in kleče na 

kolenih. Otroci so sledili mojim gibanjem in jih posnemali. Kasneje smo preizkusili še 

ostale kartice. Pri kartici z obarvano glavo so bili otroci zelo ustvarjalni. Pokazali so 

veliko gibanj, jih posnemali med seboj, nekateri so jih tudi nadgradili s svojimi vložki. 

Otroci so pri kartici z obarvanimi nogami začeli hoditi naokoli, dvigovati noge in 

kolena visoko v zrak, hoditi »medvedjo hojo«, po prstih in skakati. Pridružila sem se 

jim in ustvarjala gibalne motive kleče in leže. Otroci so me opazovali, nato pa 

posnemali gibalne motive. Srečanje smo zaključili s Kačo na soncu. Otrokom je bilo 

zelo zanimivo in zabavno, ko so ležali drug na drugem.  

 

Doživljanje in razmišljanje 

Otroci so se pri sprostitveni zgodbi umirili, vendar niso najbolje vedeli, kaj želim od 

njih. Zdelo se mi je, kot da zgodbe niso najbolje poslušali ali pa se niso mogli vanjo 

vživeti. Na naslednjem srečanju bom ponovno poskusila z isto zgodbo, saj me 

zanima njihov odziv na ponovno poslušanje in izvajanje iste zgodbe.  
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Didaktične kartice Plešem! so jih zelo zanimale in jih privlačile. Imeli so več sporov o 

tem, čigava je katera kartica, zato sem posredovala v njihov pogovor, kjer smo 

skupaj ugotovili, da so vse kartice od vseh, da bomo vsi preizkusili vse. Med 

spraševanjem in ugotavljanjem uporabnosti kartic sem jih morala spodbujati k 

razmišljanju in ugotavljanju. Obarvane dele telesa so dobro poznali in tudi gibalno 

izražanje z njimi je bilo slikovito. Gibanja so se od otroka do otroka ponavljala, kar 

sem tudi pričakovala, vendar sem opazila nekaj odstopanj predvsem pri Krisu, ki se 

je potopil v svoj svet in se odmaknjen od ostalih plesno izražal. Pri njem sem opazila 

največ izvirnosti, saj ni posnemal gibov drugih, temveč se je prepustil svojem 

ustvarjanju. Zelo spodbudno se mi je zdelo, da se otroci niso združevali po skupinah, 

temveč so plesali posebej. Pričakovala sem ravno nasprotno. Zaključek dejavnosti je 

bil bolj pester, saj so se otroci prvič seznanili s to igro, pri čimer so potrebovali precej 

vodenja in pomoči. Ko so na koncu vsi ležali, se jim je zdelo zelo zabavno dvigovanje 

in spuščanje njihovih vzglavnikov – trebuščkov.  

 
 

7.3 Tretje srečanje 

 

Predviden potek: 

 sprostitvena igra V gozdu, 

 izvajanje naloge s pomočjo  

didaktičnih kartic Plešem!,  

 sprostitvena igra Kača na soncu. 

 

Rekviziti: 

 rutke. 

 

ANALIZA  

Dogajanje  

Otrokom sem zopet prebrala sprostitveno zgodbo. Tokrat so sedeli na tleh in 

poslušali, na koncu pa so trije vstali in začeli hoditi, teči, skakati in loviti svoje živali. 

Ostali so jih gledali, dva sta začela posnemati prve tri, Izak pa pri igri ni sodeloval. 

Šla sem do Krisa in ga šepetaje vprašala, katero žival je našel v gozdu in kaj počne. 

Povedal mi je, da je našel leoparda, za katerim teče in ga lovi. Otroci so se pridružili 
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nama s Krisom in začeli govoriti, katero žival so našli in kaj delajo. Vsi so zopet našli 

enake živali kot pri prejšnjem srečanju, nekateri so skakali z njimi kot zajčki, drugi so 

hodili kot medvedi. Otroci so se kmalu poslovili od najdenih živali in jih pospremili v 

gozd. Ko smo zaključili z igro, sem jim pokazala kartice Plešem! in jim razložila 

nalogo, ki so jo kasneje izvedli. Naloga je bila ta, da je vsak otrok svojo rutko odnesel 

na poličko, jo tja pospravil. Izvajali smo jo po trije hkrati, ostali pa so opazovali in 

spremljali plesalce. Dejala sem jim, naj si dobro ogledajo, kako plešejo, in mi na 

koncu povedo, kaj jim je bilo najbolj všeč. Prvi so bili na vrsti Aljaž, Suzana in Kris. 

Na začetku naloge sem jim pokazala kartico z obarvanimi rokami, nato so izvedli 

nalogo. Vsi so si jo dobro pogledali in izvedli nalogo. Aljaž in Suzana sta opazovala 

drug drugega in nalogo hitro opravila, pri tem sta se večkrat zavrtela okrog svoje osi 

in rutko vrgla v zrak. Kris je rutko za svojo nalogo razvlekel in se ob njej vživel v 

plesno izražanje, rutko metal, jo vrtel, se z njo vrgel na tla, kotalil, jo dvigoval …, 

njegov ples je bil samosvoj in zelo izviren. Druga skupina otrok je tudi sama izvedla 

nalogo. Liza se je prav tako kot Kris prepustila in plesala, Tjaša je izvajala tri 

ponavljajoče plesne motive, odplesala do police, pospravila rutko in odhitela nazaj, 

Izak pa je tekel iz enega na drug konec igralnice, pri čemer je rutko stresal in vrtel. 

Rutko je pospravil in še nekajkrat odtekel gor in dol. Enako nalogo smo ponovili s 

kartico z obarvanimi nogami. Pri tej nalogi sem se jim pridružila in izvajala različne 

gibalne motive na tleh in kleče, te so posnemali, predvsem tisti, ki so prejšnjo nalogo 

izvršili hitro in brez večjega plesnega izražanja. Po končani evalvaciji nalog, kaj jim je 

bilo najbolj všeč, smo zopet izvedli Kačo na soncu, se spočili in zaključili.  

 

Doživljanje in razmišljanje 

Uvodno dejavnost sem ponovila in izkazalo se je, da so jo tokrat skoraj vsi tudi 

gibalno izvedli. Ob koncu mojega pripovedovanja so začeli s svojo igro. Otroci so se 

med seboj tudi ponavljali, kar je zanje značilno, vendar sem opazila odstopanja od 

ene do druge gibalne igre. Menim, da otroci niso vedeli, kako se bi pri prejšnjem 

srečanju odzvali, kaj od njih pričakujem, saj jim pred pripovedovanjem nisem ničesar 

razlagala, kar sem tokrat naredila.  

 

Nalogo, ki sem jo jim postavila pri izvajanju z didaktičnimi karticami, so izvedli vsi. 

Načini so se spreminjali med otroki. Na začetku sem jih pustila samostojnemu 

izmišljanju, saj me je zanimal njihov odziv, njihovo plesno izražanje. Kartico smo 
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spoznali že na prejšnjem srečanju, zato sem menila, da ne bo težav pri plesnih 

motivih. Imela sem prav, edina stvar, ki sem jo opazila, je bila ta, da so otroci 

odplesali svojo nalogo, pospravili rutko, nato pa so stekli nazaj do ostalih otrok. To 

sem jim pri drugi kartici poskušala sama prikazati, da se tudi nazaj lahko odpleše na 

različne načine, ne samo s hojo. Zanimivo je bilo tudi to, da so otroci svoj ples izvajali 

le na visoki ravni, čeprav se je Kris spustil, se ulegel, delal mostove in podobno, ga 

niso posnemali in povzemali njegovih motivov.  

 

Medtem ko je skupina otrok plesala, druga skupina ni dolgo časa zdržala na mestu. 

Hitro so se začeli zabavati po svoje. Nekateri so se priključili plesalcem in začeli tudi 

sami plesati, teh pri tem nisem motila. Drugi so ta čas posvetili igri v skupini. Pri 

evalvaciji plesnega izražanja drugih otrok, tako niso imeli veliko povedati, saj jih niso 

dolgo opazovali. Izstopali sta Liza in Suzana. Prva je za vsakega otroka povedala, 

kaj ji je bilo pri njegovem plesu najbolj všeč, druga pa je za celo skupino dejala, da so 

lepo plesali in da ji je bilo všeč, ko so se vrteli. Pričakovala sem njihov nemir med 

čakanjem, saj so mladi otroci, ki še nimajo razvite dolgotrajne pozornosti, še posebej 

takrat, ko motivacija ni zadostna. Da bi to nekoliko popravila, sem vsakega, ki je kaj 

povedal, še posebej pohvalila in mu dejala, da je dobro opazoval. Otroke sem med 

plesnim izražanjem in opazovanjem nekega novega, izvirnega motiva glasno 

pohvalila in nanj opozorila tudi ostale otroke.  

 

Zaključek dejavnosti Kača na soncu je bila otrokom zelo všeč. Hitro so se ulegli in 

kazali ostalim, naj se uležejo na njihove trebuščke. Pri tem so potrebovali nekaj 

pomoči. Na koncu so še meni dejali, naj se uležem k njim. To sem tudi naredila. 

Skupaj smo opazovali nebo skozi okno, nato pa vstali.  
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7.4 Četrto srečanje 

 

Predviden potek:  

 sprostitvena igra Lomljivi dar,  

 izvajanje gledališča s pomočjo  

didaktičnih kartic Plešem!. 

 

Rekviziti:  

 papirnate škatle.  

 

ANALIZA 

Dogajanje  

Otrokom sem naročila, naj se udobno usedejo, poslušajo pripoved, nato pa jim 

prebrala zgodbo. Ob koncu zgodbe sem jih še dodatno spodbudila, da bi začeli hoditi 

naokrog s svojim darilom. Večina je vstala in se začela sprehajati z darilom v rokah. 

Nekateri nanj niso posebno pazili, so se le sprehajali, skakali, hodili na različne 

načine in se prekopicevali ter kobacali. Drugi so na svoj dar dobro pazili, ga varovali 

in skrivali pred drugimi. Šla sem do vsakega in ga šepetaje vprašala, kakšno darilo 

nosi. Dobila sem zanimive odgovore. Dva sta imela avto, trije medvedka in eden 

jagodo. Te smo nato varno spravili v ovalne škatle, ki so postali naši rekviziti za 

naslednjo nalogo. Otrokom sem jo razložila in pojasnila igro gledališča in opazovanja 

ostalih otrok. Njihova naloga je bila naslednja: izbrali so eno izmed kartic Plešem!, jo 

pogledali in pokazali ostalim otrokom, skrili svojo škatlo z darilom, nato pa ga poiskali 

tako, da so izvajali različne plesne motive s tistimi deli telesa, ki so bili obarvani na 

izbrani kartici. Vsak posebej je odplesal in poiskal svoje darilo, medtem pa so ga 

drugi opazovali, se med seboj igrali in občasno tudi sami zaplesali po lastnem 

navdihu. 

 

Doživljanje in razmišljanje 

Sprostitveno igro sem uporabila kot motivacijski pripomoček za nadaljevanje 

dejavnosti. Uspela je zelo dobro, saj so se otroci vanjo dobro vživeli. Ko sem jih 

vprašala o predmetu, ki ga nosijo, so se med seboj ponavljali, saj so takoj, ko sem 

prišla do prvega otroka, prihiteli k nama in še oni povedali za svoj predmet. Otrok 

tako nisem mogla spodbuditi k razvijanju domišljije, saj so hitro posnemali druge 
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otroke in pri pogovoru govorili drug čez drugega. So si pa zelo dobro zapomnili in 

skrbeli ter varovali svoje darilne škatle tudi v času, ko so opazovali druge otroke pri 

plesu.  

 

Igro gledališče in nalogo so vzeli resno, gledali in skrbno izbirali svoje kartice, dobro 

skrili svoje darilo in izvirno odplesali nalogo. Pozitivno me je presenetila dolžina 

njihovega nastopa, ki je bila pri vseh vsaj srednje dolga. Vsak ples posameznika bom 

v nadaljevanju posebej opisala. Sledili si bodo po vrstnem redu, kot je bilo to 

izvedeno v praksi. Opaziti bo nekatera posnemanja med plesi. Tokrat sem dodala 

tudi nekaj novih didaktičnih kartic, ki jih otroci še niso poznali, saj me je zanimalo 

njihovo plesno izražanje, izvirnost oziroma sposobnost izmišljanja novih, drugačnih 

plesnim motivov. 

 

Kris je želel biti prvi. Izbral si je kartico z obarvanimi nogami, skril 

svoje darilo v kot igralnice, prišel k meni in mi dal kartico. Že ko je 

odnašal škatlo, je hodil »medvedjo hojo«, k meni je priskakljal, nato 

pa stekel gor in dol po prostoru. Plesni motivi so se ponavljali, večkrat 

je tudi skočil in nato »padel« na tla, se zopet pobral in ponovil padec. 

Pri tem se je smejal in motiv velikokrat ponovil. Enkrat je ostal na tleh 

in se začel kotaliti, nato je dvignil noge in jih postavil sebi za vrat. Pri gibanjih si je 

pomagal tudi z drugimi deli telesa, vendar je bilo pri njemu dobro razvidno, da je v 

osrednji del gibalnih motivov postavil noge. Na koncu plesnega izražanja je šel do 

svoje škatle, jo pobral in odskakljal do drugih otrok. Pri njegovem plesu se nisem 

vključila, saj se mi to ni zdelo potrebno. Njegovi gibalni motivi so bili pestri in izvirni. 

Naloga poiskati svoje darilo je bila zanj postranska, svojega rekvizita pri plesnem 

ustvarjanju ni potreboval in ga tudi ni odšel iskat. Vsakokrat, ko je naredil drugačen 

gibalni motiv, me je o tem obvestil, govoril, kaj je naredil, mi povedal, kaj zna. Sama 

sem ga pri tem vsakokrat pohvalila in se čudila temu, kaj vse zmore.  
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Tjaša si je izbrala kartico z obarvanimi rokami. Darilo je odnesla na 

poličko omare, prišla k meni in mi izročila kartico. Nato je odhitela k 

darilu, ga prijela in ga vrtela. Z rokami je delala kroge po zraku, 

dvigovala in spuščala darilo, se vrtela okrog svoje osi z iztegnjenimi 

rokami in ga kotalila po tleh. V vlogo se je tako vživela, da tudi k njej 

nisem pristopila, da bi ji pomagala pri plesnem izražanju, saj ji je to šlo 

dobro od rok. Veliko je skakala in hodila naokoli, predvsem v krogu, vendar je bil njen 

pogled usmerjen k darilu, ki ga ni spustila z oči. Ko je zaključila, se je usedla in rekla, 

da je končala. To se mi je zdelo zanimivo in nenavadno hkrati, saj se je iz vrtenja 

okoli svoje osi kar naenkrat usedla in zaključila s plesom. Pohvalila sem jo in 

pobožala za izvedeno nalogo.  

 

Suzana si je izbrala kartico z obarvanimi dlanmi, darilo odnesla na 

poličko, kot je predhodno naredila Tjaša, in mi prinesla kartico. Nato 

se je začela vrteti okoli svoje osi z iztegnjenimi rokami in se smejati. 

Odskakljala je do svojega darila, ga prijela in večkrat vrgla visoko v 

zrak. Njen najpogostejši motiv je bil vrtenje okoli svoje osi. Stisnila je 

darilo in ga večkrat pobožala. Med plesom je nisem želela motiti, zato 

sem se ji na koncu zahvalila za ples in jo vprašala o kartici, ki jo je izbrala. Pokazala 

je na prstke in začela z njimi migati. Vprašala sem jo, kaj bi še lahko naredila z njimi, 

ona pa se je skrila za njimi. Tjaša je začela peti in zraven gibalno spremljati pesem 

Gosenica je lezla, pri kateri je uporabljala prste in roko. Obe sem pohvalila za 

nazorne primere. 

 

Naslednji je nalogo odplesal Aljaž. Izbral si je kartico, ki ima obarvano 

celo telo, odnesel darilo na poličko, kot sta to pred njim naredili Tjaša 

in Suzana, in mi prinesel izbrano kartico. Začel se je vrteti okoli svoje 

osi z iztegnjenimi rokami in »padati« po tleh. Ta motiv je večkrat 

ponovil. Ko se je zavrtel do poličke, je vzel darilo in z njim začel 

skakati. Tudi pri tem motivu je večkrat »padel« na tla, se zopet pobral 

in odskakljal naprej. Priskakljal je k meni, se usedel poleg mene in me stisnil. Tudi 

sama sem ga objela in ga vprašala, ali je končal svoj ples, na kar mi je odgovoril, da 

je končal. Pohvalila sem ga in ga pobožala, kar mu je bilo izjemno všeč. 
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Izak je prišel h karticam, si jih ogledal in izbral tisto z obarvano glavo. 

Z zibanjem glave naprej in nazaj mi je prinesel kartico in postavil 

darilo na tla. Z glavo je nato še bolj migal naprej in nazaj, z njo krožil, 

zraven pa je potresaval pokrčene roke. Nato se je začel vrteti okoli 

svoje osi z iztegnjenimi rokami. Zopet se je ustavil na mestu in glavo 

vedno hitreje zibal naprej in nazaj, kar se mu je zdelo zelo smešno. 

Ustavil se je, se sklonil in se z glavo dotaknil darila, nekajkrat udaril obenj, nato ga 

prijel v roke in se z njim zavrtel. Darilo je vrgel na tla in ga šel iskat tako, da je migal z 

glavo naprej in nazaj. Nato je gibanje glave spremenil in jo začel vrteti. S plesom je 

zaključil tako, da je nekajkrat stekel gor in dol po igralnici. Vprašala sem ga, ali se mu 

je kaj vrtelo, ko je tako močno vrtel glavo. Na to mi je odgovoril, da se mu je, se 

ulegel na tla in počival. Pohvalila sem ga za izvirno zaplesano nalogo.  

 

Ostala je Liza, ki je izbirala med karticama z obarvanimi koleni in 

stopali. Odločila se je za slednjo, mi jo prinesla in darilo skrila v kot 

igralnice. Od tam je priskakljala, začela hoditi vijugasto po zunanji 

strani stopal, nato po petah, prstih in s celimi stopali. Gibe je večkrat 

ponovila in me pri tem velikokrat pogledala. Vsakič sem ji prikimala in 

jo pohvalila za izvirnost. Začela je plesati kot baletka, kot je sama 

rekla. Stopalo je naslonila na meča druge noge in se poskušala zavrteti. Nekajkrat ji 

je tudi uspelo, nato je naredila lastovko, dvignila roke in naredila pirueto s prsti na 

stopalih v »špičke«. Z rokami se je oprla na tla in dvigovala najprej eno in nato še 

drugo nogo. Nato je odskakljala do darila, ga pobrala in zopet odskakljala k meni. 

Dejala mi je, da je končala. Za njen ples sem jo pohvalila in jo vprašala, kako se je 

spomnila, da je zaplesala kot balerina. Rekla je, da se z mamo doma nekoliko šalita 

in se tako igrata. Še enkrat sem jo pohvalila. Ker ostali otroci niso veliko opazovali, 

so se več igrali in je dejavnost trajala dolgo, sem dejavnost končala tudi sama.  
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7.5 Peto srečanje  

 

Predviden potek: 

 sprostitvena igra Majhno pero, 

 izvajanje naloge s pomočjo 

didaktičnih kartic Plešem!,  

 masaže Gnetemo testo. 

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Otrokom sem tokrat pripovedovala zgodbo o peresu. Med pripovedovanjem sem se 

gibala kot pero in na koncu tudi zaspala tako. Otroci so se na koncu zgodbe 

spremenili v peresa in tako zaplesali. V večini so posnemali moja gibanja in kakšno 

nadgradili po svoje. Zgodbo sem priredila tako, da sem otrokom po določenem času 

gibanja rekla, da peresa postajajo utrujena, naj počasi ležejo in zaspijo. Ko so otroci 

to naredili, sem prišla do vsakega in ga pobožala ter tako zbudila. Pohvalila sem jih, 

kakšna lepa peresa so bili, kako so se lepo gibali. Aljaž je rekel, da je bil on moder, 

Liza pa je bila roza, nato so še ostali povedali, kakšne barve pero so bili, le Kris je 

rekel, da on ni pero, temveč je Kris. Ko so vsi povedali svoje, sem jim povedala, da 

imam zopet eno nalogo zanje. Povedala sem jim nalogo in jih določila po parih. Vsak 

par si je zbral svojo kartico z obarvanim delom telesa. Nato sta dva para opazovala 

tretjega, ki sta izvajala dano nalogo. Tokrat sem tudi sama izvajala nalogo skupaj z 

otroki. Ta je bila taka, da so se ulegli na bok in plesali z rokami, nogami in glavo, 

odvisno od tega, katero kartico so si izbrali. Skupaj s parom sem se ulegla in izvajala 

različne gibalne motive. Ko so vsi pari opravili nalogo, so se vsi otroci skupaj usedli 

na ritke, jih prilepili na tla, kot sem jim naročila, in poskušali plesati samo z rokami. 

Tu so se zelo posnemali, saj so se med seboj ogledovali, se smejali in opazovali. 

Nato sem jim pokazala še kartico z obarvanimi nogami. Pri tem pa so se še bolj 

razživeli. Topotali so z nogami, jih krčili in stegovali, stiskali in odtegovali, jih dvigovali 

v zrak in spuščali. Ker so bili tako živahni, z njimi nisem izvedla masaž Gnetemo 

testo, ampak smo se še malo poigrali z glavo, nato pa zaključili dejavnost.  
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Doživljanje in razmišljanje  

S sprostitveno zgodbo sem jih želela spodbuditi v vživljanje v druge vloge, v kar so 

se dobro vživeli, z mojo pomočjo. Ker jim nisem pokazala gibanja peresa, tudi nisem 

mogla pričakovati, da bodo izvajali svoje izvirne gibe. V prihodnje bom raje nekoliko 

počakala z vživljanjem v druge vloge, saj se bomo raje dodobra spoznali in vživljali v 

svoje lastne občutke in doživljanje.  

 

Nalogo, ki sem jo jim zadala tokrat, sem izvajala skupaj z njimi kot pomoč pri 

izvajanju. Po potrebi sem se umaknila in le opazovala. Pare sem določila sama, saj 

sem si mislila, da bi v primeru, da izbiro prepustim njim, bilo preveč pregovarjanja in 

bi dejavnost hitro izgubila rdečo nit. Zato sem jim prepustila možnost izbire 

didaktičnih kartic, pri čemer so nastajala manjša nestrinjanja, saj je vsak otrok želel 

imeti svojo kartico. Ko sem jim razložila, da bosta imela dva skupaj eno kartico, pa je 

nastala težava, katero kartico izbrati. S pomočjo pogajanj smo se nato odločili, kateri 

par bo imel katero kartico. Tako sta Izak in Tjaša imela kartico z obarvanimi nogami, 

Suzana in Kris kartico z obarvanimi rokami, Liza in Aljaž pa kartico z obarvano glavo. 

Zopet sem jim dala na možnost že poznane kartice, saj otroci na nizki ravni, v 

ležečem položaju, niso veliko ustvarjali, predvsem pa ne obrnjeni na bok. Zanimalo 

me je, ali bo v gibanjih nastala kakšna sprememba. Ker smo nalogo izvajali po parih 

in so bili ti obrnjeni drug proti drugemu, sem pričakovala, da bo en otrok vodilni pri 

ustvarjanju gibalnih motivov, drug pa mu bo v večini le sledil, ga posnemal, morda 

kakšen gib tudi povzel in nadgradil z lastnimi vložki. To se je najbolj poznalo pri Lizi 

in Aljažu, kjer je Liza izvajala različne gibe z glavo, Aljaž pa jo je v vsem posnemal. 

Sam ni pokazal ali poizkušal izvesti nobenega izvirnega gibalnega motiva. Izak in 

Tjaša sta medtem bila kar enakovredna, se drug za drugega nista veliko menila. 

Tjaša je ustvarjala z eno nato še z drugo nogo, Izak pa je le malo časa poskušal 

izvajati gibe, ležeč na boku. Raje se je ulegel na hrbet in dvigoval noge ter z njimi 

brcal po zraku. Pri Krisu in Suzani se je zopet bolj opazilo posnemanje Suzane. Kris 

je mahal z rokami, se z njimi božal in podobno, Suzana pa ga je opazovala in 

posnemala, nekatere gibe je nadgradila, druge pa le posnemala. Pri skupnem 

ustvarjanju s prilepljenimi ritkami na tleh so se otroci tako razživeli, da se mi je zdelo 

škoda, da bi to pokvarila oziroma prekinila njihovo navdušenost in živahnost z 

zaključnim delom masaž, zato sem jih raje prepustila njihovemu veselju in 

radoživosti.   
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7.6 Šesto srečanje 

 

Predviden potek: 

 igra Mostovi in tuneli, 

 izvajanje naloge s pomočjo  

didaktičnih kartic Plešem!. 

 

Scenski elementi: 

 stoli. 

  

ANALIZA 

Dogajanje 

Za uvod v naše plesne dejavnosti sem otrokom predstavila gibalno igro Mostovi in 

tuneli. Otroci so posamično s telesi postavljali različne mostove in tunele. Imeli so 

zanimive ideje, nekatere zelo ustvarjalne. Ko so izrabili svojo domišljijo pri 

postavljanji mostov, sem jim pokazala še drugačne načine postavljanja mostov v 

paru. Vsak je poskusil tudi to možnost, ostali otroci pa so se sprehodili skozi tunele. 

Nadaljevali smo z nalogo z didaktičnimi karticami. Ponudila sem jim tiste, ki jih do 

sedaj še nismo uporabljali oziroma so se posamezni otroci na prejšnjem srečanju z 

njimi prvič srečali. Pokazala sem jim kartice in skupaj smo ugotovili, katere dele 

telesa imajo obarvane. Poskušali smo ugotoviti, kaj vse lahko počnemo z njimi, in to 

tudi preizkusili. Dlani smo obračali v zapestju, premikali prste, se skrivali za njimi, z 

njimi »hodili« po tleh in podobno. Kolena smo pokrčili in stegnili, delali počepe in po 

njih hodili – klečali. S stopali smo hodili po petah, prstih, zunanjem delu, jih vrteli in 

podobno. Komolce pa smo staknili skupaj, krčili smo roke in jih stegovali. Ko smo 

preizkusili vse kartice, sem otrokom povedala, kaj bo njihova naloga. Postavila sem 

jim stole, vsakega na svoj konec igralnice. Naloga otrok je bila, da so odplesali do 

stolov s tistim delom telesa, ki so ga izbrali na kartici, se nanje usedli in odplesali 

nazaj do ostalih otrok. Nalogo smo izvršili v dveh skupinah s tremi otroci v vsaki. 

Skupina si je sama izbrala kartico. Aljaž, Izak in Tjaša so izbrali kartico z obarvanimi 

dlanmi, druga skupina pa je izbrala kartico z obarvanimi stopali. Nalogo smo nato 

ponovili še z drugima karticama. Prva skupina si je izbrala kartico z obarvanimi 

koleni, drugi skupini pa je preostala kartica z obarvanimi komolci.  
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Doživljanje in razmišljanje 

Dejavnost sem začela z nekoliko drugačno igro. Vsa prejšnja srečanja sem otrokom 

prebirala sprostitvene zgodbe, tokrat sem poskusila z gibalno igro, ki spodbuja 

otrokovo ustvarjanje. To sem tudi opazila pri izvedbi, saj so otroci ustvarjali najprej 

njim že poznane mostove in tunele, nato pa so poizkušali še drugačne. Pri tem jih 

nisem rabila spodbujati, saj so kar sami preizkušali zmožnosti svojih teles. Ker je 

vsak ustvarjal zase, sem jim želela na koncu pokazati le možnost skupnega 

ustvarjanja, kjer s skupnimi močmi ustvarjaš mostove in tunele. Pri tem sta jim bila 

najbolj všeč hoja in plazenje skoznje.  

 

Otroci so hitro poimenovali dele telesa novih didaktičnih kartic. Pokazali so tudi 

različne možnosti gibanja z njimi. Največ različnih možnosti so pokazali pri gibanju s 

stopali, manj ustvarjalni so bili pri kolenih in komolcih, kjer sem jih spodbujala in tudi 

sama pokazala nekatera gibanja. Kasneje, pri izvajanju nalog, so otroci ta gibanja 

posnemali. Ker so bili v skupinah po tri, so se gibanja med skupinami ponavljala. 

Opaziti je bilo vodilnega otroka, ki sta mu sledila posnemovalna otroka. Naloga jim je 

bila všeč, saj so preizkušali različne hoje. Pri tem so izrabili ves prostor, ki jim je bil 

dan. Mislila sem, da bo prišlo do kakšnega konflikta pri izbiri stolov, vendar do njih ni 

prišlo. Ko se je eden izmed trojice usedel na stol, sta tudi druga dva poiskala prazna 

stola in se nanje usedla. Pričakovala sem, da se bodo gibanja med seboj ponavljala, 

da jih bodo otroci posnemali, vendar sem želela zmanjšati čas opazovanja skupine 

otrok, ki ne opravlja naloge. Preko prejšnjih srečanj sem opazila vedno težje 

opazovanje ostalih otrok. Ti so se zamotili s svojo igro ali pa z višjo jakostjo 

oglašanja motili nekatere otroke, zato sem želela zmanjšati čas čakanja. Otroke, ki 

potrebujejo več spodbud, več časa za sprostitev za ustvarjanje, sem tako postavila v 

prostor, kjer se niso morali potruditi, ampak so le sledili drugim otrokom. V prihodnje 

bom poskušala mešati skupine, da bodo ustvarjali skupaj, posamično v parih in 

večjih skupinah. Opazovala bom njihov napredek pri ustvarjanju posamično in v 

skupinah ter tudi v koncentraciji pri čakanju. 
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7.7 Sedmo srečanje 

 

Predviden potek:  

 gibalna igra Elektrika, 

 izvajanje nalog s pomočjo didaktičnih kartic Kako?. 

 

ANLIZA 

Dogajanje 

Z otroki sem se usedla na tla in jim razložila igro Elektrika. Vprašala sem jih, kaj je to, 

oni pa so mi podali kar nekaj odgovorov. To je ajs, te speče, je v luči, ko jo prižgemo, 

in podobno. Nato smo se sami preizkusili kot elektrika. Po dveh krogih smo 

»elektriko« prekinili in nadaljevali s karticami. Prinesla sem jim kartice Kako?, ki jih še 

niso spoznali. Spraševali so me, kaj na njih piše, jih obračali in si jih med seboj delili. 

Razložila sem jim pomen kartic in vsako tudi prebrala. Povedala sem jim za nalogi, ki 

ju bomo izvedli s pomočjo kartic. Prvo nalogo so že poznali, ta je bila, da ritke 

»prilepimo« na tla in se z ostalimi deli telesa skušamo premikati in ustvarjati. Najprej 

smo izbrali kartico »hitro«, nato »zaspano« in »počasi«. Prvo in zadnjo kartico so 

otroci izvedli brez težav. Med seboj so se lovili, se dotikali in se premikali povsod po 

prostoru. Pri kartici »zaspano« so se otroci med seboj bolj posnemali in ponavljali 

dva ali tri gibalne motive. Nalogo smo nato spremenili, tokrat so otroci stali in hodili iz 

enega konca igralnice na drugega. Poizkusili smo s karticami »glasno«, »jezno« in 

»slepo«. Pred izvedbo pa smo se o besedah še pogovorili, kaj pomenijo in kaj vse bi 

lahko gibalno izvedli. Otroci so bili najbolj ustvarjalni pri kartici »glasno«, kjer so 

poizkušali gibalne motive na vseh možnih ravneh in na vseh predmetih. Pri kartici 

»slepo« pa so se med seboj največ posnemali in izvajali le enega ali dva gibalna 

motiva.   

 

Doživljanje in razmišljanje 

Pri gibalni igri Elektrika so otroci dobro sodelovali, tudi Izak, ki običajno ne sodeluje, 

je tokrat ves čas sedel in se skupaj z nami igral. Moje mišljenje, da otroci ne bodo 

vedeli, kaj je elektrika, se je izkazalo za napačno, ko sem poslušala odgovore. Kar 

dobro so vedeli, kaj je to, tudi za vtičnico so vedeli, za kaj jo uporabljamo. Našteli so 

tudi nekaj pripomočkov, ki potrebujejo elektriko. Sama sem jim dobro razložila igro, 
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jim povedala, da elektrika neha teči, če se nekje prekine, kar so dobro upoštevali. 

Veš čas igre so se držali za roko in se niso izpustili. Njihovi stiski rok so bili pri 

nekaterih zelo močni, drugi skoraj neopazni, vendar so potekali v krogu. »Elektriko« 

smo krožili z mojo pomočjo, kdo je na vrsti.   

 

Kartice Kako? so jih zelo privlačile, saj niso vedeli, kaj na njih piše. Ogledovali so si 

črke in se med seboj spraševali. Sama sem jim proti koncu njihovega ugotavljanja še 

prebrala kartice in jim podala nalogo. Prva naloga, kjer imajo »prilepljene« ritke, jim 

je bila zelo zabavna. Poznali so jo že iz prejšnjih srečanj in so se hitro pripravili, 

zraven pa se hihitali in se »lepili« po ritkah. Skupaj z njimi sem izvajala naloge, 

vendar me pri kartici »hitro« in »počasi« niso veliko posnemali in me opazovali. 

Izmislili so si svojo igro lovljenja, pri kateri jih nisem motila. Tudi Izak se je vključil v to 

igro, kar me je pozitivno presenetilo. Celo sam je dal pobudo za lovljenje, na kar so 

mu ostali sledili. Kris se je nekaj časa igral z njimi, kasneje pa je ustvarjal zase. On 

Večkrat mi je prišel povedati in pokazati, kako naredi kakšen gib, kako hiter/počasen 

zna biti, drugače pa se je izražal po svoje med ostalimi otroci.   

 

7.8 Osmo srečanje 

 

Predviden potek: 

 gibalna igra Elektrika, 

 izvajanje nalog s pomočjo didaktičnih kartic 

Kako?. 

 

Rekviziti:  

 igrača avtomobil, 

 večja škatla. 

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Srečanje smo začeli z gibalno igro Elektrika. Otroci so se sami usedli, se prijeli in se 

začeli stiskati. Usmerjala sem njihov »tok«. Ko so tok elektrike trikrat poslali skozi 

krog, so posamezniki odnehali. Vse sem poklicala k sebi in jim pokazala izbrane 
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kartice Kako?. Spomnila sem jih na srečanje, kjer smo se igrali gledališče, in sami so 

obnovili, kar smo takrat počeli. Pojasnila sem jim le izbor drugih kartic in nalogo, ki so 

jo opravili med plesom. Njihova naloga je bila pospraviti igračo avto v škatlo. Avto in 

škatlo sem postavila vsakega na svoj konec igralnice. Nato sem najprej sama 

ustvarila plesno zgodbo, pri čemer so me otroci opazovali. Ob koncu pa si je vsak 

otrok izbral kartico, prišel k meni, kjer sem mu zašepetala njen pomen, in začel s 

svojim ustvarjanjem. Ostali otroci so imeli nalogo opazovati, kakšno kartico si je 

izbral posameznik, na koncu pa smo ugibali, kdo je imel isti kartici.  

 

Doživljanje in razmišljanje 

Otrokom se je Elektrika pri prejšnjem srečanju dobro vtisnila v spomin, saj so jo zelo 

dobro poznali. Težave so imeli le pri stiskanju – pošiljanju »toka« naokoli, saj so 

želeli vsi naenkrat stiskati. Pomagala sem jim prvi krog, kjer sem glasno govorila 

imena, kdo koga stiska, druga dva kroga pa so to počeli že sami, potrebovali so le 

manjšo pomoč. Pred otrokovimi plesnimi nastopi sem sama zaplesala svojo zgodbo. 

Izbrala sem kartico »slepo«, ki je otroci niso imeli na izbiro, saj jim nisem želela dati 

povoda za posnemanje mojih gibalnih motivov. Pri tem sem jim želela pokazati neko 

zgodbo, rdečo nit svojega plesnega izražanja, vendar jih na to nisem posebej 

opozorila. Gibalni motivi otrok pri njihovem plesnem izražanju so se med seboj 

ponavljali, pri plesu niso ustvarili neke zgodbe, v ponavljanju njihovih gibalnih 

motivov ni bilo opaziti rdeče niti, nizali so jih enega za drugim, s krajšimi ali daljšimi 

pavzami med njimi. Menim, da bi jih morala posebej opozoriti na ustvarjanje neke 

zgodbe, se z njimi pogovoriti o ustvarjanju zgodbe vsakega posebej. Otroci bi tako po 

mojem mnenju morda ustvarili neko plesno zgodbo. Kasneje, ko sem jih spraševala o 

njihovem ustvarjanju, so opisovali posamezne motive, ki so jih izvajali, da so se igrali 

z avtom in ga pospravili, da so plesali in podobno. V njihovi pripovedi ni bilo opaziti 

rdeče niti plesa. Le pri Krisu in Lizi bi lahko rekli, tudi kasneje iz njunega 

pripovedovanja, da sta razumela mojo plesno zgodbo in jo na njun način poizkušala 

pokazati, vendar se to iz opazovalčevega vidika ni najbolje opazilo.  

 

Otrokom sem ponudila tri različne didaktične kartice Kako?, ki so jih otroci izbrali 

sami. Kartico »zaspano« sta izbrala Liza in Izak, »jezno« sta izbrala Tjaša in Aljaž, 

»smešno« pa Kris in Suzana. Pri plesnem izražanju so se nekateri bolj, drugi malo 

manj oprli na nanje. Plesno izražanje otrok je bilo po večini kratkotrajno. 
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Otrok nisem prekinjala med njihovim izvajanjem, prepustila sem jih samostojnemu 

izražanju gibalnih motivov. Ob končani nalogi sem jih pohvalila in vsakega vprašala, 

kaj je delal, kakšno nalogo je imel. Otrokom je bilo izjemno zanimivo, ko sem jim na 

uho šepetala. Intima, ki so jo pri tem občutili, je bila po mojem mnenju zelo pozitivna 

spodbuda, saj so kasneje, ko sem jih ob koncu njihovega plesa vprašala, kaj so 

ustvarjali, prišli do mene in mi to povedali po tiho. Eni so bili pri tem bolj 

gostobesedni, drugi malo manj. Nekaterim sem morala večkrat zašepetati pomen na 

njihovih karticah. Ne vem, ali so preslišali moje besede, jih niso razumeli ali pa jim je 

bil ta način enostavno tako všeč.  

 

7.9 Deveto srečanje 

 

Predviden potek:  

 gibalna igra Elektrika, 

 izvajanje nalog s pomočjo didaktičnih kartic Kako?. 

 

Rekviziti in scenski elementi: 

 stola.  

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Otroci so za uvodno dejavnost sami dali pobudo za igro Elektriko, ki smo se jo tudi 

igrali. Dejavnost so izvedli skoraj sami, malo pomoči so potrebovali le pri usmerjanju 

»toka«. Nadaljevali smo z didaktičnimi karticami. Prednje sem postavila tri njim 

nepoznane kartice. Seznanili smo se z napisi, ugotovili, kaj pomenijo in kako se 

lahko gibamo in kdaj, nato pa sem jim predstavila nalogo. Pripravila sem prostor in jih 

razdelila v pare. Njihova naloga je bila usesti se na stol na različne načine. Vsak par 

si je izbral svojo kartico, katere pomen sem mu zašepetala, nato pa je odplesal svojo 

nalogo. Otroke sem spodbudila na razmišljanje o pomenu njihovega plesnega 

izražanja pred dejanskim plesom. Tako sta Kris in Izak, ki sta si izbrala kartico 

»nazaj«, hodila nazaj med razmetanimi igračami, da bi poiskala vsak svoj stol. Ko sta 

ju našla, ga je Kris potisnil na drug konec igralnice, Izak pa ga je pri tem posnemal.  
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Aljaž in Liza sta izbrala kartico »slepo«, pri kateri sta odšla na sprehod, nabirat 

cvetlice in v gozd. Pri tem sta se spotikala, padala, se zaletavala in smejala, nato sta 

se na klopci spočila in odšla nazaj v vrtec. Tjaša in Suzana sta si izbrali kartico 

»prestrašeno«. Njuna zgodba se je odvijala v vrtcu, kjer je grmelo, bliskalo in 

deževalo. Druga drugo sta obveščali, kdaj je zagrmelo in se zabliskalo, kar sta 

pospremili s kriki in prestrašenim izrazom na obrazu, ga skrili za roke, se objeli okoli 

nog, ramen ali druga drugo. Ko sta prišli do stolov in se nanju usedli, sta dejali, da je 

nehalo deževati, nastala je mavrica in posijalo je sonce. Med plesnimi zgodbami 

parov so ostali otroci dlje časa opazovali dogajanje, nekateri so se celo pridružili 

plesu.  

 

Doživljanje in razmišljanje 

Zelo mi je bilo všeč, ko so otroci sami dali pobudo za igro, ki sem jo tudi sama imela 

v načrtu za motivacijsko sredstvo. Iz tega sklepam, da jim je igra všeč, da se z njeno 

pomočjo povežejo in ustvarijo neko svojo intimo. Začeli so se celo sami klicati po 

vrsti, pri čemer se je tudi zgodilo, da so koga preskočili ali pa nekoga dvakrat 

poklicali, vendar jih nisem popravljala. Menim, da je igra zelo dobro vplivala na otroke 

in njihovo zbližanje. Tudi plesne zgodbe so bile tokrat odlične. Z velikimi spodbudami 

in mojo pomočjo smo ustvarili zgodbo, ki so jo otroci nato zaplesali. Pri posameznih 

parih se je opazilo vodstvo enega otroka, vendar tega nisem občutila v tolikšni meri. 

Tudi pri izmišljanju zgodbe je bilo opaziti večjo domišljijo oziroma več ustvarjalnega 

mišljenja od enega, kljub temu pa sta zgodbo pri vsakem paru oblikovala in ustvarila 

oba. Le da je eden od otrok dodajal kakšne elemente, drugi pa je te osmislil. Za 

ustvarjanje zgodbe smo porabili mnogo več časa kot za izvedbo, ki je bila srednje 

dolga. Ostali otroci so se, medtem ko smo mi izmišljali zgodbo, po svoje zabavali in 

igrali. Če so bili preglasni in so začeli motiti otroka pri ustvarjanju, sem posredovala v 

igro. Ko smo zgodbo končali in sta bila otroka pripravljena za plesno izražanje, smo o 

tem obvestili ostale otroke in jim dali nalogo, da so opazovali gibanje in ugotovili, za 

kakšno gibanje gre. Pri tem sem bila poleg njih in spremljala njihove odzive. Na 

koncu plesa smo skupaj ugotovili, za kakšno gibanje gre.  

 

Naloga, kjer smo si izmišljali zgodbo, je bila otrokom zelo simpatična. Intimno 

druženje jim je bilo všeč, upam si trditi, da je pripomoglo k domišljijskem izmišljanju. 

Mislim, da noben od otrok pri tem ni bil zapostavljen, četudi smo ustvarjali po parih, 
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saj sem si za oba vzela dovolj časa, vsakega posebej pohvalila, se dotaknila in ju 

spodbujala.  

 
7.10 Deseto srečanje 

 

Predviden potek: 

 izvajanje naloge s pomočjo didaktičnih kartic Kako? in Plešem!. 

 

ANALIZA 

Dogajanje 

To srečanje smo izvedli brez uvodne motivacije. Otrokom sem na tleh pripravila 

didaktične kartice, ki sem jih zložila eno zraven druge v tri vrste. Vsaka je vsebovala 

tako kartice Kako? kot Plešem!. Otroci so jih, ko so jih zagledali, premešali, si jih 

ogledali, ob njih komentirali, kaj so, in nekateri ob karticah Plešem! in z obarvanim 

delom telesa tudi zaplesali. Povedala sem jim, da se bomo ponovno igrali gledališče, 

kjer bo vsak otrok zaplesal svojo plesno zgodbo, tokrat z obema karticama. Razložila 

sem jim, kako bo potekalo izmišljanje, prvega otroka poklicala k sebi, ostalim pa 

ponudila še druge didaktične kartice, ki so jih zaposlile med čakanjem. Posameznik 

je lahko zbiral med različnimi možnostmi didaktičnih kartic. Ko si je izbral svojo, sem 

mu prebrala napis na kartici Kako?, skupaj sva ugotovila, katere kartice ima v roki, 

nato pa sem mu izbrala prostor za plesno zgodbo. Sam si je izmislil, kaj bo tam delal 

in kako. Od otrok nisem želela ali jih prosila, da mi zgodbo podrobno opišejo, raje 

sem jih spodbudila k plesnemu ustvarjanju. Medtem ko so posamezniki plesno 

ustvarjali, sem z ostalimi spremljala ples in na koncu smo skupaj tudi komentirali, 

plesalec pa je ostalim pokazal kartice, ki jih je izbral. Tako so prišli na vrsto vsi otroci.  

 

Doživljanje in razmišljanje 

Tokrat sem se odločila poizkusiti izvedbo plesnega izražanja z dvema didaktičnima 

karticama. Zato sem se odločila na osnovi zadnjega srečanja, kjer so otroci pokazali 

ustvarjalne sposobnosti, nad katerimi sem bila pozitivno presenečena. Odločila sem 

se, da jih bom tokrat poskusila nadgraditi. Poleg tega sem se odločila tudi, da bodo 

ustvarjali samostojno, vsak zase, saj jim bom tako lahko zagotovila optimalno 

možnost ustvarjanja. Pri tem sem sama izbrala kartice Kako? in Plešem! ter jih 

združila, kakor sem mislila, da bo najbolje za otroke. Ker sem želela tudi tokrat 
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otrokova plesna izražanja nadgraditi z neko zgodbo, sem ob vsakem paru kartic 

izbrala kraj dogajanja zgodbe. Za to sem se odločila kot pomoč pri otrokovem 

izmišljanju. Najprej sem jim prebrala njihove izbrane kartice, nato pa jim previdno 

predlagala prostor dogajanja njihove zgodbe. Menila sem, da če bo otrok želel, se 

spomnil česa drugega, bom njegovo odločitev spodbudila, vendar do tega ni prišlo. 

Ostalo izmišljanje sem prepustila njim. Vse to dogajanje se je izvajalo posebej od 

ostalih otrok, v intimnem kotičku, kjer sva z otrokom šepetala in pri čimer sta se po 

mojem mnenju utrjevala najino zaupanje in občutek pripadnosti, najina nebesedna 

povezanost.  

 

Otroka sem spodbudila k plesnemu izražanju njegove zgodbe in ga usmerila k 

izbranim karticam. Otroci so bili plesno ustvarjalni, v zgodbo, vlogo so se vživeli, 

njihovo izražanje je bilo pestro in dolgo, pri tem niso potrebovali moje pomoči, s 

pogledom me je nekajkrat poiskal le Aljaž. Na koncu njihovega ustvarjanja sem jih 

pohvalila, vsakega objela in jim zašepetala spodbudne besede. To se je otrokom 

zdelo zelo zabavno, bilo jim všeč, saj so me nazaj objeli, prejela sem celo nekaj 

poljubov.  

 

Otroci mi zgodbe niso povedali do vseh podrobnosti, za nekatere sem sama 

sklepala, kakšne so, ob opazovanju otrokovega izražanja. 

 

Kris si je izbral kartici »hitro« in obarvano celo telo. 

Zgodba se je dogajala v vodi, kjer je plaval, iskal 

ribice, se potapljal, skakal in škropil. Njegovo plesno 

ustvarjanje je potekalo s skoki, padci na tla, brcanjem na tleh kot 

oponašanje plavanja, navideznega odmikanja vode pred seboj, 

zbiranja rib, kamnov in školjk, zamahovanje z rokami kot škropljenje. 

Pri tem je hodil po vsem prostoru, se kotalil, plazil po tleh s trebuhom in hrbtom. 

Njegovo ustvarjanje je bilo dolgo in polno izvirnih plesnim motivov.  
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Aljaž si je izbral kartici »jezno« in obarvane noge. 

Njegova zgodba se je dogajala na igrišču. Tam mu je 

drug otrok vzel žogo, s katero se je igral. Plesno je zgodbo ustvaril z 

brcanjem, skakanjem, jeznim pogledom in topotanjem. »Žogo« je 

nato prijel in z njo prišel k meni. Plesno izražanje je bilo zanj 

ustvarjalno, sicer kratko, a zelo intenzivno. 

 

Tjaša si je izbrala kartici »hitro« in obarvano celo telo. 

Tudi pri njej je dogajanje potekalo v vodi. Izbrala si je 

morje, kjer je plavala z rokavčki, se potapljala in 

skakala v vodo. Najprej je velikokrat skočila »v vodo«, padla po tleh, 

se zasmejala in ponovila motiv. Nato je mahala z rokami, kot da bi 

plavala, se prijela za nos in se potopila. Tudi ta motiv je nekajkrat 

ponovila, nato pa šla ponovno skakat. Končala je tako, da se je prišla stisniti k meni 

in mi povedati, da je skakala v vodi.  

 

Suzana si je izbrala kartici »zaspano« in obarvane 

roke. Njeno dogajanje je potekalo v postelji, kjer se je 

ravnokar prebudila, se pretegnila, pomela oči in se 

igrala s svojimi igračkami. Plesno je zgodbo izvedla tako, da se je 

sezula, se ulegla na tla in zaprla oči. Nato se je zbudila, dvignila roke 

v zrak, se pretegnila in si pomela oči. Usedla se je, poleg sebe vzela 

navidezno igračko in se z njo igrala, jo stisnila k sebi, jo poljubila, nato se je obula in 

vstala. Prišla je k meni, sama sem jo stisnila in ji zaželela dobro jutro. Njeno 

ustvarjanje je bilo glede plesnega izražanja in njenih gibalnih motivov zelo izvirno in 

tud dolgo trajajoče. Res pa je, da se deklica pri samostojni igri večkrat igra podobno 

igro, le da ima pri sebi stvarne predmete, medtem ko so bili tokrat izmišljeni.  

 
Izak si je izbral kartici »jezno« in obarvane noge. Tudi 

njegovo dogajanje je potekalo na igrišču, kjer se je 

skrival. Ko je v skrivališču padel, je vstal in začel jezno 

skakati in brcati. Svojo plesno zgodbo je predstavil nazorno. Tekel je 

po prostoru v vse smeri, medtem nekajkrat počepnil, nato zopet vstal 

in tekel naprej. Enkrat je tako počepnil, padel na tla, zatopotal z 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Polona Zrimšek: diplomska naloga 

 

64 
 

nogami, vstal, skakal in brcal. Nato se je usedel na tla v mojo bližino in obmiroval. 

Takrat sem ga za njegovo plesno izražanje pohvalila in pobožala.  

 

Liza si je kot zadnja izbrala kartici »zaspano« in 

obarvani roki. Njena zgodba je potekala v postelji, 

kamor je šla spat, se nato zbudila, vstala, vzela 

medvedka in šla k mamici. Plesno je svojo zgodbo prikazala nekako 

takole: usedla se je na tla, sezula copate, vzela svojo namišljeno 

igračko, jo stisnila in zaprla oči. Nato se je zbudila, si pomela oči, 

zazehala, dala roke pred usta, se pretegnila, vzela igračko, vstala in odšla na drug 

konec. Tam se je ulegla in se stisnila v klobčič. Nekaj je šepetala, nato je vstala, 

obula copate, prišla do mene in rekla, da je končala.  

 

7.11 Enajsto srečanje 

 

Predviden potek: 

 izvajanje naloge s pomočjo didaktičnih 

kartic Orodja in predmeti. 

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Otrokom sem pripravila njim še nepoznane didaktične kartice Orodja in predmeti. Ko 

sem jim jih pokazala, so takoj ugotovili, da so to drugačne kartice, kot so jih bili 

navajeni. Ogledali so si jih in jih med seboj zamenjali ter primerjali. Razložila sem jim 

igro oziroma nalogo, ki se jo bomo igrali, jo izpolnili s pomočjo teh kartic. Otroci so že 

poznali igro Gledališče, zato smo jo skupaj obnovili. Najprej sem jim sama pokazala 

predstavitev kock preko zgodbe, igre. Ko so ugotovili, s čim sem se igrala, sej je kot 

prvi izmed otrok javil Izak. Izbral si je kartico »žoga«. Besedo sem mu zašepetala na 

uho in mu povedala, naj skuša prikazati, predstaviti to igračo. Ko je končal s svojo 

igro in so otroci ugotovili, kaj bi to lahko bilo, smo igro ponovili tako, da so prišli na 

vrsto vsi otroci. Predstavitve predmetov so bile kratke, večkrat se niso nanašale na 

predstavljeni predmet, temveč so otroci začeli samostojno plesati. Z mojimi 

spodbudami in pomočjo so otroci hitro in jedrnato pokazali izbrani predmet. Izak in 

Aljaž sta predstavila žogo. To sta brcala, za njo tekla, jo ustavila in zopet brcala. 
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Aljaž je žogo tudi vrgel v zrak in si jo podal med nogami. Suzana si je izbrala kartico 

»dežnik«, ki ga je ponazorila tako, da se je prijela za glavo in tako hodila naokoli, se 

vrtela in skakala. »Kapo« sta gibalno predstavila Kris in Liza. Liza je gibanje Krisa, ki 

je pred njo predstavil predmet, v večini posnemala, dodala mu je še nekatere svoje 

elemente. Kris je svoj predmet predstavil sede in leže, medtem ko je Liza pri svoji 

predstavitvi stala. Tjaša je med predstavitvijo barvic klečala, pri čimer so tla 

predstavljala njen list, na katerega je risala. Otroci svoje predstavitve niso veliko 

ubesedili, povedali so le, kaj so predstavljali in da so plesali. Skupina otrok, ki so 

opazovali in ugibali, je z mojo spodbudo ugotovila, za katere predmete je šlo. Največ 

težav so imeli pri Suzanini predstavitvi dežnika, ostale predmete so ugotovili hitro.  

 

Doživljanje in razmišljanje 

Pri izvajanju naloge sem opazila, da so otroci želeli prikazati svoje lastno plesno 

izražanje. To se mi je zdelo zelo dobro, vendar sem jih po nekem času skušala 

spodbuditi k ponazoritvi izbranega predmeta. Dobila sem občutek, da je bila 

didaktična kartica le nek pripomoček k plesnemu izražanju, vendar ne v smislu 

pomoči, ampak kot spodbuda za svojevrstno ustvarjanje. Otroci se pri izražanju niso 

oprli na izbrane kartice, temveč so plesali po lastnem navdihu. To je bil tudi razlog, 

zaradi katerega sem jih pustila pri plesnem izražanju in jih šele čez nekaj časa 

spomnila na kartico in nalogo. Njihove predstavitve predmetov so bile odraz njihovih 

dosedanjih srečanj s predmeti, bile so nazorne in kratke. Ker sem otrokom ponudila 

le štiri različne didaktične kartice, so bile nekatere naloge, predmeti, ki so jih 

prikazali, enaki. Te predstavitve so se med otroki ponavljale, otroci so posnemali 

ponazoritve predmeta predhodnih otrok. Menjavo didaktičnih kartic sem si zamislila 

in izvedla tako, da so prvi trije otroci, ki so gibalno predstavili predmet, izbirali med 

karticami, že izbrane sem nato izločila. Ko je prišel na vrsto četrti otrok, sem mu 

zopet ponudila vse štiri didaktične kartice. Otroci so si izbrali kartice po naključju, saj 

pomena besed, napisanih na njih, niso znali prebrati. Nalogo, ki so jo izvedli, so 

predstavili gibalno, med tem se niso oglašali, razen s kakšnimi vzdihi ali smehom. 

Otrokom sem želela pokazati gibalno predstavitev izbranega predmeta, jim jo 

približati in osmisliti. Svojo predstavitev sem prikazala preko zgodbe, otrok nanjo 

nisem posebej opozorila, saj me je zanimalo, kakšna bo njihova lastna predstavitev. 

Pri tem jim nisem želela veliko pomagati, na začetku sem jih vprašala, kje in kdaj 

uporabljamo predmete in kako jih bodo skušali prikazati. Na prvi vprašanji sem dobila 
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odgovore, medtem ko na tretjega niso znali odgovoriti. V to jih nisem silila, saj me je 

zanimala njihova gibalna predstavitev. Pri njej sem otrokom, nekaterim bolj, drugim 

skoraj nič, skušala pomagati, kot na primer pri Suzanini predstavitvi dežnika, kjer 

ostali otroci niso vedeli, za kateri predmet gre. Tako sem jo spomnila na dotičen 

vremenski pojav, kadar potrebujemo dežnik, takrat je s prsti ponazorila dež in 

skakala v luže. Otroci so z dodatno pomočjo nato ugotovili, kateri predmet je Suzana 

predstavljala. S predstavitvami predmetov sem bila zadovoljna, opazila sem upad 

njihovega gibalnega izražanja, ki se je pojavil tudi pri prejšnjem spoznavanju z 

drugimi, novimi didaktičnimi karticami. Tekom srečanj sem opazila, da se morajo 

otroci s karticami najprej spoznati in jih preizkusiti, s spodbujanjem drug drugega ter 

posnemanjem gibalnih motivov med seboj. Šele nato, po uvodnem preizkušanju, 

otroci uvidijo različne možnosti in načine uporabe kartic. Takrat začnejo povzemati 

gibalne motive drugih in bogatiti ter razvijati svojo ustvarjalnost z lastnim gibno-

plesnim izražanjem.   

 

7.12 Dvanajsto srečanje 

 

Predviden potek: 

 izvajanje naloge s pomočjo didaktičnih 

kartic Orodja in predmeti. 

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Otrokom sem pripravila enako nalogo kot pri prejšnjem srečanju. Z igro Gledališče so 

gibalno predstavili izbrane kartice. S temi karticami se otroci še niso srečali, zato jim 

niso bile nepoznane. Na voljo so imeli štiri kartice, med katerimi so izbirali. Otrokom 

sem tudi tokrat najprej sama gibalno predstavila predmet. Pri svoji predstavitvi sem 

jim želela predmet prikazati preko zgodbe in jih tako spodbuditi k lastnemu 

gibalnemu predstavljanju izbranih predmetov preko njihovih zgodb, dogodivščin, iger. 

Tako sem si zamislila zgodbo o balonu, ki sem ga našla na tleh, ga napihnila, se z 

njim igrala, zgodbo pa zaključila s pokom balona. Otroci so že na začetku moje 

gibalne predstavitve vedeli, kateri predmet prikazujem, kar so mi tudi povedali. Na 

koncu pa sem jih vprašala, kako so vedeli in kaj sem pravzaprav počela. S temi in 

podobnimi vprašanji sem jih skušala napeljati na pomembnost zgodbe, v kateri 
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predstavljamo izbran predmet. Vsak otrok je nato prišel k meni in si izbral kartico, 

katere pomen sem mu zašepetala na uho. Zopet sem jih skušala z dodatnimi 

vprašanji spodbuditi k razmišljanju o zgodbi med gibalno predstavitvijo predmeta. Na 

koncu predstavitve vsakega otroka sem vsakega pohvalila in se pozanimala o 

predstavi, ki jo je izvedel. Večina otrok je bila redkobesedna, povedali so le 

najnujnejše, nekateri izmed njih pa so se vživeli in zgodbo dobro gibalno in tudi 

kasneje verbalno predstavili. Mednje je sodila Tjaša, ki si je izbrala kartico »knjiga«. 

Gibalno je zgodbo predstavila tako, da je odšla do omare in iz prazne police vzela 

namišljeno knjigo. Nato se je usedla na tla, odprla knjigo na njenih nogah in začela 

listati. Ko jo je pregledala, je knjigo zaprla in jo pospravila nazaj na polico. Tudi njena 

pripoved je bila taka, dodala je še vsebino knjige, ki si jo je ogledovala. Tudi Kris je 

svojo gibalno predstavitev dobro podkrepil z besedami. Sestavljal je kocke, iz katerih 

je zgradil stolp, poleg njega pa še hišo. Pri gradnji hiše se mu je podrl stolp, ki ga je 

moral sestaviti še enkrat. Ostali otroci svoje predstavitve predmeta niso podkrepili z 

zgodbo. Nazorno so prikazali dejavnost, kadar uporabljamo izbran predmet. Tako je 

Liza s škarjami, te je prikazala s kazalcem in sredincem, strigla. Kasneje je dejala, da 

je strigla mavrico, narisano na papirju. Suzana je listala knjigo. To si je položila v 

naročje, med listanjem pa je sedela na tleh. Tudi ona je kot Tjaša povzela vsebino 

knjige. Izak in Aljaž pa sta telefonarila. Pritiskala sta na tipke namišljenega telefona, 

ki sta ga držala v rokah, ga naslonila na uho in se po tiho pogovorila. Kasneje je Izak 

rekel, da je poklical mami v službo, Aljaž pa očija, prav tako v službo. Skupina, ki je 

opazovala gibalne predstavitve posameznikov, v večini ni sledila besednim 

ponazoritvam otrok. Nekateri so si ogledali gibalno predstavitev, kasnejši pripovedi 

otrok pa niso sledili. Otroci so hitro uganili predstavljene predmete, edino pri Krisovi 

igri s kockami so imeli nekaj težav, saj je njegova igra trajala dlje časa, hkrati pa je 

bila za ostale otroke bolj nejasna.   

 

Doživljanje in razmišljanje 

Tudi pri tem srečanju sem uporabila metodo od vodenja k izmišljanju. To metodo 

sem izbrala predvsem zaradi spodbujanja vživljanja otrok v njihove gibalne 

predstavitve, predstavitve predmeta v okviru zgodbe, igre in spodbujanja otrok k tem. 

Nekateri otroci so se v svoje predstavitve vživeli bolj kot pri prejšnjem srečanju, drugi 

pri tem, po mojem mnenju, potrebujejo malo več spodbud in možnosti svobodnega 

izražanja. To sem tudi tokrat opazila, vendar v manjši meri. Otroke sem spodbujala k 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Polona Zrimšek: diplomska naloga 

 

68 
 

razmišljanju in dodajanju pomena kartic v njihovo plesno izražanje, tako da so 

predstavitve posameznikov ob koncu postale mešanice gibalno-plesne predstavitve. 

Otroci, ki so opazovali dogajanje v »gledališču«, so bili nemirni, večkrat so se med 

seboj začeli motiti, zato sem jih pri tem poskušala ustaviti. V samostojno izrabljanje 

časa na drugačen način nisem posredovala, medtem ko pri motenju ostalih otrok 

nisem imela druge izbire. Predvsem zaradi krajšega čakanja na vrsto sem se 

odločila, da bom na prihodnjem srečanju poskusila z nekoliko težjo izvedbo igre z 

didaktičnimi karticami, kjer bodo otroci razdeljeni v skupine po tri in bodo skušali 

ostalim s skupinskim duhom predstaviti izbrane predmete v okviru neke zgodbe.   

 

7.13 Trinajsto srečanje 

 

Predviden potek:  

 izvajanje naloge s pomočjo didaktičnih  

kartic Orodja in predmeti. 

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Z otroki smo se zbrali in se usedli na tla. Pokazala sem jim kartice, s katerimi so se 

že seznanili na prejšnjih srečanjih. Pripravljene sem imela tri kartice, ki so jih kasneje 

otroci gibalno predstavili. Tokrat sem jim pripravila nalogo, kjer so bili otroci razdeljeni 

v dve skupini in so imeli možnost skupnega sodelovanja ali posameznega 

ustvarjanja. Kartice so se ponovile v obeh skupinah, posamezniki pa so lahko izbirali 

med njimi. S prvo skupino smo se nekoliko oddaljili od ostalih otrok, kjer sem jim 

prebrala pomen izbranih kartic. Vprašala sem jih, kaj lahko počnejo s temi predmeti, 

in jih spodbujala k predstavitvi predmeta preko zgodbe oziroma v njihovem primeru 

igre. Prva trojica se je najprej začela plesno izražati. Med seboj so se opazovali in se 

posnemali. V večini so se vrteli okoli svoje osi, skakali in tekli po igralnici. Otroke sem 

skušala usmeriti v predstavitev izbranih predmetov, kar so tudi izvedli. Najprej je Kris, 

ki si je izbral kartico »žoga«, začel brcati, loviti in metati namišljeno žogo. Njegovemu 

gibanju sta sledila še Tjaša in Izak. Njiju sem želela osredotočiti na njune izbrane 

kartice in predmete. Tjaša se je kasneje usedla in se začela igrati s »kockami«, jih 

sestavljati in podirati ter jih tudi metati naokoli. Izak je najprej nekaj časa posnemal 

Krisovo igro, ki mu je bila zelo zanimiva in smešna, kasneje je posnemal gibalno 
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predstavitev Tjaše, ki se ji je pridružil pri podiranju kock, na koncu pa se je z mojimi 

spodbudami spomnil na njegovo predstavitev knjige, ki si jo je dal v naročje in jo 

začel listati. Na koncu je odtrgal list, ga zmečkal in vrgel. Ko so končali s 

predstavitvijo, so ostali otroci ugotovili Izakovo predstavitev knjige, vsi so opazili, da 

je odtrgal list iz knjige, kar so mu povedali, da se ne počne. Tjašino predstavo s 

kockami so prav tako prepoznali z nekaj mojimi vprašanji, medtem ko so imeli več 

težav pri ugotavljanju Krisovega izbranega predmeta. Ta v svoji predstavitvi ni 

posebej poudaril žoge, za njo je le tekel in jo brcal, tako so imeli otroci več težav z 

ugotavljanjem. Po končanem pogovoru si je tudi druga trojica izbrala kartice, prav 

tako sem jim povedala pomen teh, jih z vprašanji spodbujala k ustvarjanju igre in jih 

pustila gibalno predstavljati izbrane predmete. Ta skupina je v kar nekaj gibanjih 

posnemala prvo. Razlika je bila očitna na začetku, kjer so najprej le opazovali drug 

drugega, kasneje pa so, z mojimi spodbudami, začeli gibalno ustvarjati. Tudi oni so 

se najprej zgledovali po prvi predstavitvi predmeta. Liza je začela brcati, loviti in 

metati žogo, druga dva pa sta ji sledila. Kasneje se je Suzana usedla na tla in 

zgradila hišo, kot je kasneje povedala, Aljaž pa je hkrati pogledal knjigo. Ob koncu 

njihovega ustvarjanja je Aljaž povedal, da ni strgal nobenega lista, obnovil je zgodbo 

iz knjige, Liza pa je povedala, da je igrala nogomet. Ostali otroci so brez večjih težav 

ugotovili predmete, s katerimi se je skupina igrala. Srečanje smo s tem zaključili.  

 

Doživljanje in razmišljanje 

Otrokom sem ponudila malo drugačno, težjo nalogo, s katero so se po mojem 

mnenju kar dobro soočili in jo izvedli. Otroci so imeli pri njej možnost sodelovanja 

med seboj. Na začetku predstavitve so sicer sledili gibanju prvega otroka, vendar 

sem opazila manjše sodelovanje med njimi, predvsem pri igri z žogo, kjer so si jo 

kratek čas podajali. Tudi pri Tjaši in Izaku je bilo opazno sodelovanje, ko se je slednji 

pridružil Tjašini igri s kockami. Skupaj sta jih sestavljala in podirala. Pri kasnejšem 

izvajanju naloge so otroci samostojno ustvarjali, gibalno predstavljali izbrane 

predmete in niso bili pozorni na ostale otroke, temveč so se osredotočili na svojo 

igro. Predstavitev je tudi tokrat trajala krajši čas, v tem časovnem obdobju pa so 

otroci prikazali, ponazorili igro s predmeti tako, da so tudi ostali otroci, ki so jih 

opazovali, lahko ugotovili, s čim se igrajo. Posnemanje gibanja je bilo močno opaziti 

med prvo in drugo skupino. Menim, da predvsem zaradi ponavljanja kartic in dobre 

izvedbe že pri prvi skupini druga ni imela več veliko možnosti novega, svojevrstnega, 
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izvirnega ustvarjanja oziroma tega ni zmogla. Svoje predstavitve so ob koncu 

gibalnega dela tudi povzeli, tu pa je bilo opaziti več izvirnosti, na primer pri Lizi, ki je 

dejala, da se je igrala nogomet, kar pred njo Kris, ki je imel enak predmet kot ona, ni 

počel, saj se je, po njegovih besedah, za žogo podil in jo lovil. Otroci, ki so opazovali 

dogajanje, so tokrat dlje časa spremljali gibalne predstavitve. Nekateri posamezniki 

so se sicer medtem igrali, vendar niso motili ostalih otrok, kar je precejšen napredek 

pri njihovi koncentraciji. Verjetno je bila to posledica krajšega čakanja kot pri 

nekaterih prejšnjih srečanjih. Kartice, ki sem jih izbrala, so se navezovale druga na 

drugo, otroci se z njimi, predmeti, napisani na njih, igrajo vsakodnevno, preko njihove 

samostojne igre, kar sem želela tudi spodbuditi pri njihovem ustvarjanju. Karticam 

sem dala nek skupen motiv igre, pri čemer sem upala, da bodo otroci pri 

predstavitvah to izvirno pokazali. Nekateri so to v določeni meri tudi storili, ne toliko v 

gibalnem smislu kot preko njihove domišljije, kar je zame dobro in spodbudno za 

pripravo naslednjega srečanja.  

 

7.14 Štirinajsto srečanje 

 

Predviden potek: 

 izvajanje naloge s pomočjo didaktičnih  

kartic Orodja in predmeti.  

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Otrokom sem ponudila dva sklopa kartic Orodje in predmeti, kjer se je en nanašal na 

otrokovo igro, drugi pa na hranjenje. Otroci so nekatere kartice poznali, nekaj pa so 

jih uporabili prvič. Razdelila sem jih v dve skupini, obe sta si izbrali svoj sklop kartic, 

pri čemer ni bilo težav, saj se je vsaka skupina odločila za druge kartice. Prvi trije 

otroci so nato prišli k meni, kjer sem jim povedala potek igre. Ta je bil enak kot pri 

prejšnjem srečanju, zato otroci niso potrebovali večjih napotkov in razlaganj. 

Vsakemu posebej sem zašepetala pomen izbrane kartice, poudarila, naj poskušajo s 

predmeti nekaj izdelati, narediti, ustvariti, in jih prepustila njihovi samostojni 

predstavitvi. Ta skupina si je izbrala kartice barvice, škarje in lepilo. Njihova 

predstavitev je bila složna in ustvarjalna, na koncu je vsak imel nek izdelek, ki ga je 
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ustvaril preko zgodbe, s pomočjo izbranega predmeta. Igra je bila umirjena, otroci so 

bili osredotočeni na svoje ustvarjanje, pri tem se med seboj niso motili, hkrati pa so 

tudi manj sodelovali. Ko so ustvarili svoj izdelek, so prišli do mene in mi povedali, kaj 

so naredili. Pri tej skupini je imel manjše težave Aljaž, saj na začetku ni vedel, kaj bi 

počel z lepilom, ki si ga je izbral. Medtem ko je opazoval drugi dve pri njunem 

gibalnem ustvarjanjem, ju je začel posnemati tako, da je na tla risal z barvicami, nato 

s škarjami strigel, na koncu pa dele skupaj zlepil. Njegovo posnemanje je tekom 

ustvarjanja prešlo v svojevrstno ustvarjanje.  

 

Druga skupina si je izbrala kartice žlica, krožnik in kozarec. Pomen kartic sem jim 

prav tako zašepetala na uho. Ostali otroci niso slišali posameznikovega predmeta, 

kar jim je bilo zelo všeč. Tudi ta skupina je svoje predstavitve izvedla na izviren 

način. Pri njih je bilo opaziti sodelovanje proti koncu ustvarjanja. Najprej so 

samostojno predstavili svojo zgodbo, kjer si je eden natočil pijačo v kozarec, drugi 

dal hrano na krožnik in jo pojedel, tretji si je, podobno kot drugi, naložil hrano in jo 

pojedel. Pri tem so sedeli na tleh in se postopoma približevali drug drugemu. Med 

seboj so si ponudili pijačo in hrano in se začeli spraševati, ali je dobro, ali bi želeli še 

in podobno. Njihovo ustvarjanje se je na koncu iz gibalnega nadgradilo v pogovorno. 

Čeprav otroci niso posebej pozorno predstavili izbranega predmeta, so ostali otroci to 

tekom zgodbe razumeli. Ugotovili so, da pijejo in jedo, z mojimi vprašanji, s čim to 

počnejo, so prišli do predstavljenih predmetov.    

 

Doživljanje in razmišljanje 

Ker sem pri prejšnjem srečanju med izvajanjem zgodb opazila več posnemanja 

gibalnih motivov med otroki, sem jim tokrat ponudila dve skupini različnih kartic, kjer 

se je vsaka nanašala na drugo dogajanje. Ena skupina na igro, druga na hranjenje. 

Tokrat so otroci izvirno predstavljali predmete. Nanje so se osredotočili in z njimi 

ustvarili izdelke ali jih uporabili kot pripomoček. Opazila sem vedno večjo, bolj 

izraženo domišljijo in ustvarjalnost otrok, hkrati z njima pa se veča tudi gibalna 

predstavitev. Ti motivi se navezujejo na zgodbo, med seboj so povezani in preko njih 

lahko izluščimo izbran predmet. Didaktične kartice so pripomoček otrok, jih 

spodbujajo k ustvarjanju, nekateri izmed otrok tem predmetom posvetijo celotno 

zgodbo, kot na primer Tjaša, ki je z barvicami ustvarila sliko svoje družine, drugi se 

na predmet le oprejo in zgodbo nadgradijo še z drugim ustvarjanjem, kot na primer 
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Liza, ki je v kozarec najprej nalila sok, ga nato spila, si naredila čaj in tudi tega popila, 

ostalima otrokoma ponudila sok in jima predala kozarec ter od njiju sprejela juho in jo 

pojedla. Njeno ustvarjanje je bilo tekom igre vedno manj osredotočeno na kozarec in 

vedno bolj na nalivanje, nalaganje in izmišljanje ter igro hranjenja z ostalima 

otrokoma. Tokratno srečanje je bilo zelo pestro in izvirno, otroci so med seboj začeli 

sodelovati in si pomagati. To so pospremili s pogovorom, ki ga drugače skoraj ni bilo. 

Ta ustvarjanja ni zmotil, ga je le popestril, otroci so iz preproste predstavitve 

predmetov prešli na skupinsko igro, igro sodelovanja, kar je meni pozitiven znak in 

dodatna prednost uporabe didaktičnih kartic. Otrokovi igri in izvedbi se nisem 

pridružila saj se mi je zdelo nepotrebno, prav tako jim nisem želela najprej sama 

predstaviti svojega pojmovanja in ustvarjanja s pomočjo kartic, od njih sem predvsem 

želela pristno, samostojno in lastno razumevanje in uporabo didaktičnih kartic. To 

sem tokrat tudi dosegla v precejšnji meri ustvarjalnosti, izvirnosti in uporabi domišljije. 

 

7.15 Petnajsto srečanje 

 

Predviden potek: 

 izvajanje naloge s pomočjo didaktičnih  

kartic Orodja in predmeti. 

 

ANALIZA 

Dogajanje 

Otroke sem zbrala skupaj, jih razdelila v dve skupini in vsaki podala sklop kartic. 

Vsak otrok si je nato izbral svojo kartico. Njihova naloga je bila enaka kot pri 

prejšnjem srečanju; posamezna skupina otrok je predstavila pomen svojih kartic. 

Otroke sem spodbudila k skupnemu ustvarjanju, nato vsakemu zašepetala pomen 

njegove izbrane kartice in jih pustila samostojno ustvarjati. Tudi tokrat nisem 

posredovala ali jim pokazala svojega načina gibalne predstavitve, ampak sem jim 

dala možnost samostojnega izbiranja in izražanja. Obe skupini sta svoji nalogi izvedli 

ustvarjalno in izvirno. Nekaj gibalnih motivov se je nanašalo na oziroma posnemalo iz 

prejšnjih srečanj, drugi so bili novi in izvirni. Skupini sta bili med seboj povezani, 

otroci so sodelovali drug z drugim in si skupaj izmišljali zgodbo, igro, dejavnost. 

Opazna je bila primerjava z resničnimi dejavnostmi in igrami. Predvsem pri prvi 

skupini, ki so risali, lepili in strigli, je bila v vodstvu Liza, ki je delovala kot vzgojiteljica 
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in dečkoma dajala navodila in ju vodila tekom dejavnosti. Dečka sta ji sledila, jo 

poslušala in posnemala. Hkrati sta se ji kdaj tudi uprla in naredila kaj po svoje, na 

primer sama sta si izbrala barvo avtomobila, prav tako mesto, kjer sta izdelek 

nalepila. Vse to dogajanje je bilo gibalnega izvora in hkrati tudi govornega. Sproti so 

si govorili o njihovih napredkih, poteku dela in podobnem. Izmislili so si narisati avto, 

ga pobarvati, nato izrezati in prilepiti na plakat, ki je visel na bližnji steni. Otroci so ob 

svojih gibalnih motivih govorili, s katero barvo so narisali avto, kako so ga izrezali, se 

popravljali, če so domnevno vzeli napačne lepilo, in podobno. Ko so dokončali svoje 

izdelke, je Liza te tudi podpisala. Njihova igra je bila izvirna in ustvarjalna. Čeprav je 

bila pospremljena z govornimi dodatki, je vsebovala tudi gibalne motive striženja, 

barvanja in lepljenja.  

 

Dejavnost so izvedli sede na tleh, kasneje so tudi vstali in izdelek nalepili. Otroci, ki 

so dejavnost opazovali, so po nekem časovnem obdobju tudi sami začeli risati in 

striči. Posnemali so drugo trojico in ji sledili pri izdelavi izdelka. Na koncu so prav 

tako kot oni nalepili svoj izdelek. Otroke sem vprašala, kaj so ustvarili in kako, ti pa 

so mi opisali svojo igro. Druga skupina je kasneje dobila svojo nalogo gibalne 

predstavitve žlice, krožnika in kozarca. Tudi oni so se med sabo povezali in skupaj 

odigrali svojo predstavitev. Prav tako so se med seboj pogovarjali, izmenjali mnenja 

in ideje, te pa ponazorili z gibalnimi motivi. Ta skupina si je pripravila kosilo, kjer so si 

v krožnike nalili juho in jo pojedli z žlico, na koncu so iz krožnika kar spili preostanek 

juhe. Tako so pojedli še makarone in se na koncu odžejali z jabolčnim sokom. 

Njihova igra se je dogajala na tleh, sede. Vsak izmed njih si je odšel v kot igralnice 

iskati dodatek ali pa si natočiti sok, nato se je nazaj usedel in pojedel ali popil. Tudi ta 

igra je bila domišljijska in je izvirala iz vsakdanjika otrok. Ko so začeli s kosilom, so si 

zaželeli dober tek in šele nato začeli jesti. Njihova igra je potekala enako kot naš 

ritual v vrtcu, vendar z namišljenimi predmeti. Tudi tej skupini se je pridružila prva 

skupina. Ti otroci so se najprej igrali zase in si postregli s pijači in hrano, nato pa so 

se priključili ostalim. Otrok nisem motila pri nadaljevanju igre ali jih prekinila, temveč 

sem jih pustila, da se je ta lahko nadaljevala.   

 

Doživljanje in razmišljanje 

Za zadnje srečanje otrokom nisem pripravila drugačne, nove naloge, temveč sem jim 

ponudila isto nalogo kot na prejšnjem. Želela sem videti, kakšna bodo njihova 
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ustvarjanja ob ponovitvi naloge, ali bodo izvirna, se bodo med seboj ponavljala in 

posnemala gibalne motive prejšnjega srečanja. Želela sem ugotoviti, ali otroci 

zmorejo, so sposobni svoje ustvarjanje nadgraditi in ga ustvarjalno izraziti kljub enaki 

nalogi in istih didaktičnih karticah. Zato sem tudi skupine otrok obdržala enake kot pri 

prejšnjem srečanju, ponudila sem jim le drug sklop didaktičnih kartic. Otroke sem 

pustila samostojno ustvarjati, pri njihovi igri jih nisem motila ali je prekinila, tudi sama 

nisem gibalno predstavila predmeta ali orodja, temveč sem le opazovala. Ob koncu 

srečanja, ko so otroci nadaljevali s svojo igro, so prišli do mene in me vključili v 

njihovo igro tako, da so mi prinesli različne jedi in pijačo za poizkusiti.  

 

Tudi to srečanje je bilo po mojem mnenju polno izmišljanja otrok, predvsem njihove 

igre vlog, kjer so se igrali, kot da bi bili v določeni situaciji oziroma dejavnosti. Te so 

tokrat prenesli iz vrtčevske rutine, ki sem jo sama hitro prepoznala, vendar menim, 

da bi ob primerni spodbudi lahko v svojo igro prenesli marsikatero videno ali doživeto 

dogajanje. Taka igra se je v naslednjih dneh nadaljevala, ta skupina otrok jo je 

prenesla na ostale in tako so vsi otroci postopoma uvedli igro vlog v svojo igro. 

Največkrat so posnemali hranjenje ali pa nego dojenčka in igro z mamicami in očki.  

 

Otroci so se v dano nalogo tokrat zelo dobro vživeli, skupaj sodelovali in si pomagali. 

Tudi druga skupina otrok, ki je dogajanje opazovala, me je presenetila z njihovim 

vstopom v igro, ki ga nisem prekinila, saj so se vanjo vključili brez večjih težav ali 

motenja trojice, ki je predstavljala pomen kartic. Otroci teh tokrat niso postavili v 

ospredje njihove naloge, temveč so se bolj vživeli v svojo igro, tako da so kartice bile 

le spodbuda pri gibalnem ustvarjanju, kar pa je tudi njihov namen. Otroci so se preko 

njih povezali med seboj in hkrati tudi z mano. Tekom srečanj sem večkrat potrdila 

namen didaktičnih kartic sem ter ga poudarila in tudi pri tem srečanju ni bilo drugače. 

Izboljšali bi lahko le verbalno komunikacijo otrok, ki bi se lahko zmanjšala in bi tako 

prišla bolj do izraza njihova gibalna ustvarjanja, vendar temu tokrat nisem pripisala 

večjega pomena. Menim, da so ti otroci še majhni in bodo to še usvojili tekom 

preizkušanja in ustvarjanja z didaktičnimi karticami. Njihove dosedanje izkušnje in 

gibalna ter plesna izražanja pa so bila zame že tako velik in pozitiven napredek.    
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7.16 Splošna analiza plesnih srečanj    

 

Prvo izvedeno srečanje, bilo je predvsem poizkusne narave, odkrivanje otrokovih 

plesnih sposobnosti, njihovega vživljanja, ustvarjanja in izvirnosti, je bilo zelo 

spodbudno. Otroci so me z njihovimi plesnimi motivi, samostojnim plesanjem in 

uživanjem v plesu pozitivno presenetili. To so z njihovimi gibalnimi sposobnostmi, 

domišljijo in izvirnostjo pri plesnem izražanju tudi večkrat ponovili. Razlika med prvim 

in zadnjim srečanjem je bila opazna. Otroci so v plesnem izražanju pokazali večjo 

mero sproščenosti, hkrati z njo so se povečali tudi ustvarjalnost, domišljija, vživljanje 

v vlogo, izvirnost gibalnih motivov. Otroci so preko srečanj gibno rastli, se 

izpopolnjevali. Od srečanja do srečanja je bilo opaziti, enkrat večje, drugič manjše 

razlike v njihovem izražanju. Te so bile bolj opazne pri spoznavanju novih didaktičnih 

kartic. Ko so se otroci prvič srečali z njimi, je njihovo izvirno izražanje upadlo, ob 

večkratnih uporabi in spoznavanju kartic pa je gibno-plesno izražanje zopet 

naraščalo. Poleg spoznavanju novih didaktičnih kartic sem opazila razlike v otrokovih 

izražanjih pri nalogah, kjer sem otrokom ponudila večjo mero samostojnega 

izražanja, medtem ko so bile pri srečanjih, kjer smo ustvarjali skupaj ali v večjih 

skupinah, manj opazne. Otroci so se najbolje sprostili in ustvarjalno izražali, ko so 

nalogo izvajali samostojno, vsak posebej. V različnih skupinah je bilo opaziti več 

posnemanja, hitrejše izgube koncentracije in krajše ustvarjanje kot pri samostojnem 

plesnem izražanju. Tudi naloge so pripomogle k večji ali manjši gibno-plesni 

ustvarjalnosti otrok. Nekatere naloge so bile otrokom bliže, z njihovo pomočjo so se 

lažje, bolj izrazito in ustvarjalno izražali kot pri drugih. Svoja opažanja otrokovih 

gibno-plesnih izražanj sem zapisovala v razpredelnico Ovrednotenje gibno-plesnega 

izražanja. Otrokove oblike gibanja, uporabe prostora, ravni in smeri gibanja, različni 

tempo in trajanje ter izvirnost pri njihovem izražanju sem točkovala, zapisala in tako 

spremljala napredek v uporabi različnih elementov gibanja. Za spremljanje gibno-

plesnega izražanja sem izbrala tri otroke. Izbrala sem jih na osnovi njihovega 

sodelovanja pri dejavnosti na različnih področjih kurikula, prvega srečanja in njihove 

takratne pripravljenosti na plesno izražanje ter plesne motive oziroma uporabo 

gibalnih elementov na prvem, uvodnem srečanju. Za lažjo nazornost uporabe 

različnih gibalnih elementov otrok in njihove izvirnosti sem jih predstavila v obliki 

grafov. 
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Graf 1: Ovrednotenje Izakovega gibno-plesnega izražanja 

 

 

Med Izakova močna elementa spadata prostor in raven gibanja. Večkrat je kombiniral 

lasten in splošen gibalni prostor, tudi lasten gibalni prostor je nekajkrat uporabil, 

česar pri ostalih otrocih nisem zaznala v tolikšni meri. Med svojim plesnim izražanjem 

je vsakokrat uporabil najmanj dve ravni, največkrat visoko in nizko. Izakova 

pozornost je bila pri izvedbi gibno-plesnega izražanja po večini kratkotrajna, kar se 

opazi pri točkovanju trajanja njegovih izvedb. Te so se spreminjale odvisno od nalog, 

danih pri posameznih srečanjih, motivaciji za delo in sodelovanju z ostalimi otroki. 

Njegovi gibalni motivi so bili posnemani, uporabljal je nekaj oblik gibanja, vendar je 

motive nekajkrat povzel od drugih otrok in jih nadgradil s svojimi unikatnimi vložki. 

Njegova domišljijska izvirnost se je tekom srečanj bogatila in rastla. Tempo gibno-

plesnega izražanja je bil vselej hiter ali pa naraščajoč. Opazna je njegova uporaba 

različnih smeri pri gibanju. Te je tekom srečanj razširil in jih v svojem izražanju 

večkrat poizkusil oziroma uporabil. Od prvega do zadnjega srečanja je Izakovo 

gibno-plesno izražanje napredovalo. Uporabljal je vse več gibalnih elementov, pri 

čemer se je podaljšalo tudi trajanje. Spremenila se je predvsem intenzivnost 

njegovega izražanja. 
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Graf 2: Ovrednotenje Krisovega gibno-plesnega izražanja 

 

 

Krisov najmočnejši gibalni element je raven gibanja. Tega se je tekom svojih plesnih 

izražanj najbolj posluževal. Njegovo izražanje je bilo polno sprememb v ravneh in 

oblikah gibanja. Izvirnost plesnih motivov je bila pri njem zelo izrazita, njegovo plesno 

izražanje je bilo vsakokrat unikatno, večkrat je gibalne motive ostalih otrok povzel in 

nadgradil po svoje. Tudi trajanje je bilo dolgo, le nekajkrat so se njegova plesna 

ustvarjanja končala hitro.  

 

Tempo gibanja je bil hiter ali naraščajoč, le pri nalogah, ki so to zahtevale, počasen. 

Smer gibanja se je pri Krisovem izražanju tekom srečanj večkrat spreminjala. 

Nekajkrat se je omejil le na eno smer, drugič dodal še kakšno smer, tretjič pa je bilo 

njegovo izražanje pospremljeno z več različnih smeri gibanja. Prostor, v katerem se 

je plesno izražal, je bil odvisen predvsem od nalog na srečanjih.  

 

Tudi pri njegovem gibno-plesnem izražanju je opaziti spremembe med prvim in 

zadnjim srečanjem. Njegovo izražanje je bilo nekje na polovici naših srečanj najmanj 

izvirno in kratko, kasneje se je povečalo in nato zopet padlo. Na koncu je bilo opaziti 

največjo izvirnost in uporabo več elementov gibanja pri plesnem izražanju. 
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Graf 3: Ovrednotenje Lizinega gibno-plesnega izražanja 

 

Lizino gibno-plesno izražanje je nihalo odvisno od naloge na posameznih srečanjih. 

Pri njej je najbolj opazen napredek pri uporabi različnih elementov gibanja. Izvirnost 

je njeno močno področje, saj je bilo njeno izražanje pri skoraj vsakem srečanju 

samostojno in lastno, gibalne motive ostalih otrok je povzemala in jim dodajala lastne 

vložke.  

 

Oblike gibanj so se pri srečanjih razlikovale, medtem ko ni bilo nujno, da jih je bilo pri 

posameznem plesnem izražanju več. Različnih smeri gibanja se je posluževala 

največ nekje na sredini srečanj, medtem ko je bilo trajanje posameznih plesnih 

izražanj različno dolgo, najpogosteje srednje dolgo ali dolgo. Tempo gibanja je bil 

hiter ali naraščajoč.   
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Graf 4: Razlike pri uporabi gibalnih elementov in izvirnosti pri posameznikovem 
gibno-plesnem izražanju 

 

Graf 4 predstavlja razlike pri posameznih srečanjih, uporabi različnih elementov 

gibanja in posameznikovi izvirnosti. Začetne večje razlike pri posameznikih se pri 

zadnjih srečanjih opazno manjšajo. Vsi otroci so pri plesnem izražanju uporabljali več 

različnih gibalnih elementov. Spreminjala se je tudi njihova izvirnost, ki je bila višja ob 

zaključku naših srečanj. Iz tega grafa lahko povzamem, da so otroci ob uporabi 

različnih didaktičnih kartic pri gibno-plesnem izražanju ustvarjalnejši in da so bili 

aktivni pri izpolnjevanju nalog. Opazna je razlika pri odstopanjih v uporabi gibalnih 

elementov in izvirnosti posameznikov pri posameznih srečanjih. Na primer pri petem, 

osmem in enajstem srečanju je bila ustvarjalnost najnižja pri vseh otrocih, medtem ko 

je bila pri sedmem, desetem in petnajstem srečanju med najvišjimi. To pogojujem s 

spoznavanjem novih vrst didaktičnih kartic in nalogami, ki so jih otroci bolj ali manj 

ustvarjalno izpolnili, ter vrstami teh, predvsem glede možnosti dopuščanja 

otrokovega izvirnega izražanja. 

 

Zadane hipoteze sem po mojem mnenju vsaj delno potrdila. Otroci so ob uporabi 

didaktičnih kartic kot spodbude pri plesnem izražanju širili svojo domišljijo in 

ustvarjalnost. Te so ob aktivnem izpolnjevanju nalog pozitivno vplivale, razvijale in 
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bogatile sposobnosti domišljijskega in ustvarjalnega izražanja otrok. Didaktične 

kartice so otroke spodbudile in pripomogle k širjenju možnosti izražanja. Naloge so 

izpolnjevali v večini samostojno, pojavljalo se je nekaj posnemanj različnih gibalnih 

motivov, vendar so naloge tekom srečanj samostojno izvrševali, v manjši meri so se 

posluževali skupinskega izražanja. Otrokom so bile didaktične kartice motivacijsko 

sredstvo za ustvarjanje, poleg tega so vsakokrat pokazali željo za sodelovanje ob in 

po spoznavanju novih drugih didaktičnih karticah. Gibalno izražanje otrok glede na 

njihovo trenutno razpoloženje in čustvovanje ni bilo tako opazno, saj so bili otroci 

večinoma veseli, razposajeni, dobre volje, temu primerno pa je bilo tudi njihovo 

izražanje. Drugih njihovih čustev v plesnem izražanju nisem opazila, razen pri 

didaktičnih karticah Kako?, kjer je bila njihova naloga plesno izražanje, na primer 

»jezno«. V to kartico in dano nalogo so se otroci odlično vživeli in jo prikazali preko 

njihovih vsakodnevnih primerov. Z več težavami smo se srečali tekom čakanja otrok 

na njihovo izražanje. Pri tem je bila dobro opazna njihova kratkotrajna pozornost, 

primerna njihovi starosti. Otrokom sem ponudila različne naloge in didaktične kartice, 

ki bi jih zamotile in jim tako skrajšale čakanje. Te so bolj ali manj uspele. Pri uporabi 

didaktičnih kartic sem prav tako opazila njihovo pozitivno spodbudo pri ustvarjanju in 

poglabljanju zaupne vezi med otrokom in vzgojiteljem. Ta se je stkala in poglabljala 

preko šepetanja pomena didaktičnih kartic, intimne naveze med vzgojiteljem in 

otrokom, pogovora in izmišljanja zgodb.   

 

Moj splošen vtis o srečanjih je dober in pozitiven. Spoznala sem, da didaktične 

kartice resnično pripomorejo k otrokovemu izražanju, širjenju njegove domišljije in 

ustvarjalnosti. Medtem ko sem z otroki plesno ustvarjala ali jim želela pokazati 

drugačne, nove plesne motive in jih skušala spodbuditi k ustvarjalnem plesu preko 

zgodb, so didaktične kartice pripomogle in me spodbudile k razvoju in širjenju 

domišljije ter ustvarjalnosti. Čeprav zase menim, da sem ustvarjalna in se moja 

domišljija tekom dela v vrtcu in z mlajšimi otroki širi in bogati, so didaktične kartice s 

svojimi spodbudami k ustvarjalnosti in bogatenju domišljije pripomogle, menila bi, da 

tudi olajšale delo. Z didaktičnimi karticami si je mogoče izmisliti vse, delo je 

enostavnejše in zabavnejše. Tudi možnosti so neskončne. Poleg bogatenj teh 

sposobnosti pa spodbujajo in poglabljajo zaupne vezi med otroki in odraslimi. Te so 

neprecenljive in jih ni enostavno vzpostaviti, zato menim, da so didaktične kartice 

pomemben pripomoček tako pri plesni vzgoji kot v celotni predšolski vzgoji.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem se ukvarjala z didaktičnimi karticami Kako?, Plešem! in 

Orodja in predmeti, razvojem domišljije, ustvarjalnim gibanjem in plesnim izražanjem 

otrok.  

 

Pri izvajanju empiričnega dela diplomske naloge sem ugotovila, da didaktične kartice 

spodbujajo širjenje in bogatenje domišljije ter ustvarjalnosti otrok. Otroci so naloge, ki 

sem jim jih zadala ob uporabi didaktičnih kartic, aktivno, samostojno in ustvarjalno 

rešili in izpolnili. Pri izvedbi nalog so potrebovali zelo malo moje spodbude. Večkrat 

so se obrnili k meni po spodbudno besedo, pohvalo, dotik in potrditev. Ob 

spoznavanju didaktičnih kartic so bili željni novih raziskovanj in spoznanj. Njihovo 

plesno izražanje je bilo izvirno, unikatno, nekatera so si bila podobna. Otroci so se 

posnemali, vendar so različne gibalne vzorce kasneje povzeli in jih nadgradili z 

lastnimi idejami. Njihovo plesno izražanje je bilo odsev njihovega razpoloženja in 

čustvovanja, ki je bilo tekom srečanj veselo, živahno in razposajeno. Opazila sem 

napredek pri posameznih otrocih in njihovih plesnih izražanjih. Te so se tekom 

srečanj bogatila, otroci so pri svojih izvedbah uporabljali vse več različnih elementov 

gibanja, njihova ustvarjalnost in izvirnost sta bili vedno večji in bolj opazni. Njihove 

ustvarjalne zgodbe, prikazane s plesnim izražanjem, so bile unikatne in samosvoje. 

Od otroka do otroka se niso ponavljale, nekateri so povzeli plesne motive drugih 

otrok in jih nadgradili z lastnimi domislicami. Opazila sem, da so otroci dejavnosti radi 

izvajali. Z didaktičnimi karticami lahko nedvomno dosežemo svoj namen. Tudi 

opažanja pri kasnejših igrah otrok so spodbudna. Otroci, s katerimi sem izvajala 

plesna srečanja, so bili pri svoji igri, igri po želji, ustvarjalnejši in bolj domiselni. 

Dosedanjo igro so nadgradili in jo popestrili, o svojih idejah so se med seboj 

pogovarjali in si jih izmenjavali.  

 

Potek srečanj sem si zamislila kot celotno dejavnost, z uvodnim, glavnim in 

zaključnim delom. Prvih nekaj srečanj sem izvedla z vsemi tremi deli, pri čemer 

glavni del, plesno izražanje z didaktičnimi karticami, ni prišel do izraza. Otroci so pri 

zaključnem delu izgubili koncentracijo in niso spremljali in sodelovali v dejavnosti, 

zato sem ta del začela izpuščati. Poleg tega sem pri začetnih nekaj srečanjih uvodno 
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dejavnost, po mojem mnenju, preveč razširila, otroci so bili pri njih sicer zelo 

ustvarjalni in motivirani, opazila pa se je sprememba pri plesnem izražanju, kjer je 

njihova koncentracija, predvsem pri čakanju in opazovanju, padala. Hkrati pa sem 

opazila, da je uvodni del pomemben, saj smo se z otroki umirili in sprostili ter se tako 

pripravili za nadaljnje ustvarjanje. Tako sem v nadaljnjih srečanjih uvodni del omejila 

na kratek čas z domiselnimi igrami, ki ne zahtevajo veliko časa, otroci pa so se z 

njimi vseeno sprostili in se umirili. Ker pa sem zadnja srečanja načrtovala v večjem 

obsegu, kjer sem otroke spodbujala k vse večji aktivnosti in uporabi njihove 

domišljije, sem spustila tudi uvodni del in tako postavila v ospredje srečanj  uporabo 

didaktičnih kartic. Otroci so, kljub izpustu uvodnega dela, pokazali ustvarjalno gibanje 

in bogato domišljijo.  

 

Opazila sem še en rezultat, ki ga nisem predvidela ali si ga zadala med cilje. Z otroki 

sem utrdila zaupno vez s pomočjo didaktičnih kartic. Ta se je poglabljala z 

ustvarjanjem intimnega, zaupnega dela le med mano in otrokom takrat, ko sem mu 

šepetala pomene izbranih didaktičnih kartic. Tudi med pogovorom in izmišljanjem 

zgodbe se je vez utrjevala in poglabljala. Hkrati z njo se je pokazal tudi pozitiven 

učinek na neverbalno komunikacijo med mano in otrokom. Ta se je opazil predvsem 

v njihovem iskanju očesnega kontakta in moje potrditve, spodbude in pohvale med 

njihovim plesnim izražanjem.  

 

Otroci so bili pri plesnem izražanju s pomočjo glasbe na prvem srečanju večinoma 

samozavestni in ustvarjalni. Kasneje se je ta samozavest in ustvarjalnost zmanjšala, 

saj so se spoznali z didaktičnimi karticami in plesnim izražanjem, ki ga do sedaj niso 

bili navajeni. Otroci so se tako morali najprej navaditi na drugačen način dela in 

izražanja, nato pa so postali zopet samozavestnejši in hkrati ustvarjalnejši. K hitremu 

navajanju na način dela je pripomogla tudi njihova starost. Poleg tega so mlajši otroci 

še veliko bolj prilagodljivi, zatorej so bila njihova prilagajanja kratkotrajna in hitra.  

 

Didaktične kartice kot spodbude za plesno izražanje še niso bile predstavljene in 

uporabljene pri otrocih v prvi starostni skupini. Več preizkušanj teh kartic je bilo z 

otroki druge starostne skupine, kjer so bili rezultati pozitivni in navdihujoči. Tudi moji 

rezultati so taki, potrebno je bilo le nekaj prilagoditve in predvsem poenostavljanja 

mlajšim otrokom in njihovim razumevanjem. Zatorej upam, da bo več vzgojiteljic 
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kartice preizkusilo že z otroki v prvem starostnem obdobju in nadaljevalo skozi 

predšolska leta otrok. Morda bodo ti pokazali izjemne dosežke in rezultate ter 

sposobnosti tekom let.  

 

Skozi diplomsko nalogo, uporabo didaktičnih kartic in plesno izražanje smo vsi veliko 

pridobili. Spoznala sem, da je izvajanje plesnih dejavnosti s pomočjo didaktičnih 

kartic enostavneje in lažje, vendar je kljub temu potrebno veliko načrtovanja in 

ustvarjalnosti. Otrokom sem pokazala možnost izražanja svojih razpoloženj in 

čustvovanj, drugačnega načina plesa in samostojnega, ustvarjalnega izražanja. 

Šestim otrokom sem s tem morda na nek način pomagala. Ponudila sem jim 

možnost ustvarjanja in izražanja sebe skozi ples. Upam, da si to zapomnijo in 

ustvarjalno živijo.  
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10  PRILOGE  

 

Priloga 1: Ovrednotenje gibno-plesnega izražanja in točkovanje 

 

Izvirnost plesnega izraza: _____(1–3 točke) 

 

Skupaj: _____ točk 

 

Točkovanje:   

 

Prostor:       

1 lasten gibalni prostor, 

2 splošen gibalni prostor, 

3 kombinacija obeh gibalnih prostorov, 

 

 

Ovrednotenje gibno-plesnega izražanja 

 

Elementi 

gibanja 

 

Opis  

 

Točke 

Prostor Lasten gibalni prostor, splošni gibalni prostor, 

kombinacija obeh gibalnih prostorov 
1–3 

Smer 

 

Gor – dol, k – od, naravnost – zavito, 

Naprej – nazaj, navzven – navznoter 
1–3 

Nivo Nizek (leže), srednji (čepe, leže), 

 visok (stoje, v zraku) 
1–3 

Oblika  

 

Spirala, 

naravnost – zavito, cik-cak, krožno 
1–3 

Tempo 

 
Hiter – počasen, naraščajoč – upadajoč 1–3 

Trajanje 

 
Kratko – dolgo 1–3 
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Smer:                        

1 ena smer gibanja,     

2 dve smeri gibanja,        

3 tri ali več smeri gibanja,        

 

Raven:              

1 ena raven,         

2 dve ravni,          

3 tri ravni.          

 

Oblika: 

1 ena oblika gibanja, 

2 vsaj tri oblike gibanja, 

3 več kot tri oblike gibanja. 

 

Tempo: 

1 en tempo gibanja, 

2 dva tempa gibanja, 

3 kombinacija dveh tempov gibanja.  

 

Trajanje: 

1 kratkotrajno gibanje, 

2 srednje dolgo trajajoče gibanje,  

3 dolgo trajajoče gibanje. 

 

Izvirnost plesnega izraza:  

1 ponavljajoče plesno izražanje predhodnega otroka, 

2 delno ponavljajoče plesno izražanje z dodajanjem lastnega izražanja, 

3 lastno plesno izražanje. 

 

 

 

 

 


