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IZVLEČEK 

 

V specialističnem delu preverjam, kako metode pomoči z umetnostjo, zlasti metode plesno 

gibalne terapije, učinkujejo na celostni razvoj otroka na nižji stopnji osnovne šole. Metode 

Plesno gibalne terapije so pri tem pojmovane kot preventiva z namenom preprečevanja 

asocialnih vzorcev vedenja v razredu in kot oblika psihosocialne pomoči. S celostnim 

pristopom prepletanja telesnih, doživljajskih, miselnih in socialnih dejavnosti spodbujam 

celostni razvoj otroka. S tem namenom v okviru obravnavanega vzorca v raziskavi preverjam 

učinke metode ustvarjalnega giba in plesa. Metodo ustvarjalnega giba in plesa pojmujem kot 

eno od  metod plesno gibalne terapije, ki je ena od vrst pomoči z umetnostjo. V 

specialističnem delu teoretsko podrobneje predstavljam naslednje vsebine: socialno vedenje in 

asocialno vedenje kot nasprotje prvega ter v povezavi s tem, težave na področju čustvovanja 

in vedenja. Nakažem nekatere poti pomoči pri pojavih takih oblik vedenja. Opredelim pojem 

celostnega razvoja otroka, poudarim razredno inkluzijo kot sodobno kulturo vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami. S pomočjo ustvarjalnega giba, kot ene izmed metod skupinske 

plesno gibalne terapije osvetlim razloge za predstavljeni pristop do vzgojno izobraževalnega 

dela z otroki na nižji stopnji osnovne šole. 

Na podlagi zastavljenih ciljev predstavljam program plesno gibalnih dejavnosti v skupini. S 

praktičnim izvajanjem načrtovanih dejavnosti ter s kvalitativnim raziskovanjem po metodi 

skupinske študije primera iščem odgovore na raziskovalni vprašanji ali gibalno plesne 

dejavnosti zmanjšujejo asocialno vedenje in prispevajo k pozitivni socialni interakciji in v 

kolikšni meri gibalno plesne dejavnosti delujejo kot način preprečevanja težav na področju 

čustvovanja in vedenja v osnovni šoli.S tem iščem odgovore o učinkovitosti preventivnih 

metod plesno gibalne terapije v vzgojno izobraževalnem procesu. V času izvajanja dejavnosti 

spremljam proces in spremembe v gibno-plesnem izražanju otrok, komunikacijske, 

emocionalne, vedenjske in interakcijske spremenljivke, dinamiko skupine in napredek 

posameznega otroka. Uporabim Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja 

učencev – ŽAN (vedenjski pojavi Žrtev, Agresivnosti, Nevrotskih tesnobnih znakov), Indeks 

empatičnosti za otroke in mladostnike in analiziram posneto fotografsko in video gradivo po 

metodi EBL.  

Ugotovitve glede na zastavljeni raziskovalni vprašanji so pokazale, da so gibalno plesne 

dejavnosti zmanjšale asocialno vedenje nekaterih otrok. S tem se je povečala pozitivna 

socialna interakcija vseh otrok v skupini. Analiza opažanj je pokazala tudi, da omenjene 
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metode delujejo kot način preprečevanja težav na področju čustvovanja in vedenja. Povečala 

se je empatičnost otrok,  pojavne oblike vedenja žrtve, agresivnosti in nevrotskih znakov so 

bile vidno manjše. 

Raziskav, ki bi proučevale učinke metod umetnostne terapije na učence v osnovni šoli, ni 

veliko. Moje pozitivne ugotovitve prispevajo k večji prepoznavnosti metod plesno gibalne 

terapije in vključevanja le-teh v vzgojnoizobraževalni proces v osnovni šoli z namenom 

preprečevanja težav na področju čustvovanja in vedenja ter spodbujanja pozitivne socialne 

interakcije in pozitivne razredne klime. Dosedanji ugotovljeni spodbudni odzivi učencev na 

tak pristop so tudi razlog, zaradi katerega se zdi raziskovanje v tej smeri  zanimivo in vredno. 

Ključne besede: preprečevanje težav na področju čustvovanja in vedenja, metoda 

ustvarjalnega giba, plesno gibalna terapija, razredna stopnja osnovne šole. 
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ABSTRACT 

 

In the present specialist thesis, I examine how the methods of therapy through art - 

particularly methods of dance and movement therapy – affect the holistic development of a 

child at an early primary school level. The methods of dance and movement therapy are 

thereby perceived as prevention methods with the intent to prevent asocial behavioural 

patterns in class, and as a form of psychosocial aid. Through a holistic approach comprised of 

bodily, experience-based, cognitive, and social activities, I encourage a child’s holistic 

development. Based on this particular intent, I examine the effects of the creative movement 

method within the scope of the research sample. I perceive the creative movement method or 

dance and movement therapy respectively as one of the methods of movement therapy, which 

should be regarded as a distinct form of therapy through art. In the present specialist thesis, I 

outline the following contents in detail: Social and asocial behaviour as opposing notions, 

and; in connection with the aforementioned relation; issues with regard to emoting and 

behaviour. I hint at certain procedures of aid and assistance for cases, in which such forms of 

(negative) behaviour (may) manifest themselves. I define the term “holistic development of a 

child” and accentuate class inclusion as a contemporary form of inclusion of children with 

special needs. With the aid of the creative movement method as one of the methods of group 

dance and movement therapy, I highlight the reasons for the outlined approach towards 

educational practice-based work with children at early primary school levels. 

Based on the aims set, I provide an outline of a group dance-movement-activity based 

programme. With the practical implementation of the outlined activities and through 

qualitative research in accordance with the method of a group-based case study, I aspire to 

obtain answers to the following research questions: 1) Do dance and movement activities 

decrease the level of asocial behaviour? – and –  2) To what extent are dance and movement 

activities effective as means of preventing issues in the field of emoting and behaviour in 

primary school? This is my approach towards finding answers with regard to the efficiency of 

dance-and-movement-therapy-based methods within the education process. During the 

timeframe of performing the activities, I monitor the process and the changes in dance-and-

movement expressivity put forth by the children, in the communicative, emotional, 

behavioural, and interactional variables, as well as in group dynamics and in the level of 

progress of each respective child. I applied a specific social behaviour assessment inventory – 

VAN (victim, aggression, neurological distress signs) and the Index of Empathy for Children 
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and Adolescents, and analyzed the acquired video material according to the EBL (Emerging 

Body Language) method.  

Based on the research questions, the findings have shown that the dance-and-movement based 

activities of the children have decreased the level of asocial behaviour in certain children. 

This lead to an increase of positive social interaction among all the children within in the 

observed group. The observation analysis has also shown that the noted methods also 

successfully worked as means of preventing issues in the field of emoting and behaviour. The 

empathy level of the children had increased. The occurring behavioural forms of victim, 

aggression, and neurological distress signs have substantially decreased. 

Researches focusing on studying the effects of methods of therapy through art on primary 

school children are rare. My positive findings should contribute towards a higher level of 

regard for dance and movement therapy methods and as a step towards the inclusion of the 

aforementioned into educational practice within the scope of primary schools with the salient 

intent of preventing issues in the field of emoting and behaviour, encouraging positive social 

interactions, and a positive in-class environment. The recent, encouraging reactions of the 

children regarding this distinct approach, also hint that further research in this particular 

direction clearly appears to be both interesting and significant.  

 

Keywords: preventing issues in the field of emoting and behaviour, creative movement 

method, dance and movement therapy, early primary school level 
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1 UVOD  

 

Nekoč je bila skupina žab,  

... ki so organizirale tekmovanje. 

Njihov cilj je bil: doseči vrh visokega stolpa. 

Zbralo se je že veliko gledalcev, 

da bi si ogledali to tekmo in navijali . 

Tekma se je začela. 

Če smo iskreni: 

od gledalcev nihče ni verjel, da je možno, 

da bi žabe lahko priplezale do vrha stolpa. 

Vse, kar se je slišalo, je bilo: 

"Oh, kako naporno!!! 

NIKOOOLI jim ne bo uspelo!" 

ali 

Tega res ne bodo zmogle. Stolp je previsok!" 

Žabe so začele obupavati .. 

... Razen nekaterih, ki so energično plezale naprej... 

Ljudje so še naprej vzklikali: 

"To je prenaporno!!! Tega nihče ne zmore!" 

Vedno več žabam so popustile moči in so odnehale . 

... Ampak dve žabi sta plezali dalje ... 

Enostavno nista želeli odnehati! 

Na koncu so omagale vse, razen te ene žabe, ki je z velikim naporom edina dosegla 

vrh! 

Ostale žabe so seveda želele vedeti, kako ji je uspelo! 

Ena od njih je šla na stolp, da bi jo vprašala, kaj je naredila. 

Izkazalo se je... 

 

Zmagovalka je bila GLUHA !!! 

(neznani avtor) 
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Vsak otrok je poseben. Otroci potrebujejo sprejemanje njihovih posebnosti.Včasih ni dovolj 

le razumska raven. Sprejemanje se velikokrat zgodi šele na čustveni ravni, ko odrasli 

predelamo svoje pomisleke, razočaranje, jezo in se posvetimo otroku. V svojem 

funkcioniranju v razredu so zaradi svojih težav nemalokrat zagrenjeni, nesocialni,  

anksiozni, agresivni, težje predvidljivi. Problemi naših otrok velikokrat vključujejo slabo 

telesno shemo, težave s koordinacijo in ravnotežjem, vedenjske težave in težave v 

zaznavanju. V načinu dela dajem poudarek na izzvanju motivacije za učenje. To poskušam 

dosegati s pozitivno predstavo o sebi. Z integracijo v skupino jim na tak način ponujam 

možnost razvijanja socialnih sposobnosti, skupinskega reševanja problemov, razvijanja 

občutkov uspeha in zadovoljstva. S spoznavanjem lastnega telesa, njegovega položaja v 

prostoru, z gibanjem v njem, skušam pomagati graditi otrokovo samozavest, zaupljivost, 

pozornost in koncentracijo. Otrok, ki je samozavesten, ki zaupa svojim sposobnostim, bo to 

izrazil z gibanjem telesa, s hojo, držo glave. Osnovni izraz samozaupanja je otrokov odnos 

do lastnega telesa. 

Na osnovi svojih preteklih izkušenj ugotavljam, da obstaja odnos med gibanjem in čustvi 

in da oseba preko gibanja postane bolj uravnotežena in napreduje v spontanosti in 

prilagodljivosti. Vsi otroci imajo dve osnovni potrebi: dobro počutje v lastnem telesu in 

sposobnost oblikovanja odnosov. Če tega ni, jim lahko pomagamo. Kot študentka 

specialističnega študija Pomoč z umetnostjo (tudi že prej), izvajam delavnice z gibom in 

plesom kot  preventivo z metodami plesne terapije v razredu. 

V svetu danes obstajajo mnoge smeri plesne terapije, ki se povezujejo z različnimi 

psihološkimi šolami. Sama se ne oziram preveč na nobeno od njih,  pač pa delujem 

pragmatično in  uporabljam prvine plesne terapije podporno in preventivno pri delu z 

učenci v osnovni šoli. 

Nekatere metode gibno plesne terapije izvajam preko plesno gibalnih dejavnosti  pri otrocih 

v podaljšanem bivanju v nižjih razredih osnovne šole. Metoda ustvarjalnega giba je pri 

mojem delu največkrat uporabljena. Učitelja in učenca ne omejuje v obvladovanju danih 

gibalnih vzorcev, ampak spodbuja k stalnemu iskanju novih načinov izražanja. 

Slovenski izobraževalni sistem je zelo storilnostno naravnan. Pozabljamo na medsebojne 

odnose, na socialno učenje. Zaradi te storilnostne naravnanosti  učitelju ostaja premalo časa 

za dejavnosti, ki nimajo predpisanega načrta; za poslušanje in doživljanje resnične otroške 

narave, njihovih misli in besed. Poti do cilja je veliko. Šolski sistem si vedno izbere tisto 

najhitrejšo, ki pa ni vedno najboljša. Gib je pri pouku sprostitev, spodbuda, metoda. Mogoče 
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ga je vključiti v vsa področja. (Breda K.) Izbira prave metode oz. načina vzgojno – 

izobraževalnega dela je bistvenega pomena za uresničevanje smotrov, ki smo si jih zadali. 

To vodi k celostnemu razvoju otroka (čustvenem, intelektualnem in socialnem). To je 

namen mojega dela z otroki pri sedanjem in prihodnjem delu v šoli. Kot diplomantka 

Pedagoške fakultete sem pred leti v svoji diplomski nalogi raziskovala, kako bi se učne 

vsebine predmetov v osnovni šoli (1. - 5. razred) lahko udejanjale preko giba. V nalogi sem 

pokazala, da se da skoraj vsaka učna vsebina udejaniti preko giba. Z znanjem, 

domiselnostjo, in dobro voljo se da vplesti metodo ustvarjalnega giba v vsakodnevno prakso 

v osnovni šoli. Zastavljeno nadaljujem in predstavljam v tem specialističnem delu. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1  VEDENJE 

Večina ljudi ne razmišlja veliko o vedenju, če pa bi, bi spoznali, da je vedenje vse, kar 

delajo vsa človeška bitja od rojstva do smrti. Pa tudi če bi razmišljali o tem, bi večina ne 

spoznala, da vse to vedenje, tudi tisto, ki ima le neznaten učinek na naše življenje, izberemo 

sami(Glasser, 1995, str. 57 ). Torej je vzrok samega našega vedenja nenehno izbiranje 

tistega, za kar mislimo, da bo najbolje zadovoljilo naše potrebe. 

Motnje vedenja ugotavljamo takrat, kadar gre pri otoku za trajne ali pogoste ponavljajoče se 

vedenjske vzorce, ki izrazito prestopajo mejo objektivno sprejemljivega, kadar se v 

njegovem vedenju združuje več neustreznih oblik odzivanja in ravnanja in kadar ne gre 

toliko za občasno reaktivnost na določene zunanje obremenitve, ampak bolj za nekakšen 

utirjen prevladujoč neustrezen vedenjski slog, ki vpliva na otrokov nadaljnji razvoj in 

njegovo vključevanje v svet (Tomori, Ziherl, 1999, str. 333). 

2.1.1 Prosocialno vedenje 

Miller (1992, v Kroflič, 1999, str, 100) navaja, da se je za pozitivne oblike vedenja 

uveljavilo ime, prosocialno vedenje, kar pomeni prostovoljno vedenje v dobrobit drugih. 

Razvoj prosocialnega vedenja opredeljuje z vidika kognitivnih, emocionalnih in socialnih 

dejavnikov. Domneva, da imajo kognitivne sposobnosti pri tem posebno vlogo. Bistrejši, 

predvsem starejši otroci, bolje razumejo položaj in emocije drugih, zreleje moralno sklepa in 

so zmožni pomagati. 

Otroci se morajo naučiti veliko pravil vedenja, da lahko sodelujejo v socialnih situacijah. Ta 

pravila vključujejo: 

 socialne dogovore, ki spodbujajo interakcije, kot na primer spolne vloge in pravila 

vljudnosti, 

 preudarna pravila, ki so potrebna za otrokovo varnost, na primer prečkanje ceste, 

 moralna pravila, ki so pogost razumljena kot zavezujoča in univerzalna, spodbujajo 

oblike vedenja, kot so sodelovanje, medsebojno spoštovanje, altruizem, preprečujejo 

pa sebičnost in agresivnost, 

 otroci se učijo o pomembnosti socialnih dogovorov in moralnih pravil iz lastnih 

interakcij, opazovanj in igre, še posebno iz konfliktnih situacij s starši in z vrstniki, 
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 konflikti z vrstniki in sorojenci najpogosteje sprožajo moralna vprašanja pravice in 

pravičnosti, agresivnosti in prijaznosti, medtem ko se konflikti s starši pogosteje 

nanašajo na oliko in dogovore o vedenju (povzeto po Warden in Christie, 2001, str. 

103). 

2.1.2 Asocialno vedenje in nekateri drugi negativni vzorci vedenja in 

čustvovanja 

Asocialno vedenje je vedenje posameznika, ki se noče ali ne more prilagoditi določenim 

družbenim normam (SSKJ, str. 24). 

Asocialno ali sorodno antisocialno vedenje sta obliki negativnih vzorcev vedenja in 

čustvovanja. Negativni vzorci vedenja in čustvovanja so običajno značilni za otroke s 

čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami. Problem asocialnih in antisocialnih oblik 

vedenja je mogoče opredeliti tudi z Glasserjevo teorijo motivacije za zadovoljevanje 

človekovih potreb. Agresivno vedenje je lahko posledica nezadovoljenih psihičnih potreb po 

svobodi, moči, zabavi, ljubezni. Slednje so v šoli žal pogosto zatrte, kar odločilno in 

negativno vpliva na učenčevo motivacijo ter na njegov odnos z okoljem (v Kroflič, 1999, 

str. 102). 

Visser (v Kobolt 2010, str, 95) meni, da čustvene in vedenjske težave niso nekaj, kar obstaja 

zunaj socialnega konteksta, temveč je to oznaka, ki je posameznikovemu vedenju dodeljena 

glede na kulturne norme. Nekateri poudarjajo, da so vedenjski problemi lahko posledica 

nasprotja med vrednotami in pričakovanji šolskega sistema ter vrednotami, ki jih otroci 

pridobijo doma in v skupnosti. 

Atkinson in Hornby (2000 – glej vir Ayers, v Kobolt, 2010, prav tam) menita, da so 

značilnosti čustvenih, vedenjskih in socialnih težav naslednje: njihovo vedenje je letom 

neprimerno ali se zdi kakor koli drugače socialno neprimerno, vedenje moti tako učenca 

samega in tudi njegove sošolce pri učenju (npr. stalno klepetanje v razredu, odpor do dela, 

stalno nagajanje sošolcem). V vedenju je prepoznati znake čustvenega nemira (npr. 

nepričakovana jokavost, umik iz socialnih dejavnosti) in težave pri oblikovanju in 

vzdrževanju pozitivnega odnosa (npr. izolacija od sošolcev, agresivnost do drugih otrok in 

odraslih oseb). 

Visser (2007, v Kobolt, 2010, str. 9) navaja naslednji spekter vedenjskih odzivov, ki sodijo v 

ta spekter: 

 umaknjenost in izolacija, 

 razdiralnost in motečnost, 
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 hiperaktivnost in pomanjkanje koncentracije, 

 nezmožnost uporabe socialnih veščin, 

 nezmožnost tvoriti in vzdrževati socialne odnose, 

 uporaba izzivalnih vedenj, 

 duševne motnje, vezane na področje, kot so depresivnost, prehranjevanje, ADHD. 

V nadaljevanju Visserjeva poudarja, da imajo lahko taki otroci naslednje značilnosti: so 

pogosto tisti, ki jih imamo najmanj radi in jih od vseh otrok s posebnimi potrebami najmanj 

razumemo. Otroci s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami so lahko: 

 nesrečni, ne želijo ali ne zmorejo delati, 

 prejmejo manj pohvale za svoje delo in imajo manj pozitivnih interakcij 

otrok/odrasel, 

 imajo učne težave ali dosegajo manj, 

 imajo skromne socialne veščine in manj prijateljev, 

 imajo nizko samovrednotenje, 

 so čustveno nestabilni, 

 so hitro prizadeti. 

Myschker (2005, v Kobolt, 2010, str. 109) meni, da takim otrokom lahko pomagamo 

procesno; ustvarimo odnos, spoznamo njegovo primarno okolje, razumemo njegov socialni 

položaj, spoznamo odnose z vrstniki, izkušnje s šolskim okoljem in razumemo odzive oseb v 

omenjenih kontekstih. 

Socialna ranljivost se izkaže kot nasledek neugodnega sovplivanja družbenih, socialnih in 

individualnih dejavnikov, med katerimi velja izpostaviti predvsem nižjo izobrazbeno raven, 

nižji socialni status z ogroženo materialno eksistenco in pomanjkanje socialnoodnosnih 

mrež. Pri individualnih značilnostih so ključne disharmonične sposobnosti in disfunkcije 

kognitivnega, emocionalnega in vedenjskega repertoarja. Ranljive skupine težje dosegajo 

postavljene storilnostne in socialne zahteve in ne izpolnjujejo normativnih družbenih 

pričakovanj. Brez individualno primernih podpornih mehanizmov se ranljivost izrazi v 

neuspešnosti, šolskem osipu, osamljenosti in obrobnosti (Kobolt, Sitar, 2005, str. 235). 

Otroci in mladostniki, ki jim v šolski situaciji ne uspe potrditi lastnih sposobnosti in 

spretnosti, so pogosto pod pritiskom in ne vedo, kako se uveljaviti (Dolenc, 2010, str. 15). 

Velikokrat so deležni negativnih odzivov ali celo zavračanja s strani okolice. Vse to lahko 

privede do tega, da razvijejo odpor do šole in postanejo nemotivirani za učenje in delo 

nasploh, pričnejo se potrjevati na drugačne, tudi socialno nesprejemljive načine. Učenic z 
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vedenjskimi in čustvenimi težavami predstavljajo v široki slupini otrok s posebnimi 

potrebami posebej občutljivo in za obravnavo izjemo zahtevno skupino. 
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2.1.3 Empatija 

»Delovati na način, ki je v prid drugi osebi, brez očitnih znakov lastne koristi, obnašati se 

nesebično, deliti čustva s to osebo z namenom razumeti njegove potrebe. S to definicijo bi 

lahko označil empatijo« (Rus, 1997; v Mraz, 2010, str. 25, ). 

Marjanovič-Umek in Zupančič (2004, v Zupan, 2008, str. 14) navajata, da nove razlage 

razvoja čustev poudarjajo, da so čustva osrednji prilagoditveni mehanizmi razvoja vseh 

vidikov človekove dejavnosti: spoznavnih procesov, temperamenta, socialnega vedenja in 

telesnega delovanja. Pomembno vlogo pa imajo tudi v razvoju samozavedanja in pri 

pridobivanju zavednega nadzora nad izražanjem čustvenih stanj. 

Empatija je domišljijsko zavedanje emocij drugega. Po ugotovitvah Stotlanda (1978, v 

Kroflič, 1999, sr. 91) na emocionalne reakcije do drugih in na pripravljenost za pomoč 

pomembno vpliva zmožnost domišljijskega vživljanja v namišljene situacije. Allport (1991, 

prav tam) meni, da empatijo omogočajo kinestetični občutki. To dosežemo s prevzemanjem 

drže drugega. 

Golleman (1996, prav tam, str. 93) posveča veliko pozornost empatiji kot eni od sposobnosti 

emocionalne inteligence. Opredeljuje jo kot sposobnost odčitavanja občutij drugih, pri 

čemer je pogoj , občutljivost za lastne emocije. V preučevanju sposobnosti tega odčitavanja 

se je izkazalo, da so ženske na splošno bolj občutljive. 

Ron Best poudarja, da glede na posameznika lahko dosežemo približek čustvene izkušnje z 

zaprtim opazovanjem. Opazovanje zunanjih znakov notranjega občutenja nekoga in uporaba 

delčka domišljije nas pripelje do procesa, ki ga poznamo pod pojmom empatija. Sposobnost 

empatije je nujni pogoj za opazovanje notranjega doživljanja nekoga. Ključna je za učitelje, 

terapevte in druge poklice dela z ljudmi( Best, 2011, str. 20). 

Koordinirano gibanje je pomembna osnova za razvijanje empatije in prosocialnega vedenja 

(Behrends, 2012, str.107). Telo je s svojim gibanjem, plesom, imitacijo in usklajeno 

motoriko primerno za razvijanje sposobnosti empatije, še posebej za ljudi s primanjkljaji na 

tem področju. 

2.1.4 Ustvarjalno vedenje 

Ustvarjalnost ni enovita lastnost. S pojmom ustvarjalnost označujemo več različnih 

sposobnosti oz. faktorjev ustvarjalnega mišljenja, ki so pri posameznikih različno razviti. Ti 

so po Guilfordu (1967, v Pečjak, 1987, v Kroflič, 1999, str. 57) naslednji: »fleksibilnost« 

(prožnost mišljenja, iznajdljivost, »fluentnost«  (tekočnost, bogastvo zamisli, porajanje 
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zamisli), »originalnost«(izvirnost) in »elaboracija« (način izvedbe zamisli). Motivi za 

ustvarjalno mišljenje so radovednost, potreba po raziskovanju in manipuliranju, potreba po 

dosežkih, zadovoljstvo ob reševanju kreativnih nalog, potreba po samopotrjevanju idr. Za 

ustvarjalno dejavnost je značilno notranje motivirano vedenje, ki ne potrebuje zunanje 

stimulacije oz. nagrade, ampak poteka zaradi ustvarjanja samega (prav tam). 

Fromm navaja več pogojev za oblikovanje ustvarjalnih stališč. Prvi pogoj je zmožnost biti 

presenečen, zbegan, začuden. Otroci so tega zmožni in to je razlog, da so tudi ustvarjalni. 

Skozi vzgojni proces (socializacija) večina ljudi izgubi zmožnost presenečenja, začudenja, 

kajti vedeti morajo vse, nič jih ne sme presenetiti, svet ni nič več poln čudes (1959, prav 

tam, str. 59). 

Ustvarjalnost je sinonim za različno miselnost, ki je sposobna razbiti sheme izkustva. 

Ustvarjalen je um, ki neprenehoma dela, ki sprašuje, ki odkriva probleme tam, kjer drugi 

najdejo zadovoljujoče odgovore.(Rodari, 1996, str.127). 

Žagar (1984, v Kroflič, 1999, str, 60) je preučil vlogo učiteljevih pedagoških stališč pri 

razvijanju učenčevih ustvarjalnih sposobnosti. Ugotovil je, da so pri nalogah ugotavljanja 

vzročno posledičnih povezav, ki so bolj povezani s konkretnim šolskim znanjem, uspešnejši 

učenci avtokrativnih učiteljev, ki dajejo prednost disciplini in manj cenijo učenčevo 

iniciativnost. Učenci demokratičnih učiteljev (dajejo prednost učenčevi iniciativnosti), so 

bili uspešnejši pri reševanju novih problemov, ki zahtevajo transformacijo znanja. Žal so 

raziskave v svetu in pri nas pokazale, da pri pouku prevladujejo vprašanja nižjega nivoja, ki 

zahtevajo reprodukcijo dejstev in ne spodbujanje k razmišljanju in ustvarjalnosti. 

»Učitelj se spremeni v anmatorja. V pobudnika ustvarjalnost. Otrokom ne daje več lepo 

pripravljenega in zavitega znanja, grižljaj na dan, ni več krotilec žrebet, dreser tjulenjev, 

ampak je odrasli, ki živi z otroki, da bi čim bolj izrazil samega sebe, razvil njihove lastne 

ustvarjalne sposobnosti v različnih dejavnostih« (Rodari, 1996, str. 129). 

Po Torrancu (1965, v Kroflič, 1999, str. 72) je »storilnostna naravnanost« glavna ovira 

ustvarjalnega mišljena  šolskih otrok. 

Osbornova tehnika razvijanja ustvarjalnosti temelji na »brainstormingu (slov. nevihti 

možganov) in je namenjena skupinskemu reševanju problemov. Pri tem moramo upoštevati 

naslednja pravila: 

 Ni kritike. Članom skupine je prepovedano, da kritizirajo zamisli, ki se javljajo. 

Svoje mnenje o izdelkih lahko povedo šele, ko je naštevanje zamisli končano. 

 Zaželena je količina. Od članov se zahteva, da proizvedejo številne zamisli, kvalitet 

je pomembna. 
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 Zaželena je originalnost. Zahteva se, da so misli originalne. 

 Povezave in izboljšave. Sodelujoče spodbujajo, da gradijo na zamislih, ki so se 

pojavile med treningom, da dopolnijo in izboljšajo ideje drugih članov (Jaušovec, 

1987, sr. 10). 

2.1.5 Preprečevanje težav 

Koboltova (2010, str. 161) poudarja, da so emocionalne in vedenjske težave večinoma 

nasledek neustreznih odnosov, tako tistih, v katerih se je otrok razvijal, kot tistih, v katerih 

trenutno živi. Tak otrok doživlja čezmerna in pogosta občutja strahu, anksioznosti, 

nekompetentnosti, lastne neuspešnosti, travmatskih doživetij v razvoju, nezadovoljenosti 

potreb po povezanosti in vključenosti. Čeravno odnosi med pedagoškimi delavci in učenci 

niso tako odločilni za osebnostni razvoj, kot so družinski, tudi odnosi otroka z osebami v 

pedagoških ustanovah prispevajo bodisi k poglabljanju njegove stiske ali pa omogočajo te 

stiske in njihove vedenjske izraze prepoznati in s pomočjo novih, pozitivnih izkušenj 

zmanjševati.Celostni interventni modeli dela z motečimi učenci, nadaljuje Koboltova (2010, 

str. 162) temeljijo na oblikovanju inkluzivne šolske klime in hkrati razvoja 

individualiziranih in skupinskih programov. Uspešni programi so hkrati usmerjeni v učne, 

podporne, usmerjevalne, spodbujevalne, kolektivne ter socialne dimenzije. 

 Interveniranje v razredu (primer iz lastne prakse) 

V nadaljevanju bi rada predstavila nekaj svojih izkušenj vzgojno izobraževalnih strategij za 

prosocialno vedenje v svojem oddelku tretjega razreda na osnovni šoli .Te strategije izvajam 

nenehno, po potrebi, saj menim, da je vsaka komunikacija z otrokom že lahko del strategije 

za prosocialno vedenje posameznika ali skupine. Sicer pa se te aktivnosti (uradno po učnem 

načrtu šole) izvajajo enkrat tedensko v okviru ur oddelčne skupnosti. 

Glede na nastali problem izberem eno od strategij reševanja problemov. Npr.: spodbujam 

otrokovo razumevanje medosebnih odnosov, upoštevanje moralnih vrednot, ki veljajo v naši 

družbi, želeno socialno vedenje… 

Sama se pri tem držim nekaterih meni lastnih načel: 

 vem, da imam ključno vlogo vodje, 

 za razredno klimo je pomemben moj pristop do vedenjskih navad učencev, 

 pri nastalem problemu se držim treh ključnih elementov: predhodni dogodki 

(okoliščine), vedenje (krepim pozitivne oblike) , posledice, 

 dajem pohvale, ne samo za vidne dosežke ampak za zaslužene napredke, 
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 pri reševanju problemske situacije imajo veliko vlogo učenci sami (restitucija ipd.), 

 vedenjski oskarji: odbor učencev podeljuje oskarje za lepo vedenje (nominiranci 

tedna). 

Naloge za pridobivanje in krepitev prosocialnega vedenja v razredu  so po mojem vzorcu 

naslednje: 

 Naloge, ki spodbujajo razmišljanje o pravilih socialnega vedenja 

Otroci primerjajo dve ali več oblik vedenja. 

Naloge za razumevanje motivov določenih dejanj 

»Zakaj misliš, da je ta fant naredil tako?« 

 Naloge občutkov in izmenjave vlog 

Sposobnost empatije, deljenja občutkov in čustev je morda najpomembnejša za uspešno 

socialno interakcijo. 

 Naloge, ki spodbujajo otroke k razmišljanju o posledicah njihovih dejanj 

Otroci naj predvidijo, kaj se lahko zgodi po posameznem dejanju (Warden, 2001, st. 12). 

Za socialno integracijo učencev v razredu velikokrat uporabljam gledališko ustvarjanje. 

Poudarek je na skupinskem ustvarjanju,  kjer pa vsak najde svoje mesto in samorealizacijo. 

Metoda kreativnega pisanja (Blažić, 1992)  nam služi kot osnova. 

Učenci na osnovi ljudske pravljice najprej sestavijo svoje zaključke pravljice. Potem te 

zaključke integrirajo med seboj v smiselno celoto. Ker so to tretješolci, se postavim v vlogo 

dramaturga in nastalo pravljico spremenim v dramsko besedilo. Ko besedilo preberejo, 

poiščejo vlogo, s katero se lahko identificirajo.  

Učenci sami iščejo najprimernejše  kreativne načine za predstavitev pravljice s pomočjo 

giba, glasbe in igre. Moja pomoč je po potrebi. 

Svoje delo predstavimo v obliki gledališke predstave staršem, vrtčevskim otrokom, ostalim 

razredom. 

Te vrste nalog nastajajo v naših srcih in ravno zaradi tega jih učenci  tam še dolgo nosijo. 
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SLIKA 1:Dramatizacija pravljice o debeli repi 

, 

 Ocena življenjskega položaja in problemske situacije ( primer iz lastne 

prakse) 

V tretjem razredu imamo učenca, ki se v določenih situacijah vede antisocialno. 

J. prihaja iz družine z dvema otrokoma. Pred nekaj meseci sta se starša sporazumno ločila. J. 

ostane z bratom pri mamici, z očetom imata redne stike. 

Družina je dobro situirana. Mama potoži, da ima s sinom težave odkar ne živijo več skupaj. 

Na različne načine ji nagaja, postal je trmast in samosvoj, njenih navodil ne upošteva. Z njo 

velikokrat komunicira na negativen način. Mama se s temi problemi ne zna soočati, odmika 

se od interakcije s sinom. 

J. v razredu večino časa normalno deluje. Včasih pa je nepredvidljiv v svojih razmišljanjih 

in do vrstnikov fizično nasilen. Včasih nase opozarja s klovnovskim vedenjem, drugič se 

zapre v svoj svet in noče z nikomer verbalno komunicirati. Ker je zelo inteligenten, skupina 

velikokrat ne ve, kaj lahko od njega pričakuje, zato ga pušča ob strani in je do njega 

negotova. Njegovih »odklopov« je že dokaj vajena, čeprav si jih ne zna razložiti. 

Njegov odmik skušam glede na odhod očeta iz skupnega življenja razumeti. Ker je zelo 

senzibilen (lahko bi rekla celo »indigo otrok«) ga skušam soočiti z dejstvom odhoda očeta 

kot realnost (»V veliko družinah se zgodi, da se oči in mamica ne razumeta in odločita, da 

ne bosta več skupaj. Vem, da si ti tega nisi želel, a tako se je zgodilo…«). Razumem 

njegovo globoko bolečino in strah za izgubo ljubljene osebe. Ko vidim, da se dolgočasi, mu 

vedno dan kakšne »specialne naloga«. Npr.: nesi lepilni trak v blagajno, zate sem našla 

posebno križanko, sestavljanko, pomagaj mi organizirati kviz Pokaži kaj znaš, veliko se 
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pogovarjava o njegovem očetu, katerega ima zelo rad,…Rad se igra ustvarjalne igre, rad 

doda kakšno svoje pravilo. Ker je v teh aktivnostih zelo mentalno vključen, težje sprejme 

dejstvo, da ne more biti vedno on vodja. Takrat se težko prilagodi, večkrat noče sodelovati 

in se izključi. Velikokrat skušam antisocialno vedenje pri njem ustaviti  neverbalno. 

Iz mnogih razlogov se v razredu pogosto odločam za različne socialne igre, v katerih večina 

uživa in se zelo sprosti. Pri tem vedno vključujem prvine umetnostne terapije. Največkrat 

kombiniram dramsko in gibalno – glasbeno terapijo, ker se skupina takrat najbolje odziva in 

najhitreje pridemo do nekega cilja (ki pa ni vedno nujen). 

»Bog, nakloni mi milost, 

da bom lahko prenašal, 

česar ne morem spremeniti; 

pogum, da bom spreminjal tisto, 

kar zmorem in modrost, 

da bom znal ločiti prvo od drugega.« 

(Gordon, 1992, str. 98) 
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SLIKA 2: Socialno gibalne igre 

 Ustvarjalni proces kot ena od poti pomoči  

Z gotovostjo trdim, da je ena izmed poti za preprečevanje težav šolskih otrok ustvarjalni 

proces. Avtorja Randall in Southgate (1988, v Kroflič, 1999, str. 75) poudarjata, da skupina, 

ki ima skupno željo, lahko stopi na pot »ustvarjalnega orgazmičnega ciklusa«. V ustvarjalni 

skupini ta ciklus poteka takole: v fazi negovanja člani skupine negujejo drug drugega 

čustveno in telesno (rokovanje, trepljanje,…). V fazi energiziranja člani prispevajo vse več 

idej, narašča aktivnost in medsebojno spodbujanje, porajajo se nove ideje, sodelujoči imajo 

vse več energije; vrh: skupina reši problem, ustvari nekaj novega; sledi faza sproščanja, 

sodelujoči se umirjajo, zadovoljni nad doseženim, ovrednotijo ustvarjeno in že načrtujejo 

nadaljnje delovanje. 

»V svetu umetnosti, kjer je naša zavest osvobojena prepleta sebičnosti, dosegamo neovirano 

vizijo enotnosti, utelešenja resničnega, ki je večna radost«(Tagore, 1988, v Kroflič, 1999, 

str. 77). Samo po sebi je umevno, da dejavnosti, kjer proces poteka na umetniški način, 

spodbujajo ustvarjalnost. Morda prav zaradi take samoumevnosti te dejavnosti niso tako 

sistematično obdelane in pripravljene za uporabo kot različni verbalni sistemi ustvarjalnega 

mišljenja, navaja Krofličeva (1999, str. 78).Te dejavnosti spodbujajo divergentno mišljenje; 

za reševanje problemov so pomembne vizualizacija, intuicija, kinestezija, empatija idr. 

Avtorica naprej poudarja, da znanstveni izsledki kažejo, da so sposobnosti, na katerih 

temelji umetniško delovanje, vezane na delovanje desne možganske hemisfere (vizualni, 

prostorski, čustveni, intuitivni,… procesi, ki potekajo celostno, sintetizirajo 

informacije…(prav tam, str. 78).Danes je splošno ugotovljeno, da vodilno vlogo v 
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vsakdanjem delovanju zavzemajo sposobnosti, ki temelje na funkcioniranju leve hemisfere 

(verbalno izražanje in analitično mišljenje). Leva, razumsko logična hemisfera je torej 

dominantna, desna, ustvarjalna in intuitivna pa zanemarjena. 

Umetniška dejavnost ter ustvarjalna gibalna in plesna vzgoja kot vsebina enega od področij 

umetnostne vzgoje morejo torej prispevati velik delež k spodbujanju ustvarjalnosti (prav 

tam). Tudi druge tehnike oziroma metode pomoči z umetnostjo, kot so kreativno pisanje, 

sociodrama, spodbujajo kreativno mišljenje in delujejo mnogodimenzionalno. 

Pri preprečevanju težav je pomembno tudi aktivno učenje in metode celostnega poučevanja 

ob celostno razvitem učitelju. Navedene rešitve bom zaradi pomembnosti obravnavala 

posebej v nadaljevanju. 
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2.2 CELOSTNE METODE DELA ZA CELOSTNI RAZVOJ OTROKA 

2.2.1 Celostno poučevanje 

Dr. Breda Kroflič je na posvetu o nadarjenih napisala, da  je v zadnjem času »celostna 

metoda učenja« postala sestavina dopolnilnega usposabljanja vzgojiteljev in učiteljev za 

prvo triletje devetletne osnovne šole. Za učitelje iz prakse je to nov izziv in hkrati nova 

spodbuda. (Kroflič, 2001, str. 1) Povratne informacije, razvidne iz številnih seminarskih 

nalog, so polne novega elana in navdušenja za pedagoški pristop, ki otroke izjemno motivira 

za šolsko delo, daje možnost sposobnim in hiperaktivnim, prebuja zavrte, odkriva nadarjene 

ter hkrati vključuje socialno učenje.  

Obča didaktika ne pozna tega pojma oziroma opredelitve procesa učenja in poučevanja, ki 

poteka na celosten način. Vendar dovoljuje porajanje novih metod in učnih pristopov, ki so 

odziv na »duh časa«. Med njimi je tudi celostna metoda učenja, ki jo kot avtorica v Sloveniji 

sistematično razvija že dolga leta s sodelovanjem vzgojiteljev in učiteljev iz prakse ter 

študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani. Ob svojih raziskavah je metodo zasledila tudi pri 

drugih avtorjih v svetu, vendar žal zaradi še vedno prevladujoče dualistične kartezijanske 

miselnosti delitve duha in telesa celostni pristop v vzgojno-izobraževalnem delu ni splošno 

usvojen  v obči didaktiki in s tem v izobraževanju pedagoških delavcev ne v svetu ne pri 

nas. Celostne metode poskušajo na različne načine integrirati intelektualne, emocionalne, 

socialne vidike in telesne oziroma psihomotorične vidike vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Doživljanje učenja je multimodalno, multisenzorično in poteka na več ravneh. Vzgojitelj in 

učitelj obenem skozi igro, gibanje in zabavo spodbuja humor in domišljijo, uporablja 

pozitivne sugestije. Prevladuje pozitivna skupinska dinamika, ki omogoča pristno 

komuniciranje. Za tehnike pri obravnavi snovi so značilni usklajenost in povezanost s 

fizičnim okoljem, tehnike sproščanja in vizualizacije, metaforično pripovedovanje, glasba, 

igre vlog, dramatizacije in gibalno izražanje, integracija perifernih dražljajev, globalna 

predstavitev bogate učne snovi, podporne in integrirane tehnike vrednotenja,  skrben izbor 

besednega izražanja in učnih pripomočkov. Celostne metode učenja in poučevanja temeljijo 

na najnovejših spoznanjih o možganskem delovanju in se vklapljajo tudi v sodobno teorijo 

multiple inteligentnosti. 

Z nekaterimi od teh celostnih pristopov se je bilo mogoče že srečati v Sloveniji in jih  danes, 

nekatere v celoti, druge po posameznih sestavinah učitelji vključujejo v vzgojno-

izobraževalni proces. Za enkrat so še vedno alternativa tradicionalnim pedagoškim 

pristopom in jih učitelji lahko spoznajo le zunaj dodiplomskega izobraževanja (prav tam). 
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Vesna Geršak navaja, da je poučevanje in učenje skozi telo in gib v prostoru in času – pouk 

v treh (štirih) razsežnostih, ne le v dveh – tabla in miza, še vedno manj znani in običajno. 

(Geršak, 2003, str.70) Vse preveč je vsebin, ki razvijajo predvsem otrokove verbalne 

sposobnosti, zanemarjajo pa neverbalno komunikacijo, oziroma upoštevanje tudi desne 

polovice možganov, ki je bistvenega pomena v ustvarjalne m mišljenju. 

Z uvajanjem devetletne osnovne šole in prenavljanjem programov se posodabljajo tudi 

metode poučevanja in učenja. Celostna metoda učenja, pri kateri ima zelo pomembno vlogo 

uvajanje ustvarjalnega giba v učni proces, zagotavlja celosten razvoj otroka. Raziskave v 

svetu in pri nas, navaja Geršakova, med drugim tudi Waldorfska in konvergentna 

pedagogika, kažejo na to, da je v šoli preveč dela »na glavi« in premalo »na telesu«. Da se 

otrok razvija celostno, mu moramo vzgojitelji in učitelji omogočiti, da se čim več giba. In 

prav pri ustvarjalnem gibanju deluje otrokovo telo kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, 

ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se na nek način odziva nanje.  

Otrok se pri takem gibanju začenja zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega gibanja, 

časa in prostora ter predvsem različnih možnosti za izrabo svoje energije. Z razvojem 

motorike se hkrati razvija celotna sposobnost kontrole telesa, ki pa je v veliki meri odvisna 

od obvladovanja gibanja ter pogojuje kognitivni, čustveno – socialni in psihomotorični 

razvoj. 

Model celostnega poučevanja in pridobivanja znanja temelji na komunikacijskem spletu 

učiteljevega pozitivnega počutja in počutja vseh učencev, tako da učinki te mreže delujejo 

sinergetsko. (Beyer, Marwitz, 1991, v Kroflič 1999, str. 119 -120) Pri tem je učitelj 

predvsem moderator komunikacije pri pouku, ne pa transmitor podrobno izdelanega 

načrtovanja. Avtorja trdita, da se učinki poučevanja, ki poteka kot celostna komunikacija, 

kažejo v skrajšanem času učenja, večji obstojnosti znanja, z manjšo »obrabo« živcev učitelja 

in učencev ter v nižji obolevnosti kot posledica slednjega. Tako poučevanje sproži 

spreminjanje in osebnostno rast učencev in učitelja samega. 

V nadaljevanju avtorja poudarjata (prav tam), da so strategije celostnega poučevanja in 

pridobivanja znanja kompleksen in usklajen model, v katerem se prepletajo sodobne metode 

mentalnega treninga, miselnih vzorcev, nevrolingvističnega programiranja in super učenja. 

Učitelj naj bi spodbujal razvoj čutno-zaznavnih sposobnosti pri sebi in pri učencih ter pri 

obravnavi učne snovi upošteval tovrstne razlike med učenci (slušni tipi, vizualni tipi, 

kinestetični tipi). S tem obstaja večja verjetnost, da bodo učenci razumeli učno snov in jo 

shranili v dolgotrajnem spominu. 
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 Ta pristop je prvina celostnega učenja in poučevanja, ki upošteva človekovo različnost, 

meni Kušče - Zupan (1992, v Magdič , 1995, sr. 28-29).  Sporočanje učitelja naj bi bilo 

uravnoteženo glede na različne čutne modalitete učencev: 

 vizualnost (gledanje zunanjih slik, podob, pomnjenje in vizualizacija podob), 

 avditivnost (poslušanje zvokov, pomnjenje zvokov ), 

 kinestetičnost (doživljanje občutkov s tipanjem, doživljanjem notranjih občutkov, 

kot sta npr. lakota, ugodje, mraz,…), 

 okus – voh (okušanje in vonjanje – notranje in zunanje ). 

Rose in Goll opozarjata, da se mora učitelj zavedati, da v spominu ostane: 

20% tega, kar preberemo, 30% tega, kar slišimo, 40% tega, kar vidimo, 50% tega, kar 

povemo, 60% tega, kar storimo in 90% tega, kar vidimo, slišimo, povemo in storimo. 

Celostno učenje vključuje čustva, čute in razum in je skozi didaktično igro, igrivo, 

domiselno, vznemirljivi, sproščeno, izkorišča bogastvo rezervnih zmogljivosti človeških 

možganov (leve in desne polovice), omogoča hitrejše in trajnejše pomnjenje in razvoj 

inteligenc. (Čampa, 2000, str. 101). Za pravi razcvet človeških možganov in za celostno 

učenje je potrebno 

bogato učno okolje, polno različnih informacij, in vzdušje, ki omogoča in spodbuja 

domišljijo, zabavo, pustolovščino, igro, humor, fantazijo, tveganje, pristno komunikacijo, 

pozitivno dinamiko, bogastvo vhodnih informacij… 

Za celostnim učenjem stoji celostni učitelj. Korthagen (2004, v Žarkovič, 2011, str. 46) v 

svoji razpravi z naslovom »V iskanju dobrega učitelja« govori o štirih jedrnih kvalitetah, ki 

temeljijo na empatiji, sočutju, ljubezni in prožnost, ter jih označuje ustvarjalnost, pogum, 

vztrajnost, prijaznost in poštenost. Pomen je na osebnostnih lastnostih in ne na strokovnih 

kompetencah, ki so le del celotne slike. Meni, da je treba preseči raven, s katero sežemo 

samo do nivoja pridobivanja veščin, spretnosti, metod in tehnik, in da je treba upoštevati 

tudi ravni na katerih se oblikujejo učiteljeva prepričanja, njegova strokovna identiteta in 

najbolj temeljno dojemanje lastne vloge, ki se kaže v temeljnih vrednostnih predpostavkah 

lastnega poslanstva oz. dojemanja sebe kot avtentične osebnosti. 

2.2.2 Aktivno učenje 

»Aktivno poučevanje učencev je ena med temeljnimi potmi za povečanje učinkovitosti in 

kakovosti pouka «(Bognar, 1987). Vsi otroci v svojem razvoju napredujejo – nekateri 

hitreje, drugi počasneje, in otroka je potrebno videti kot posameznika, ki ga ne moremo 

primerjati z nekom drugim, ampak le z njim samim. Pa vendar je težko videti hkrati velike 
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in male korake enega in majhne korake drugega otroka ter ne precenjevati niti podcenjevati 

velikih in tudi ne majhnim podvigov. 

Ko poučujem v oddelku podaljšanega bivanja, imamo kar nekaj časa za ustvarjanje. Želim, 

da z učenci kar najbolj kvalitetno preživljamo prosti čas, kar jim ga ostane poleg pisanja 

domačih nalog. Ker imajo vsi učenci veliko potrebo po gibanju in sprostitvi, imamo ob 

petkih delavnice ustvarjalnega giba. Pri tem je telo izrazni medij, preko katerega poskušam 

nenasilno priti do vsakega posameznika, njegovih občutkov in doživljanja.  Ponavadi so v 

vsakem razredu tudi otroci s specifičnimi učnimi težavami. V svojem funkcioniranju v 

razredu so zaradi svojih težav nemalokrat zagrenjeni, nesocialni,  anksiozni, agresivni, težje 

predvidljivi. Z aktivnim učenjem, s spoznavanjem lastnega telesa, njegovega položaja v 

prostoru, z gibanjem v njem skušam pomagati graditi otrokovo samozavest, zaupljivost, 

pozornost in koncentracijo. Otrok, ki je samozavesten, tak, ki zaupa svojim sposobnostim, 

bo to izrazil z gibanjem telesa, s hojo, držo glave. Osnovni izraz samozaupanja je otrokov 

odnos do lastnega telesa. 

Kot študentka specialističnega študija Pomoč z umetnostjo izvajam delavnice z gibom in 

plesom kot plesno terapijo v razredu. 

V osnovno šolo so vključeni tudi otroci s specifičnimi učnimi težavami. Problemi teh otrok 

navadno vključujejo slabo telesno shemo, težave s koordinacijo in ravnotežjem, vedenjske 

težave in težave v zaznavanju. V načinu dela dajem poudarek na izzvanju motivacije za 

učenje. To poskušam dosegati s pozitivno predstavo o sebi. Z vključitvijo v skupino mu na 

tak način ponujamo možnost razvijanja socialnih sposobnosti, skupinskega reševanja 

problemov, razvijanja občutkov uspeha in zadovoljstva. Privzgajamo mu vzorce 

emocionalnih in fizičnih odgovorov s pomočjo aktivnega učenja na pozitiven in sprejemljiv 

način in s tem usposabljamo otroka za kreativno vključevanje v družbo. 

Ustvarjanje z gibanjem kot gibalno plesna terapija omogoča otroku, da sam izbira in usmerja 

svoje vedenje, da se izkoplje iz utrjenih vedenjskih vzorcev. Ti se npr. kažejo v njegovi 

hiperaktivnosti, ko v stalnem nemiru ne more konstruktivno sodelovati z okoljem. 

S tem ustvarjam močno okolje, kjer se lahko občutki varno izrazijo, priznajo in sporočijo. 

Otrok je sprejet takšne kot je, z vsemi tistimi lastnostmi, zaradi katerih je bil mogoče že 

podvržen razločevanju med drugimi. 

Po Konvenciji o otrokovih pravicah (1989, 28. – 31.čl.) naj bi vzgojno– izobraževalna 

praksa v interesu otoka izhajala iz otrokovih notranjih aktivnosti in potreb. (Kroflič, 1999, 

str. 140). Vendar, nasprotno temu, kot kritično ugotavlja John Bennett (1996, v Kroflič, 

1999, prav tam), sodelavec UNESCA, prevladujejo v današnjem vzgojno – izobraževalnem 
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procesu povsod navodila. Namesto učenja skozi aktivne oblike, si mora otrok prevezati svoj 

um in svoje telo, da z velikim deležem reproduciranja in formalnega poglabljanja absorbira 

vsebine, ki mu jih vsiljujejo odrasli. Avtor se sprašuje, kako prerasti ustaljene načine 

konvencionalnega poučevanja ob upoštevanju kulturnih posebnosti različnih delov sveta. 

Vendar, če po Konvenciji o otrokovih pravicah upoštevamo otrokove potrebe ter njegovo 

dostojanstvo in ga ne diskriminiramo, bi morala edukacija obsegati mnogo več kot le 

navodila. To je: upoštevanje telesnega, socialnega in osebnostnega razvoja vseh otrok, tudi 

otrok s posebnimi potrebami, razvijanje načinov za otrokovo kompetentno sodelovanje v 

vzgojno – izobraževalnem procesu ter učenje skozi otrokovo aktivno doživljanje družbe. 

»Otroci pogosto postanejo prav takšni, za kakršne jih imate«. ( Nussdorfer, 2009, str. 44.) 

Če želimo, da se otrok razvija v samostojno osebnost, da samostojno išče poti do rešitve, 

mora učitelj to omogočiti s svojimi posegi. Labinowicz (1985,v Jaušovec, 1987, str. 124) 

navaja naslednje učiteljeve posege, ki razvijajo aktivno razredno klimo: 

o Diskusija in izmenjava mnenj. Kadar načrtujemo npr. eksperimentalno delo, je 

ugodno, da so skupine majhne. Učenci posredujejo svoje ugotovitve in jih med seboj 

primerjajo. Pri tem učitelj usmerja učence na nasprotja in podobnosti. Usmerja naj 

učence, da drug drugega poslušajo. Vsa nasprotja, ki nastanejo, naj učenci skušajo 

rešiti eksperimentalno. 

o Psihološka varnost. Cilj učenja z odkrivanjem je, da učenci samostojno izdelajo 

posplošitve in ugotovitve s pomočjo vodenega pogovora med učenci in učiteljem. Pri 

tem mora biti situacija tako varna, da se vsi počutijo sproščeno in povedo svoje 

zamisli, ki so lahko tudi napačne. 

o Razvijanje skupinskega dogovarjanja. Preden zahtevamo, da učenci sprejmejo 

ugotovitve, se o njih pogovorimo. 

o Sprejemanje odgovorov. Učitelj sprejem vse odgovore otrok in jih spodbuja k 

različnim pogledom na problem. Če vse odgovore sprejem, ne pomeni, da z njimi 

soglaša. Gre le za informacijo, da je slišal, kaj je učenec povedal. Otroci so sposobni, 

da gradijo na pogledih vrstnikov in lahko svoje poglede povsem spremenijo. 

o Specifična povratna informacija glede na nalogo. Bolje je, da učitelj pohvali delo 

otroka kot otroka samega. Na ta način se povratna informacija nanaša na nalogo in 

spodbudi otroka, da nadaljuje s svojim razmišljanjem. 

o Samovrednotenje. Bolje je, da učitelj spodbuja otroke, da sami vrednotijo svoje 

izdelke, kot da sam pove svoje mnenje. Ta način usmerja otroka k lastnemu 

ocenjevanju in prevzemanju odgovornosti za svoje delo. 
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Učitelj naj pri poučevanju v prvi vrsti upošteva učenca in njegov način učenja. Zato mora 

uporabljati metode in oblike, ki učenca motivirajo. Ponuditi mu mora poti do znanja, ki so 

zanj uspešne in produktivne.(Naji, 2000, str. 178) Ko se bodo učenci nekoč spominjali 

šolskih dni, bo v sivino pozabe utonila množica dolgočasnih šolskih ur. Ostale bodo le 

iskrice, tiste prijazne duhovitosti, s katerimi učitelji tako skoparimo.(prav tam) 

»Najlepša sposobnost, ki jo učitelj lahko ima je, da osrečuje. Zato je potrebno malo dobrote 

in iskrenosti, ki vidi to, kar ne more videti noben razum pametnih. Tako se ustvari najbolj 

naraven odnos med učencem in učiteljem, tako rekoč stanje pedagoške čistosti.«(prav tam) 

Učenje je največja igra v življenju in je nadvse zabavno. Vsi otroci to verjamejo in bodo 

verjeli, dokler jih ne bomo prepričali, da je učenje zelo težko in neprijetno delo. Nekateri se 

te lekcije nikoli ne naučijo in gredo skozi življenje prepričani, da je učenje zabava in edina 

igra, ki jo je vredno igrati. Najpomembnejše je, da se otroci učijo prek aktivnosti in igraje 

(Končar, 2000, str. 79). 

2.2.3 Gardnerjeva teorija o inteligencah 

Gardnerjeva teorija osmih inteligenc predstavlja pozitiven model različnih intelektualnih 

zmožnosti pri ljudeh. Dr. Gardner iz harvardske univerze zagovarja stališče, da imamo 

prepričljive dokaze za obstoj več razmeroma samostojnih človeških intelektualnih 

sposobnosti, ki jih na kratko imenuje »človeške inteligence«(Gardner, 1993, str. 78). Z njim 

negira običajno pojmovanje inteligentnosti kot neke splošne, generalne sposobnosti oz. 

potenciala, ki ga poseduje v večji ali manjši meri vsak človek. Hkrati je postalo jasno tudi to, 

da inteligentnosti ne moremo izraziti z enim samim številom, t. i. IQ (Mazi, 2003, str. 19). 

Bistvo njegove  teorije je, da poudarja obstoj različnih, relativno avtonomnih inteligentnosti. 

Njihovo izolirano delovanje lahko opazimo le v nenavadnih, atipičnih situacijah in pri 

izjemnih posameznikih, sicer pa delujejo povezano. 

Do danes še dokončno ni znano natančno število inteligenc, ker se pojmovanje še razvija. 

 Jezikovna inteligenca - občutljivost za glasove, ritem in pomen besed; občutljivost 

za različne funkcije jezika. 

Jean – Paul Sartre je svojo polno identiteto našel v pisanju, v izražanju s peresom, neodvisno 

»od tega, ali so njegove besede drugi sploh brali.(Gardner, 1993, str. 117) 

Pisanje je bilo moje obstajanje… Pero mi je hitelo tako naglo, da me je zapestje marsikdaj 

bolelo. Polne zvezke sem zmetal na tla, čez čas pozabil nanje, izginili so… Pisal sem zato, 
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da sem pisal. Tega ne obžalujem; če bi me brali, bi poskušal ugajati , spet bi postal čudež. 

Ker sem ustvarjal na skrivaj, sem bil iskren.« /Pri devetih letih/ 

Sartre je bil torej otrok, ki je odkril svojo moč v neutrudnem uporabljanju svoje jezikovne 

inteligence. 

 Glasbena inteligenca - sposobnost proizvajanja ter upoštevanja ritma in višine 

tona; upoštevanje oblik glasbenega izražanja. 

Ko govorimo o glasbeno nadarjenih otrocih, imamo v mislih zelo majhno skupino otrok, ki 

so jih izdvojile njihove družine ali okolje. (Gardner, 1993, str. 149) Izjemen primer talenta, 

ki se je napovedoval svetu je bil znameniti pianist Arthur Rubinstein. Rodil se je v družini, v 

kateri po njegovih lastnih besedah nihče ni imel niti najmanjšega daru za glasbo. Še kot 

malček je na Poljskem oboževal vse vrste zvokov, vključno s tovarniškimi sirenami, petjem 

starih židovskih krošnjarjev in klici prodajalcev sladoleda. Ni hotel govoriti, vselej je bil 

pripravljen peti… 

»Sprejemnica je postala moj raj… Pol za šalo in pol zares sem se naučil imena tonskih 

načinov in s hrbtom obrnjen proti klavirju sem našteval note vsakega akorda. Potem mi je 

bilo otročje lahko obvladati skrivnosti klaviature. Kmalu sem znal igrati z eno roko, potem 

še z obema, vsako melodijo, ki sem jo slišal…Pri treh letih in pol je bila moja usmeritev tako 

očitna, da so domači sklenili, da morajo nekaj storiti glede te moje nadarjenosti.« 

Številni skladatelji poudarjajo tesno povezanost med glasbo in govorico telesa oz. gibov. 

Med njimi je bil Stravinski posebej naklonjen baletu. Majhni otroci vsekakor naravno 

povezujejo glasbo in telesno gibanje, saj skoraj ne morejo peti brez take ali drugačne 

spremljajoče telesne dejavnosti. 

 Logično – matematična inteligenca - občutljivost in kapaciteta za prepoznavanje 

logičnih ali številčnih vzorcev; sposobnost obravnavanja dolgih verig sklepanja. 

Sposobnost, ki jo imenujemo logično – matematična inteligenca, v nasprotju z jezikovno in 

glasbeno sposobnostjo, ne izvira na slušno – zvočnem področju, pač pa nanjo naletimo pri 

soočenju s svetom predmetov. Ob soočenju s predmeti, njihovem urejanju in preurejanju ter 

ob ocenjevanju njihove količine pridobi otrok prvo, najbolj osnovno v ́denje o logično – 

matematičnem področju.(Gardner, 1993, sr. 165) 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

2-23 

 

 Prostorska inteligenca – kapaciteta pravilnega zaznavanja vidno prostorskega sveta 

in transformiranje prvotnih zaznav nekoga).  

Zanjo so najpomembnejše zmožnosti pravilnega zaznavanja vidnega sveta, izvajanja 

pretvorb ali sprememb začetnih zaznav. (Gardner, 1993, str. 208) Te prostorske zmožnosti 

lahko izkoristimo na vrsti različnih področij. Pomembno je, da se znamo orientirati na 

različnih prizoriščih, od sob do oceanov. Temeljito izostrena prostorska inteligenca ima v 

naši družbi visoko ceno. Pri delu kiparja ali matematičnega tipologa je bistvena. Pri slikanju 

in kiparstvu je potrebna prefinjena občutljivost za vidni in prostorski svet, pa tudi za 

zmožnost poustvarjanja le – tega pri izdelavi umetniškega dela. Zato ne preseneča, da se 

poklicni pogovori umetnikov vrtijo okoli lastnosti zaznavnega sveta in tega, kako jih 

najbolje ujeti na platno. Vincent Van Gogh (Gardner, 1993, str. 231) govori o barvah. 

»Barve imajo učinek, ki ga le redko najdem naslikanega na holandskih slikah. Včeraj zvečer 

sem slikal precej nagnjena tla v gozdu, pokrita s sprhlenim in suhim bukovim listjem. Ne 

moreš si predstavljati preproge, čudovite, kot je bila ta rjavkasto-rdeča, v blesku jesenskega 

večernega sonca, s sencami, ki so jih nanjo metala drevesa. Zastavljalo se mi je vprašanje, 

kako naj dosežem globino barve, ogromno moč in čvrstost tal. In ko sem slikal, sem prvič 

opazil. koliko svetlobe je bilo v tej temi…« 

Presenetljiva je tudi uporabnost prostorske sposobnosti za bolj pragmatične cilje. (Gardner, 

1993, str. 236) Eskimi so razvili visoko stopnjo prostorske zmožnosti, ker se v svojem 

okolju tako težko orientirajo. Biti morajo sposobni odkriti drobne razpoke v ledu, saj lahko 

odlomljen kos ledu človeka odpelje v ocean. In da znajo najti pot domov iz tundre, morajo s 

pomočjo opazovanja drobnih vzorcev teme in svetlobe na oblakih znati presoditi, kakšni 

bodo vremenski pogoji. 

 Telesno – gibalna inteligenca –  

(sposobnost kontrole telesnih gibov in spretno ravnanje s predmeti. 

Za tako inteligenco je značilna zmožnost uporabe lastnega telesa na zelo različne in spretne 

načine.(Gardner, 1993, str. 241) 

Morda je najbolj slovit primer te vrste »mehanski fant«, ki ga je pred nekaj leti opisal 

psihoanalitik Bruno Bettelheim. Kot poroča, je bil Joey sicer nesrečen avtističen otrok, ki pa 

se je zelo zanimal za stroje. Ne le, da se je rad igral z njimi – jih razstavljal, sestavljal, delal 

z najrazličnejšimi vijaki, žicami, vrvicami – predvsem se je rad pretvarjal, da je tudi sam 

stroj. Takole opisuje Bettelheim: (Gardner, 1993, str. 249) 
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»Ko je bil Joey prve tedne pri nas, smo zavzeto opazovali, kako je prišel v jedilnico. Položil 

je namišljeno žlico in se priključil na svoj vir električne energije. Potem je žlico napeljal od 

izmišljenega priključka do jedilne mize, da se je izoliral, in se končno vključil. Te namišljene 

električne povezave je moral vzpostaviti, preden je lahko začel jesti, saj je skozi njegova 

prebavila tekel samo električni tok. Ta obred je izvajal tako spretno, da si moral dvakrat 

pogledati, da si se prepričal, da ni bilo ne žice, ne priključna in ne vtičnice. Njegova 

pantomima je bila tako spretna in njegova zbranost tako nalezljiva, da smo vedno znova 

opazovali…Bili smo opazovalci neke druge resničnosti.« 

V tem primeru je prav mogoče, da telesno inteligenco dopolnjujeta prostorska in logično – 

matematična oblika razumevanja. 

Med vsemi rabami telesa se ni nobena razvila višje in nobena ni dosegla bolj raznolike 

uporabe v različnih kulturah kot ples. Ta največkrat pritegne zaradi svojih konkretnih, 

fizičnih značilnosti, zaradi uporabe telesa na najrazličnejše načine. 

 Osebni inteligenci 

Prva osebna inteligenca se obrača v človeka, v njegovo zmožnost za osebno rast. Osrednja 

zmožnost je dostop do lastnega čustvenega življenja, do razpona čustev.  

Druga je medosebna inteligenca. Obrača se navzven, k opazovanju in razlikovanju drugih 

posameznikov (Gardner, 1993, str. 273). 

Osebni inteligenci dobita svojo značilno obliko, ko se učimo in uporabljamo simbolni sistem 

svoje kulture. 

»Čustveni del v nas potrebuje izobraževanje, prepoznavanje resničnih vrednot sveta okoli 

nas, ona ležijo v naših srcih vsega kar počnemo«. (Best, 2011, str. 21) 

 Naravoslovna (naturalistična) inteligenca 

Je sposobnost prepoznavanja rastlin in živali, razlikovanje v svetu narave, razumevanje 

sistemov in definiranje kategorij (Mazi, 2003, str. 20). 

Gardner poudarja, da morda obstaja še več vrst inteligentnosti – osem ni magično število. 

Verjetno obstaja še t.i. eksistencialna inteligentnost ali sposobnost zastavljanja globokih 

vprašanj o smislu in pomenu življenja. 

Zelo pomembno je, da spoznamo, da se med seboj razlikujemo po tem, v kolikšni meri in 

katere inteligence po naravi bolje uporabljamo. Običajno se poučevanje pretežno osredotoča 

le na jezikovno in logično vrsto inteligence. Torej zanemarja kar šest vrst inteligenc (Rose, 

1993, str. 56). Tudi zaradi tega je celosten pristop še kako upravičen.  
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2.2.4 Celostni učitelj 

Profesionalni razvoj učitelja kot celosten proces rasti  

Pojem učiteljevega profesionalnega razvoja obsega tri dimenzije (Bell,1996, Javornik Krečič 

2008, str. 134), in sicer socialni razvoj (razvijanje sodelovanja med učitelji), poklicni 

razvoj (ozaveščanje in spreminjanje pojmovanj, usvajanje spretnosti, znanj) ter  osebnostni 

razvoj (ozaveščanje in spreminjanje posameznikovih misli, občutkov, izboljšanje 

samorazumevanja in poklicne okvirne situacije).  

 

Dimenzije učiteljevega profesionalnega razvoja 

 
SOCIALNI RAZVOJ POKLICNI RAZVOJ OSEBNOSTNI RAZVOJ 

Analiza situacije Zaznavanje izolacije  

kot ovire,  

pomanjkljivosti. 

Razmišljanje o neki  

inovaciji –  

spreminjanje  

poučevanja. 

Občutenje poklicnih  

problemov: neuspehi  

učencev, negotovost  

pred spremembo  

poučevanja ... 

Akcijski nivo 

(uvajanje določene  

spremembe ob  

sprotni analizi  

dogajanja) 

Izoblikovanje  

pozitivnega stališča o  

sodelovanju kot  

pomembnem načinu  

dela za uspešno  

poučevanje in  

poklicno rast 

Razvoj ideje in  

razredne prakse  

(razjasnjevanje  

pojmov in presojanje  

novih načinov  

poučevanja).  

 

Razjasnjevanje misli  

in občutkov o ovirah,  

ki jih prinaša  

spremenjena praksa. 

Utrjevanje ali  

institucionalizacija  

spremembe 

Spodbujanje in  

uvajanje sodelovalnih  

interakcij med  

učitelji. 

Spodbujanje drugih  

aktivnosti razvoja 

Prevzemanje  

odgovornosti za svoj  

poklicni razvoj. 

TABELA 1:Učiteljev celostni razvoj (Bell 1993, v Javornik Krečič 2008) 
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V zvezi s tem sem razvila nekakšne lastne smernice delovanja v šoli:  

 poišči, poslušaj in artikuliraj svoj notranji glas; 

 vadi se v refleksiji med akcijo, po akciji in o akciji;  

 razvijaj mentaliteto, ki sprejema tveganje;  

 zaupaj otrokom;  

 sprejemaj otroka kot celoto;  

 prizadevaj si za sodelovanje s kolegi;  

 išči različnost;  

 včasih ponovno ovrednoti svojo vlogo, ki naj sega čez okvire razreda;  

 uravnoteži svoje delo in življenje (nenehno bodi v stiku s sabo);   

 prizadevaj si za lasten razvoj in vseživljenjsko učenje ter  

 spremljaj in utrjuj povezavo med svojim razvojem in razvojem učencev. 

»Človekova poglavitna življenjska naloga je, da rodi samega sebe, da postane, za kar je 

zmožen. Najbolj pomemben plod njegovega truda je njegova lastna osebnost. »(Erich 

Fromm) 

Erich Selingmann Fromm ugotavlja, da vse odkar se je v Angliji v 19. stoletju začela 

industrijska doba, ljudje stremimo k (in pričakujemo) nenehnemu napredku, možnost, da 

neomejeno proizvedemo in neomejeno porabimo, pri čemer nas tehnika menda dela 

vsemogočne, znanost pa vsevedne (Tekavec, 2012). 

Učiteljeva vloga je zelo podobna vlogi psihoterapevta, ki dela v skupini, vendar dobi učitelj 

tokom svojega študija le zelo malo komunikacijskih spretnosti. Učitelji bi v izobraževanju 

morali dobiti tudi osnove iz komunikologije in skupinske dinamike, tako da ne bi bil vsak 

učitelj prepuščen sam sebi, starim vzorcem in mitom o komuniciranju v razredu.  

Učitelj nima veliko možnosti, da bi učence nagrajeval drugače kot z ocenami. Ko pa 

postanejo ocene nagrada, se takoj postavi vprašanje ali to pomeni, da so tisti učenci s 

slabšimi ocenami tudi slabši ljudje. Vprašanje je banalno, vendar pa pomeni slaba ocena 

udarec za učenčevo samopodobo. Kje je meja, ko slaba ocena pomeni učencu, da ni dovolj 

delal, ali pa da mu sporoča da ni dovolj dober?  

Učitelj naj bi bil predvsem človek usmerjen v duhovno rast in razvijal svojo lastno empatijo. 

Da bi lahko videl rezultate svojega dela na sebi  pa bi moral imeti tudi možnost organizirane 

supervizije, da se razbremeni svojih lastnih problemov in jih ne prenaša na učence. V 

šolstvu zmanjkuje časa za poglobljeno refleksijo, za razmislek o tem, kako smo odreagirali v 

določenih situacijah in kako bi svojo komunikacijo še lahko izboljšali. Učitelji se pogosto ne 
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zavedajo podtalnih sporočil, ki jih posredujejo učencem z določenimi besedami, prav tako se 

zelo redki zavedajo svojih neverbalnih sporočil, svoje govorice telesa, telesne drže, 

intonacije, višine in napetosti glasu. Vsega tega se v šolstvu ne analizira in ne opazuje, pa bi 

bilo vendar izredno koristno za učence in učitelje.  

Nov način izražanja pa pomeni tudi tveganje za učitelja in učenca – pomeni da je treba na 

novo postaviti odnos med učencem in učiteljem, ki bo enakovreden in v katerem nihče ne bo 

imel večje moči. To pa je v nasprotju s konceptom ocenjevanja in klasificiranja učencev, ki 

ga naš šolski sistem izvaja nad učenci že od višjih razredov osnovne šole dalje in tudi v 

nasprotju celotnega družbenega sistema. V upanju na boljše medčloveške odnose v 

prihodnosti se lahko učitelj loti večje demokratičnosti v svojem razredu in s tem vpliva na 

odnos, ki ga bodo do drugih imeli učenci tokom svojega življenja.    

Po Shoru (1992, v Kroflič, 1999, str. 105) so možnosti za spreminjanje utrjenega procesa 

socializacije v nasprotnem procesu »desocializacije« na vseh družbenih ravneh. V šoli to 

pomeni nove vrednote, odnose, obravnave učne snovi, znanja in drugačno pojmovanje 

avtoritete. Novi vedenjski vzorec je sodelovanje, ki poteka v učenčevem sorazvijanju učnih 

vsebin in metod, v kooperativnem učenju, v učenčevem reflektiranju odnosa teoretičnega 

znanja in praktične uporabe, brez prisile preverjanja znanja kot edine motivacije za učenje, v 

samostojnosti brez stalne učiteljeve intervencije, v pristnih interesih, zaupanju, radovednosti 

in strasti po znanju. 

V poučevanju ima velik pomen tudi improvizacija.  

»Učitelj mora upoštevati, da je učenčevo razumevanje nepopolno, kar ni pomanjkljivost 

učenca, ampak pomanjkljivost poučevanja, zatorej si mora razvijati sposobnost odkrivanja 

novih in novih metod« (Tolstoy, L.N.,1967, v Kroflič, 1999, str. 110). 

2.2.5 Skupinski ustvarjalni proces 

Dhority (1991, v Magdič, 1995, str. 20) je preučeval razpoloženje v razredu in ugotovil, da 

je le-to zelo odvisno od spodbudnih medsebojnih odnosov med učenci samimi in od 

odnosov med učiteljem in učenci. Sodobno pojmovanje skupinske dinamike je sinergijsko. 

Če člani skupine s skupnimi močmi dosegajo velike delovne učinke, se tudi posameznikovi 

potenciali v skupini povečajo. Skupina, ki je nemirna, neuravnotežena, lahko resno zavre 

učene posameznika. Tudi učitelji nismo nevtralni. S svojo aktivnostjo lahko bistveno 

prispevamo k skupinskemu ravnovesju in podpremo posameznike, ki potrebujejo pomoč. 

Naj navedem nekaj zanimivih načel sodobne skupinske dinamike (Kušče-Zupan, 1992, v 

Magdič, 1995, str. 22): 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

2-28 

 

o Trudite se, da ne poveste učencem tistega, kar jim lahko povedo drugi učenci. 

o V začetku skupinskega dela ustvarjajte omahovanje ali rahel dvom, rahlo 

nelagodnost, kar izzove kritičnost mišljenja. Nikoli ne more biti učitelj do učenca 

tako kritičen, kot je lahko učenec do učenca. 

o Dovolite »plonkanje« (plakati znanja naj visijo na stenah razreda, uporaba 

leksikonov, priročnikov, tudi med preverjanjem in ocenjevanjem). 

o Ne pozabite na zabavo, kajti šolska ura je zgrešena, če se vsaj enkrat ne nasmejemo. 

Breda Kroflič povzema, da prihaja ob skupinskem ustvarjanju z gibanjem do sproščenega 

ustvarjalnega vedenja, ki jim omogoča ugodje, sprostitev, sodelovanje in samopotrjevanje. 

(Kroflič, 1999, str. 203) Po dvajsetletnih izkušnjah ugotavlja, da je metoda, ki jo je razvila 

predvsem s praktičnim preizkušanjem, intuicijo in empatijo, skladna z ugotovitvami 

nekaterih avtorjev, ki preučujejo skupinsko dinamiko ustvarjalnega procesa. Randall in 

Southgate (1988, v Kroflič, 1999 str. 203) pod vplivom psihoanalitične socialne psihologije 

Wilheima Reicha in humanistične psihologije razčlenjujeta ustvarjalni proces v skupini in 

pomen vodenja skupine. Dogajanje v skupini pojasnjujeta z ustvarjalnim orgazmičnim 

ciklusom, do katerega pride, če ima skupina skupno željo, ustrezno znanje in sredstva. Ta 

ciklus ima več faz; negovanje, energiziranje, vrh in sproščanje. Za fazo negovanja je 

značilno čustveno in telesno oskrbovanje med člani skupine, kakor negovanje z osnovnimi 

dejstvi, informacijami in idejami. V fazi energiziranja člani prispevajo vse več idej, več je 

akcije in vzpodbujanja, vodenje prehaja k izkušenim in spretnim članom. Sodelujoči imajo 

vse več energije, postajajo vedno bolj zagreti, nastajajo nove ideje. Skupina občuti 

eksplozijo veselja, vrh je dosežen. V fazi sproščanja se sodelujoči umirjajo, sintetizirajo, 

povezujejo, hkrati pa že načrtujejo, kako bi začeli znova. 

Krofličeva v nadaljevanju primerja opisan proces skupinsko gibnega ustvarjanja v njenih 

delavnicah ustvarjalnega giba, (metoda je njeno pionirsko delo pri nas ) in ugotavlja soroden 

potek. V prvi fazi s preprostimi sprostilnimi in kontaktnimi igrami v prostoru ustvarjamo 

medsebojni telesni in duševni stik in se psihofizično sproščamo. Vse čas so prisotni zametki 

gibnega ustvarjanja. V drugi fazi se postopoma oblikujejo male skupine, ki prevzemajo 

sprva enostavne, nato pa zahtevnejše ustvarjalno gibno plesne naloge. Sčasoma se s 

porajanjem idej ob reševanju zadanega problema stopnjuje zavzetost članov skupine, 

sproščenost in vedro razpoloženje. Takrat udeleženci zadovoljujejo potrebo po prijetnih 

izkušnjah in težnjo k osebnostni celovitosti skozi integriranje duševnosti in telesnosti. Vrh 

predstavljajo rešitve zastavljenih problemov in predstavitev rešitev drugim skupinam. 
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(Kroflič, 1999, prav tam) Zaradi opisanega Krofličeva poudarja, da take pedagoške 

delavnice ustvarjalnega giba praviloma vedno uspejo, nudijo udeležencem osebno 

zadovoljstvo, omogočajo ob skupnem ustvarjanju občutek pripadnosti skupini in 

samouresničevanje ter predstavljajo močno spodbudo za preizkušanje in raziskovanje v 

nadaljnji praksi udeležencev. 

Po raziskavi Krofličeve, (1999) 78% učiteljev uporablja tudi skupinsko obliko dela z otroki. 

Učitelji, ki v svojih komentarjih navajajo skupinsko ustvarjanje otrok, ugotavljajo, da otroci 

želijo delati, ustvarjati na tak način. Opozarjajo pa na začetne težave, ko otroci na ta način 

skozi agresivnost sproščajo predvsem doslej zadržano energijo ali pa se težko sprostijo, so v 

zadregi, nesproščeni. Sami učitelji ugotavljajo, da je treba prehajati v ta način dela postopno 

in z občutkom. V praksi se pogosto pojavlja napaka, da učitelj pred skupino otrok postavi 

zahtevo, naj otroci neposredno ustvarjajo, improvizirajo na določeno temo. Priporočljivo je, 

da pusti učitelj otrokom čas za premislek, za interakcijo, da jim po potrebi ponudi pomoč. 

Bolj kot rezultat je pomemben sam proces. 

2.3 RAZREDNA INKLUZIJA = KULTURA VKLJUČEVANJA  

2.3.1 Razredna inkluzija kot protiutež storilnostno naravnani šoli 

Integracija (inkluzija) je prizadevanje za vključevanje tistih učencev v običajne šolske 

razmere, ki so danes tako ali drugače segregirani. To so učenci, ki so zaradi različnih 

razlogov potisnjeni na rob družbenega dogajanja (Romi, otroci beguncev, otroci z 

drugačnimi verskimi, nacionalnimi, kulturnimi koreninami) in tudi učenci s t.i. posebnimi 

potrebami, ki jih je v preteklosti segregiral šolski sistem.(Resman, 2003, str. 64). Cilj 

integracije/inkluzije je oblikovanje ljudi različnih sposobnosti ter socialnih in kulturnih 

korenin za mirno sožitje in razvijanje vrednot, kot so razumevanje, toleranca, spoštovanje 

drugega in drugačnosti. 

Gibanje je usmerjeno v spoštovanje človeka oziroma sprejemanje dejstva, da je vsak človek 

zase nekaj edinstvenega, enkratnega, da ima vsak svoje potrebe, svoje značilnosti, 

sposobnosti. V zvezi s tem Resman poudari željo, da bi vsakemu otroku v šoli zagotovili 

izobraževanje skladno z njegovimi potrebami, sposobnostmi, značilnostmi, ambicijami, 

posebnostmi. Tu gre za spoštovanje enakopravnosti in individualnosti vsakega posameznega 

otroka v šoli. Gibanje za inkluzivno šolo je gibanje za iskanje novega razmerja med 

izobraževalno in vzgojno funkcijo šole, med učno in terapevtsko usmerjenim šolskim 

delom(prav tam). 
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Zaradi neuspehov v zvezi z integracijo in normalizacijo otrok s posebnimi vzgojno 

izobraževalnimi potrebami in zaradi tega, ker je integracija kot napredna ideja izgubila svoj 

pravi usmerjevalni pomen in moč imamo danes novo usmerjevalno idejo za razvoj vzgoje in 

izobraževanja ter družbe v edukaciji vseh otrok v eni šoli. V inkluzivni šoli naj bi bila šola 

tako organizirana, da bi odgovorila na potrebe vseh otrok ( Galeša, 1995, str. 29). 

Resman (2003, str. 64) poudarja, da se bistvo integracije dogaja v šoli in oddelku. Zato se je 

pomembno posvetiti vprašanjem oblikovanja šolskih programov, usposabljanju in vlogi 

učiteljev, skupinskim oblikam pouka, pomenu vloge učencev in sodelovanju s starši. 

Integracija ni samo stvar učencev s posebnimi potrebami, ampak tudi drugih učencev in ne 

samo staršev otrok s posebnimi potrebami , ampak tudi drugih staršev. 

Na temelju postmodernistične filozofije, etike in teorije vzgoje in izobraževanja pojem in 

koncept integracije nista več zadoščala(Opara, 2010, str. 3). Izoblikoval se je pojem 

inkluzija. Ta temelji na novih vrednotah in pojmovanju, da je vsak posameznik unikten, in 

se morajo različni posamezniki vzgajati in izobraževati skupaj. Ideal moderne šole postaja 

heterogena šola, v kateri je vsak posameznik drugačen. Inkluzija pri vzgoji in izobraževanju 

je danes univerzalni model s »pravico do vzgoje in izobraževanja za vse«. Inkluzija je torej 

premik k novi paradigmi, če ta pojem razumemo kot mentalni model za graditev priložnosti 

in reševanje problemov v prihodnosti. 

Gibanje zagovornikov demokratizacije in nesegregacije oziroma gibanje za reintegracijo in 

inkluzivno šolo se danes pojavlja kot protiutež preveč učno storilnostno naravnani šoli. Pod 

pojmom učno storilnostna šola imenujem tako šolsko (kulturno) opredelitev, pri kateri je 

izpostavljena skrb za dober učni uspeh posameznega učenca in šole kot celote; to je kultura, 

ki je obrnjena v smeri povečevanja t. i. socialne kontrole, in sicer v tem smislu, da se 

kakovost šolskega in učiteljevega dela ocenjuje (ugotavlja) po stopnji uresničevanja 

postavljenih učnih ciljev.  

Cilji učno storilnostnih šol so usmerjeni v doseganje čim boljših učnih rezultatov. Kakovost 

take šole se meri po mestu in ugledu, ki ga šola ima v (neformalnem) »rangu« po učni 

uspešnosti med šolami iste vrste. Če taka tekmovalnost med šolami obstaja, potem je 

pomemben učni uspeh vsakega posameznega učenca. Ko gre za učno storilnostno 

usmerjeno šolo in na tem temelječo medšolsko tekmovalnost, se ne sprašuje, kakšno je 

socialno okolje. (str. 70) 

 Za razliko od te doktine pa inkluzivna šola ne ločuje med učenci, je najučinkovitejše 

sredstvo za premagovanje problemov drugačnosti, ustvarjanje uravnoteženih skupnosti in za 

razvoj ustreznejšega vzgojno izobraževalnega sistema za vse otroke. Galeša (1995, str. 33) 
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navaja, da iz takega pojmovanj izhaja ideja, da je v kvalitetnejše sodelovanju ljudi upanje za 

rešitev sodobnih problemov človeštva in da je premajhno zaupanje drugim ljudem in sebi, 

ki je posledica neustrezne interakcije otroka z okoljem, osnova skoraj vseh težav 

posameznika in človeštva. To praktično pomeni, da je nujna kvalitativna sprememba v 

interakciji med otroki in njihovimi okolji, oziroma med individualnim, posebnim in 

splošnim. Čeprav je pravo znanje najboljše zdravilo proti problemom v življenju, lahko 

mirno rečemo, da je zaradi prej omenjenih razlogov prišlo do prevrednotenja znanja. 

Najpogosteje gre za znanje, s pomočjo katerega je lahko človek produktivnejši, ne pa 

ustvarjalnejši in srečnejši. Takšna usmerjenost v znanje za večjo storilnost nas sili v 

izdelavo obsežnejših programov in v izbor čim bolj ekspeditivnih metod poučevanja ter 

izmikanje pravim problemom vzgoje in izobraževanja (pomoč otroku pri vsestranskem 

razvoju, torej ne samo pri kognitivnem, temveč ravno tako pri socialnem, emotivnem in 

motoričnem).Pri taki orientaciji nam je pomembnejša realizacija programa kot napredek 

otrok (prav tam). 

Inkluzije se v zadnjem času pojavlja tudi pri delu z nadarjenimi učenci v šoli; nadarjeni 

učenci predstavljajo samostojno skupino učencev s posebnimi potrebami, ki pa prav tako 

kot druge skupine učencev s posebnimi potrebami imajo pravico do prilagoditev znotraj 

šolskega sistema (Juriševič, 2010, str. 29). Posebnost te skupine je, da po svoji naravi ni 

homogena; različnost učnih, socialnih in drugih psiholoških potreb nadarjenih učencev od 

učiteljev zahteva še dodatno kompetentnost na različnih ravneh, pri razumevanju dinamike 

njihovega učnega procesa, poznavanju učnih strategij in metod, fleksibilnost v 

vsakodnevnem pedagoškem pristopu, ki inkluzijo nadarjenih učencev določa in omogoča. 

2.3.2 Kdaj otroka vključiti ? 

Regulator odločitve, ali otroka integrirati ali pa mu omogočiti izobraževanje in razvoj v 

segregiranih pogojih, pa ne bo samo ekonomski dejavnik. Integracija/inkluzija je upravičena 

za vse učence, ki lahko v navadnih (regularnih) razredih oziroma teh socialnih skupnostih 

pridobivajo pri svojem učenju in razvoju. Če se ugotovi (dokaže), da sta otroku s posebnimi 

potrebami program razreda/skupine in socialno okolje, v katerem živi, v pomoč pri učenju in 

razvoju, potem mu je država to dolžna omogočiti na normativni, šola in učitelji pa skladno z 

znanjem in pogoji tudi na strokovni ravni. Torej je temeljni kriterij za vključitev otrokovo 

dobro (Galeša, 1995, str.75). 

2.3.3 Učitelj in inkluzija  
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Uresničevanje ideje inkluzivne šole je stvar spremembe v ljudeh, v njihovem mišljenju, 

stališčih, ravnanju; to je pomembnejše kot pa strukturne spremembe, ki se izvajajo na 

normativni ravni in ravni zagotavljanja nekaterih zunanjih okoliščin integracije in inkluzije 

(Galeša, 1995, str. 80). 

Čeprav je res, da je za uspešno inkluzijo pomembnejša kot učiteljeva neposredna pomoč 

medsebojna pomoč in drža sošolcev, to ne pomeni, da ima učitelj samo postransko vlogo. 

Pozitivna interakcija med učenci s posebnimi potrebami in ostalimi učenci regularnih 

razredov se bo sama od sebe (spontano) težko vzpostavila. Zato lahko trdimo, da brez 

usposobljenega, motiviranega in stimuliranega učitelja ne bo uspešne integracije/inkluzije. 

Bolj kot stvar normativnosti je inkluzija stvar usposabljanja učiteljev za oblikovanje 

ustrezne socialne ekologije, stvar njihove pedagoške strategije in stila dela; njihovih 

kompetenc za mentorsko vodenje oddelka; pripravo oddelka učencev, kolegov in staršev za 

sprejem (vključitev), integracijo in inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. Z vidika pouka in 

sodelovanja pri pouku to pomeni usposabljanje učiteljev za usmerjanje učencev v iskanje 

znanja, za izkušenjsko učenje, za motivacijo učencev, za timsko delo, za medsebojno 

pomoč, kolegialno supervizijo itn (prav tam).  
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2.4 PLESNO GIBALNA TERAPIJA 

2.4.1 Kaj je umetnostna plesno gibalna terapija? 

Umetnostna terapija sodi v skupino psihoterapevtskih metod in se v svetu uveljavlja pod 

različnimi imeni: kreativna terapija, umetnostno ekspresivna terapija, umetnostna terapija. V 

Sloveniji je do nedavnega (pred Bolonjskim programom) potekal program podiplomske 

specializacije pod imenom pomoč z umetnostjo – umetnostna terapija, katere del je tudi tole 

moje obstoječe delo. Umetnostna terapija se sedaj  nadaljuje skozi magistrski študij pomoči 

z umetnostjo in se deli na štiri dele: drama, gib – ples, glasba in likovnost. Program izhaja iz 

potreb prakse, ki obsega področje defektologije, socialne pedagogike, vzgojnega in 

terapevtskega dela v vrtcih, šolah, bolnišnicah in drugih ustanovah, rehabilitacije otrok in 

odraslih z motnjami, gibalnimi ovirami idr. 

Umetnost je del nas in nas spremlja v vsakdanjem življenju. Ni zaprta v galerije in muzeje, v 

gledališča ali plesne dvorane, niti v glasbe šole in likovne akademije (Caf, 2004, str. 30). Če 

nam kdo ponudi kos papirja, barve in čopič, bomo takoj začeli ustvarjati in z barvami 

kreirati podobe svojega življenja. Kadar imamo možnost poslušanja glasbe, se nezavedno 

začnemo gibati z njo. Predvsem v čustveno nabitih situacijah se zatekamo k umetnosti. 

Umetnostno ustvarjanje angažira čustva, osvobaja duha in povzroča, da človek naredi nekaj, 

kar sam hoče, in ne, kar mu je nekdo ukazal ali določil, ker naj bi bilo tako dobro zanj. Skozi 

tako izkušnjo izraža svojo osebnost (Vogelnik, 1996, sr. 15). 

Gibalno plesna terapija je najmlajša od umetostnih terapij, čeprav so ples uporabljali kot 

terapevtsko sredstvo že v plemenskih skupnostih. (Caf, 2004, str. 43) To je vrsta terapije, ko 

skozi telo vplivamo na duševnost. 

Payne, H. (1984, v Kroflič, 1992, str. 41) opredeljuje pomen gibalno – plesne terapije z 

naslednjimi značilnostmi: 

 Prispeva k samozavedanju, ker omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike, daje 

občutek notranje strukture, reducira impulzivnost, omogoča odkrivati samega sebe, 

vzbuja zadovoljstvo s samim seboj, samozaupanje, občutljivost za neverbalne 

znake, daje možnost za izražanje čustev in domišljije skozi oblikovanje s telesom. 

 Razvija socialne sposobnosti, torej socialno zavedanje, ker spodbuja stike z 

drugimi, zaupanje, občutljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, 

upoštevanje pravil, delitev pozornosti, empatijo, vodenje in podrejanje, vzdrževanje 
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pozornosti, sprejemanje stikov preko dotika, iniciativnost in sodelovanje v 

aktivnostih. 

 Usposablja za fleksibilne odgovore na emocionalna in fizična vprašanja iz 

življenja, ki jih je mogoče posplošiti na veliko situacij. 

 Izboljšuje funkcionalne in dinamične elemente nevromuskularnih spretnosti, kot 

so koordinacija, ravnotežje in prostorska orientacija. 

 Nudi integracijo zunanjih in notranjih dražljajev in s tem prispeva k smiselnemu 

in ustreznemu organiziranju, interpretiranju ter ravnanju v objektivnem svetu. 

 Privzgaja vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven in sprejemljiv 

način, usposablja posameznika za kreativno vključevanje v družbo in preprečuje 

konformizem. 

2.4.2 Ustvarjalni gib kot ena od metod plesno gibalne terapije in preventiva v 

osnovni šoli 

Kulturna vzgoja in umetnostna vzgoja postajata v tem stoletju pomembni temi v evropskih 

in 

svetovnih krogih na področju izobraževanja in kulture, kar dokazuje nastanek več 

pomembnih dokumentov. Kulturna vzgoja je poudarjena tudi v Nacionalnem programu za 

kulturo 2008–2011 (str. 27-28), kjer imajo uprizoritvene umetnosti posebno mesto. 

Proces gibalnega ustvarjanja je način spodbujanja ustvarjalnega mišljenja, zlasti s procesi 

imaginacije in vizualizacije, razvijanja prostorskih predstav in sposobnosti ustvarjalnega 

reševanja problemov. Raziskave pri nas in v tujini so pokazale neštete pozitivne učinke 

uporabe ustvarjalnega giba na otrokov razvoj (Kroflič, 1999; Geršak, 2007). Ugotovljeno je, 

da učitelji, ki uporabljajo in razvijajo ustvarjalni gib pri pouku, opažajo pozitiven odziv 

otrok,ker se lahko pri pouku gibljejo, med seboj sodelujejo, ustvarjajo, rešujejo probleme, 

vključujejo se v skupino, bolje razumejo učno snov, so za učenje motivirani, oblikujejo si 

pozitivno samopodobo. Skozi svojo multifunkcionalnost in mnogoplastnost ustvarjalni gib 

torej vpliva na posameznikov psihomotorični, čustveno-socialni in kognitivni razvoj. 

 

Otroci se nenehno učijo. Njihovo sprejemanje sveta ni samo na intelektualni ravni. Učijo se 

tudi interakcij z ostalimi, prilagajanja in iščejo svoj položaj v okolici, kjer živijo. 

Kinestetično učenje (učenje s preiskušanjem, igranjem, gibanjem,…), omogoča  pridobivati 

motivacijo za učenje; daje otroku možnost učenja na mnogih nivojih, ne samo na 

intelektualnem (Griss,1998, str. 7). V nadaljevanju Grissova poudarja, da je treba otrokom 
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omogočiti prostor za raziskovanje skritih kotičkov njihove duše, brez ocenjevanja. . S tem si 

krepijo samopodobo in samospoštovanje (prav tam). 

2.4.2.1 Psihomotorični razvoj 

Ples je predvsem gibanje. Ob tem pa razvijamo vse psihomotorične sposobnosti: moč, 

gibljivost, hitrost, vzdržljivost, ravnotežje, preciznost, s prav posebnim poudarkom na 

koordinaciji gibanja v prostoru, v telesni shemi in v ritmu. S plesom urimo gibalni spomin, 

izboljšujemo ritmični posluh, razvijamo muzikalnost (Caf, 2004, str. 34). 

2.4.2.2 Čustveni razvoj 

Otrok mnogo bolj kot odrasli izraža svoje duševno počutje s telesnim stanjem in obratno. 

Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva kažejo v izrazni govorici 

telesa. Še zlasti otroci in mladostniki najdejo posebno zadovoljstvo v plesu, saj z njimi lahko 

izražajo čustva in doživetja, ki jih ne zmorejo ubesediti. Ob tem doživljajo zadovoljstvo, ki 

vpliva na njihovo vedenje, odnos do drugih in na oblikovanje stališč ter prispeva k pozitivni 

samopodobi. Ples, ki ni tekmovalno naravnan, omogoča vzpostavitev pozitivnega in 

spoštljivega odnosa do lastnega telesa. Ustvarjalni ples sprošča domišljijo, vodi do 

umetniškega doživljanja in izražanja, ki krepi iniciativnost, inovativnost in občutek svobode 

(prav tam). 

2.4.2.3 Socialni razvoj 

Medsebojno sodelovanje, ki je nujno in značilno za plesno dejavnost, spodbuja razvoj 

pozitivnih medčloveških odnosov. Strokovnjaki ugotavljajo, da ustvarjalni gib otrokom 

omogoča doživljati netekmovalne, ustvarjalne izkušnje, ki niso naravnane na uspeh. S takim 

poučevanjem in vzgojo otroke navajamo na sodelovanje, sporazumevanje, reševanje 

problemov v skupini, na upoštevanje drugega, različnost, strpnost in prijateljske odnose. 

Tudi odnos vzgojitelj/učitelj – otrok/učenec je v taki skupinski klimi prijeten. Vse skupaj 

ugodno vpliva celosten osebnostni razvoj posameznika v skupini. Saj so ravno okolje in 

skupina tisti, ki otroka sprejemajo, ga potrjujejo in dajejo ideje in zagon za vsestransko rast ( 

prav tam). 
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2.4.2.4 Kognitivni razvoj 

Psihologi zadnje desetletje ugotavljajo in poudarjajo tesno povezavo med uporabo telesa in 

razvijanjem drugih spoznavnih zmožnost i(prav tam). Posebno veliko se ukvarjajo s 

spoznavnimi platmi in nevropsihološkimi temelji spretne uporabe telesa ter poskušajo 

potegniti vzporednico med miselnimi procesi in “golimi” fizičnimi spretnostmi. Priznani 

psiholog Howard Gardner opisuje kinestetično inteligentnost kot eno izmed človekovih 

inteligentnosti. Avtor navaja, da se med vsemi rabami telesa ni nobena razvila višje in 

nobena ni dosegla bolj raznolike uporabe v različnih kulturah kot ples.  

Na osnovi opažanj učiteljev, ki v praksi uporabljajo ustvarjalni gib kot učni pristop, je bila 

tudi pri nas v Sloveniji narejena kvalitativna raziskava (Geršak, 2007), ki kaže na pozitivne 

vplive uporabe ustvarjalnega giba pri pouku na različnih ravneh otrokovega razvoja:, še 

posebej na čustveno socialnem področju. Ugotovljeno je, da uporaba ustvarjalnega giba 

pripomore k pozitivnemu vzdušju v skupini in lahko pomaga pri razreševanju številnih 

(vzgojnih) problemov. Pomemben vidik uporabe pa se kaže tudi v razvoju estetskega čuta in 

kritičnega odnosa do kulture in umetnosti. 

Letos poučujem v oddelku podaljšanega bivanja, tako da imamo kar nekaj časa za 

ustvarjanje. Želim, da z učenci kar najbolj kvalitetno preživljamo prosti čas, kar jim ga 

ostane poleg pisanja domačih nalog. Ker imajo vsi učenci veliko potrebo po gibanju in 

sprostitvi, imamo ob sredah in petkih delavnice ustvarjalnega giba. Pri tem je telo izrazni 

medij, preko katerega poskušam nenasilno priti do vsakega posameznika, njegovih občutkov 

in doživljanja. Velikokrat je moj način poučevanja pomembnejši od vsebine. Otroke 

spodbujam, da razvijajo vztrajnost, koncentracijo, disciplino, kreativno reševanje 

problemov, čut za opazovanje podrobnosti, imaginacijo, neodvisnost, medsebojno 

sodelovanje,… 

2.4.2.5 Nekaj razlogov, zakaj ( po lastni izkušnji) plesno gibalne dejavnosti v šoli: 

◦otrok naj živi otroka◦ 

Spontanost, ustvarjalnost, igranje, izvirnost, naravnost so zame najlepše značilnosti otrok. 

◦združiti telo in duha◦ 

Plesno gibalna dejavnost je zame podaljšek otrokove duše in telesa, ki sta močno povezani 

med seboj. 
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◦polnovredno bivanje◦ 

Želim, da otrok preživi ure v šoli kakovostno (polnovredno) in si izbira dejavnosti, ki ga 

resnično veselijo. 

◦izhajam iz otroka◦ 

Tako bi opisane metode dela lahko bile klic po drugačni šoli, bolj usmerjeni k posamezniku. 

Otrokom rada prisluhnem, kaj potrebujejo, kaj si želijo. Moje glavno vodilo je, da spoštujem 

njihova čutenja globoko v njih. 

◦gibanju dati možnost◦ 

Na vse načine se upiramo sedeči civilizaciji. Današnji otroci (mestni) se premalo gibajo, 

imajo malo možnosti, izhajajo iz dol. socialnega okolja… 

P. Brajša nam je na enem od njegovih predavanj v Ljubljani dejal :«Današnja mladina je 

»sedilačko slušalačka generacija«. Tukaj govor zamenjamo oz gibom. 

V naših šolah je telesno – gibalna inteligenca še vedno premalo cenjena; videti je, da ne 

razumemo, da je učenje preko telesne gibne govorice najbolj naravna oblika učenja pri 

otrocih. 

◦otroci imajo možnost, da zmorejo◦ 

Izhajajo iz svojih zmožnosti in nezmožnosti, iz svojih odprtosti ali utesnjenosti; iz sebe 

takšnih kot so. Pri mojih urah imajo občutek, da vsi zmorejo. Ni primerjanja ali tekmovanja, 

razen s sabo. 

◦moč in vpliv umetnosti◦ 

Pri metodah pomoči z umetnostjo uporabljamo za medij umetniška sredstva. Npr:. glasbo, 

likovno, plesno izražanje, dramatizacijo,… Za te medije je značilno, da jih sprejemamo 

predvsem s čutili. S pomočjo teh sredstev jim pomagam dojemati svet in sebe v njem. 

Besedni govor običajno spremljajo tudi gibi telesa. Čustveno sporočilo besed pogosto 

razumemo šele v povezavi z višino, barvo, tonom in jakostjo glasu (Žorga, 1990, str. 164). 

Prepoznamo ga po drži telesa, gibih in mimiki, ki te glasove spremljajo. Človekova 

komunikacija poteka torej prek več kanalov ( verbalni kanal, glas, izraz obraza, gibni izraz 

in položaj telesa.) Za uspešno komunikacijo med ljudmi je potrebno upoštevati sporočila 

vsaj petih kanalov. Medtem ko se verbalnih sporočil običajno dobro zavedamo, potekajo 

sporočila, ki jih oddajamo prek ostalih kanalov, pogosto na nezavedni ravni. 
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Nizozemska strokovnjakinja Marijke Rutten-Saris je s pomočjo analize videoposnetkov 

sistematizirala svoje znanje s področja telesnega jezika v metodo »porajajočega se jezika 

telesa« (EBL-Emerging Body Language), ki je uporabna povsod, kjer je potrebno 

komuniciranje z ljudmi (1992, v Žorga, 1992, str. 166). Po njenem mnenju vsak del telesa 

govori svoj lastni jezik. V dobrem pogovoru so ti znaki medsebojno uglašeni. Običajno so 

taki gibi popolnoma usklajeni z ritmom govora in kadar sta sogovornika v dobrem stiku, 

postane tudi njun ritem gibanja medsebojno uglašen. Videti je, kot da bi njuno gibanje 

podpiralo besede, ki jih izgovarjata. Rutten-Sarisova primerja tak pogovor z gibanjem 

plesnega para. Vsi gibi potekajo v svojem lastnem ritmu, lepo usklajeno. Prisotno je 

vodenje, sledenje, približevanje, obračanje enega k drugemu in odvračanje enega od 

drugega- tako kot pri plesu. Prav tako ima tudi pogovor svoj začetek in konec. Pri vzgoji 

otroka je pomembno, meni Rutten-  Sarisova, da ga naučimo ritmičnega gibanja. Smisel za 

ritem nam pomaga, da se počutimo bliže drug drugemu. Če želimo drugega razumeti, se 

moramo uglasiti z njegovim ritmom gibanja. Šele tedaj lahko sprejmemo vrednost 

informacije in njeno vsebino. V nadaljevanju poudarja, kako je za dober stik med dvema 

osebama pomembno, da je posameznik uglašen tako sam s sabo kot tudi s sogovornikom. 

Pomembne so vse stopnje prijaznega stika. 

1. odpiranje (pripravljenost za vzpostavljanje stika – dviganje glasu, odpiranje oči,…), 

2. orientiranje (ugotavljanje, ali je sogovornik tudi pripravljen na stik – obračanje oči 

k njemu), 

3. pozdravljanje (nasmeh, hiter gib,…), 

4. zaporedno izmenjavanje (vprašanja in odgovori se izmenjujejo v dialogu), 

5. dodajanje (vnašanje novih elementov v dialog) 

6. igranje (izmenično igranje z raznimi elementi, izmenjava naraščajočega razburjenja 

in sprostitve), 

7. zaključevanje (pogled vstran, manj usklajeni gibi,…), 

8. zapiranje (umik iz stika, spuščen pogled) 

Metoda porajajočega se jezika telesa nam lahko dobro pomaga pri sporazumevanju s tistimi, 

ki imajo pri vzpostavljanju, ohranjanju ali končevanju stika težave, poleg tega pa nam 

omogoča, da se manjkajočih stopenj tudi naučimo (1992, v Žorga, 1992. str. 169). 

Običajno so gibi, drža telesa, mimika in glas usklajeni z besedami, ki jih govorimo. Kadar 

pa nastopi med temi kanali neskladje, vemo, da gre pri osebi tudi za notranje neskladje. 

Geršakova (2007, str. 1). razlaga zakaj sploh plesno-gibalno ustvarjanje v procesu vzgoje in 

izobraževanja? S plesnim ustvarjanjem razvijamo izražanje in komuniciranje, ustvarjalnost, 
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krepimo pozitivne odnose v skupini, doživljanje, višje spoznavne funkcije, razvijamo vsa 

področja otrokovega razvoja: čustveno-socialno, kognitivno in psihomotorično ( Geršak, 

2007. v Kroflič 1992; Kroflič 1999; Griss 1998; Payne 1990). Poglavitni učinek 

umetnostnega izražanja pri plesu je zagotovo socialni vidik. Zaradi tega je pomembno, da se 

učitelji zavedo pomembnosti tega področja, ki ne spada samo v telovadnico, ampak 

enakovredno tudi v razred k vsem učnim predmetom, saj je odlično integracijsko sredstvo za 

povezovanje raznih vsebin. 

2.4.3 Skupinska metoda dela 

Oblika dela v našem razredu je skupna in skupinska. Ustvarjalno – gibalne aktivnosti 

potekajo v eni skupini, sestavljeni iz vseh učencev razreda, v manjših skupinah ali v 

dvojicah. Koliko bo posamezni otrok prinesel v skupino, je odvisno od njegovih lastnosti in 

od vloge, ki si jo je zadal. To je proces, v katerem se posamezni otrok ob moji ustrezni 

usmeritvi in podpori postopno vključuje in prevzema odgovornejše vloge, se usklajuje s 

skupino, dopušča možnost drugim itd. 

Delo s skupino je reševanje medsebojnih odnosov in problemov, značilnih za določeno 

skupino. Velikokrat prihaja do kompleksnih situacij, ko je veliko odvisno od vodje in 

njegove izvedbe. Le celovito izgrajena osebnost vodje lahko pripelje do zaupanja in notranje 

izpolnitve vseh udeleženih. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 UTEMELJITEV PROBLEMA IN CILJEV 

S specialističnim delom želim pokazati pozitivne učinke plesno gibalne terapije kot ene od  

metod pomoči z umetnostjo in drugačne poglede na vzgojno izobraževalni sistem, v katerem 

poučujem, skratka drugačno pojmovanje poučevanja in učenja, kjer ima velik pomen 

neposredna izkušnja, doživljanje, ustvarjalno reševanje problemov, medsebojno 

komuniciranje, sodelovanje in samopotrjevanje.  Pri tem moje razmišljanje temelji na 

zadovoljevanju petih osnovnih  psiholoških človekovih potreb  po preživetju, po ljubezni in 

pripadnosti, po moči in priznanju, po svobodi in po zabavi (Glasser, 1995, str. 55). 

Sodobna svetovna misel v nasprotju s tradicionalno teži k celostnemu pristopu, kar pomeni, 

da sta povezani znanost in umetnost, logično in intuitivno, telesno in duševno. Z 

vključevanjem metod pomoči z umetnostjo, še posebej z metodo plesno gibalne terapije, 

pristopam k vzgojno izobraževalnemu sistemu na celosten način tj. z aktiviranjem telesne, 

čustvene, razumske in duhovne sposobnosti učenca, razvijanjem ustvarjalnega mišljenja,  s 

spodbujanjem kooperativnega učenja z namenom večje strpnosti do okolja, v katerem se 

učenec giblje in živi. (Ferbar, 1991, str. 156). Hkrati pri otrocih prepoznavam oblike 

asocialnega vedenja in jih preprečujem s pomočjo metod pomoči z umetnostjo. Plesno 

gibalno terapijo skozi metodo ustvarjalnega giba pojmujem kot preventivno dejavnost, ki 

vključuje preprečevanje asocialnega vedenja in težav na področju čustvovanja, (agresivnost, 

egoizem, samoljubje, slaba komunikacija,  socialna izolacija, …),  in skrb za zdrav 

psihosocialni razvoj vsakega posameznega otroka. Take ali podobne raziskave so pri nas 

redke, malo je takih, ki bi preučevale učinke različnih metod pomoči z umetnostjo v vzgojno 

izobraževalnem procesu. Zato raziskava prispeva k preučevanju učinkov omenjene metode 

na nekatere vidike intelektualnega, emocionalnega in socialnega razvoja otrok v nižjih 

razredih osnovne šole. 

3.2 UTEMELJITEV TEME 

Osrednji namen specialističnega dela je usmerjen v spremljanje učinkov metode skupinske 

plesno gibalne terapije na socialno interakcijo v skupini. V nalogi preverjam učinke 

omenjene metode, ki jo uporabljam zgolj preventivno in ne v funkciji zdravljenja. V lastni 

raziskavi iščem odgovore o učinkovitosti drugačnih metod dela z otroki. Te metode težijo k 

razvijanju stališč, izkušenj in vrednot preko akcijskega učenja. Prepričana sem, da ni 
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programa, ki bi zadovoljil vse uporabnike. Z omenjeno metodo želim zgolj preveriti 

drugačne poti za doseganje istih željenih ciljev. Cilj raziskave je tudi  kako pomagati 

posamezniku, da dobi boljšo telesno samopodobo in občutljivejše kinestetične odzive, kar pa 

naj bi pripeljalo do boljšega občutenja samega sebe. 

3.3 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

Pri svojem raziskovanju preverjam naslednji raziskovalni vprašanji: 

Vprašanje 1.:Ali gibalno plesne dejavnosti zmanjšujejo asocialno vedenje in prispevajo 

k pozitivni socialni interakciji? 

Vprašanje .2.:V kolikšni meri gibalno plesne dejavnosti delujejo kot način 

preprečevanja težav na področju čustvovanja in ved ́nja v osnovni šoli?  

V zvezi z raziskovalnima vprašanjema preverjam, ali metode pomoči z umetnostjo 

zmanjšujejo asocialno vedenje in prispevajo k pozitivni socialni interakciji otrok.Proučujem 

odnose med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami: 

Neodvisne spremenljivke Odvisne spremenljivke 

Metode pomoči z umetnostjo Emocionalna empatičnost otrok 

 Pojavne oblike vedenja žrtve 

 Pojavne oblike agresivnega vedenja 

 Pojavne oblike nevrotskih tesnobnih znakov v vedenju 

 

Uporabljena eksperimentalna metoda z eksperimentalno spremenljivko – metodo pomoči z 

umetnostjo.  

 

3.4 METODOLOGIJA 

3.4.1 Opis vzorca 

V raziskavi sodeluje 40 otrok podaljšanega bivanja; v eksperimentalni skupini 20 otrok (11 

dečkov in 9 deklic), v kontrolni skupini 20 otrok (13 dečkov in 7 deklic) v starosti od 9 do 

10 let. Skupini sta  uravnoteženi po starosti in spolu. 

3.4.2 Opis poteka dejavnosti 
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V tretjem razredu,kjer poučujem v podaljšanem bivanju (eksperimentalna skupina), celo 

šolsko leto 20011/2012 z otroki izvajam metode pomoči z umetnostjo. Otroci paralelnega 

oddelka (kontrolna skupina) take metode niso deležni. Metodo izvajam enkrat do dvakrat 

tedensko po eno uro. Odzive otrok eksperimentalne skupine načrtno spremljam. Gibalno 

plesne dejavnosti vnaprej pripravim, vendar dopuščam določeno mero spontanosti in 

prilagodim vsebine glede na potrebe in želje otrok. Posamezna dejavnost vsebuje uvod 

(uglaševanje skupine), osrednji del (ena ali več gibalno plesnih nalog) in sklepni del 

(umirjanje skupine). Sledi spontana refleksija skupine, ni pa obvezna ali nujna. Predvideni 

program obsega izvajanje različnih umetnostno terapevtskih gibalno plesnih in gledaliških 

metod in tehnik dela v skupini: gibalno plesna improvizacija, gledališka improvizacija, 

metode nebesedne komunikacije, elemente psihodrame in gledališča zatrtih po Augustu 

Boalu, ekspresivne terapije idr. Omenjene metode in tehnike med sabo prepletam. 

3.4.3 Opis pripomočkov 

Pred raziskavo pridobim vsa potrebna dovoljenja staršev obeh skupin. 

V raziskavi uporabljam več različnih prilagojenih merskih pripomočkov. 

3.4.3.1 Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja učencev – ŽAN 

(vedenjski pojavi Žrtev, Agresivnosti, Nevrotskih tesnobnih znakov) prirejena 

različica lestvic socialnega vedenja (Perry, 1988, Šali, Kroflič, v Kroflič, 1999). 

ŽAN je prirejena različica lestvice ocenjevanja socialnega vedenja šolskih otrok na osnovi 

»Modified Peer Nomination Inventory«, MNP, ter Ocenjevalne lestvice oblik vedenja in 

lastnosti za posamezne šolske otroke, OL-Š. Inventarij vsebuje 29 trditev oziroma opisov 

vedenja, od tega 9 opisov nevtralnega oziroma konstruktivnega vedenja (členi 

1,2,5,11,13,18,23,26), 6 opisov vedenja žrtve (členi 3,7,12,19,25,28), 6 opisov agresivnega 

vedenja (členi 6,14,17,20,22,27) in 7 opisov nevrotičnih znakov oziroma anksioznega 

vedenja (členi 4,8,10,15,16,21,24). Učitelj za vsakega otroka označi člen, ki se pojavlja v 

otrokovem vedenju. Rezultati so izraženi v vsoti točk z aposameznega otroka za posamezne 

pojavne oblike (Kroflič, 1998, str. 150). 

Merski pripomoček v eksperimentalni skupini izpolnim sama. Pripomoček v tej skupini 

izpolnim na začetku šolskega leta in na koncu šolskega leta (maja), od začeta šolskega leta 

do meseca maja so otroci deležni nekaterih metod pomoči z umetnostjo. V kontrolni skupini 
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pa ga izpolni učiteljica, ki vodi podaljšano bivanje. Izpolni ga na začetku šolskega leta. 

Otroci kontrolne skupine metod pomoči z umetnostjo niso deležni. 

3.4.3.2 Indeks empatičnosti za otroke in mladostnike, Index of Empathy for Children 

and Adolescents (Bryant, 1982, v Kroflič, 1999). 

Merski pripomoček je ocenjevalna lestvica, ki obsega 22 členov – trditev, prirejenih za 

otroke in adolescente med 7 in 14 letom. Brenda K. Bryant je v lestvici uporabila 17 od 33 

členov Mehrabianove in Epsteinove lestvice emocionalne empatičnosti za odrasle (1972) in 

jih prilagodila za otroke, upoštevajoč pri tem spol, tako da lestvica obsega skupno 22 trditev. 

Trditve se nanašajo na emocionalno empatičnost v vsakdanjih situacijah. (Kroflič, 1998, 

149.) 

Psihometrične značilnosti 

Zanesljivost: Instrument naj bi meril empatičnost kot potezo in ne trenutno empatijo, kar se 

kaže v relativno visoki stabilnosti oziroma zanesljivosti rezultatov. 

Veljavnost: treba je upoštevati, da indeks empatičnosti izzove reflektivne odgovore, ki so 

verjetno družbeno zaželjeni in zato konformistični, ne pa dejanskega bolj ali manj 

empatičnega vedenja oziroma doživljanja v dejanski situaciji. Zato je dobljeni indeks lahko 

le indirektna mera emocionalne empatičnosti. 

Rezultati glede na spol: Indeks empatičnosti upošteva razlike v starosti in spolu. Primerjave 

kažejo, da rezultati na indeksu praviloma rastejo s starostjo. Spreminjane rezultatov glede na 

starost in spol pa je dokaj nekonsistentno in zapleteno, vendar kaže na določene zakonitosti 

v pojavu empatičnosti do istega oz. nasprotnega spola. (Bryant, 1982, str. 423. V Kroflič, 

1998, str. 150.) 

V raziskavi sem uporabila priredbo Indeksa empatičnosti za slovenski vzorec (Bryant, 1982, 

Kroflič, 1997) dr. Brede Kroflič. 

Indeks empatičnosti je besedna ocenjevalna lestvica, katere členi so trditve, zato je 

semantično zelo občutljiva. Besedila ni mogoče le direktno prevesti, ampak ga je potrebno 

prilagoditi jezikovnemu stilu (tudi slengu) desetletnikov. Uporaba lestvice je kljub temu 

lahko poskusni instrument za nadaljnje preučevanje in razvijanje instrumentarija za merjenje 

empatičnosti (Kroflič, 1998, str.150) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

3-44 

 

V raziskavi sem uporabila priredbo Indeksa empatičnosti za slovenski vzorec (Bryant, 1982, 

Kroflič, 1997) dr. Brede Kroflič. 

Indeks empatičnosti je besedna ocenjevalna lestvica, katere členi so trditve, zato je 

semantično zelo občutljiva. Besedila ni mogoče le direktno prevesti, ampak ga je potrebno 

prilagoditi jezikovnemu stilu (tudi slengu) desetletnikov. Uporaba lestvice je kljub temu 

lahko poskusni instrument za nadaljnje preučevanje in razvijanje instrumentarija za merjenje 

empatičnosti (Kroflič, 1998, str.150). 

V danem okviru sem za potrebe raziskave ugotavljala le nekatere psihometrične 

karakteristike tega instrumenta. 

3.4.3.3 Analiza načrtnega sistematičnega opazovanja in posnetega fotografskega in 

video gradiva po metodi EBL (Emerging Body Language, Rutten Saris, 1992)  

Emerging Body Language, kratica EBL, v slovenščini »Porajajoči se jezik telesa« je začela 

razvijati Maryke Rutten–Saris. V različnih evropskih deželah je delala s pacienti, ki so imeli 

različne interakcijske probleme. Osredotočila se je na komunikacijo. Svoje delo je snemala 

in ga kasneje analizirala. Izhajala je iz predpostavke, da je za vzpostavljanje pristnega stika 

med ljudmi in za terapevtske spremembe bistvena govorica telesa, ki je manj zavajajoča kot 

besede. Z besedami lahko hlinimo pristnost, telo pa nas izdaja. Rezultate, ki jih je dobila v 

raziskavi in pri praktičnem delu, je strnila v metodi EBL. Metoda je uporabna za vse nas, ki 

si želimo z dobro komunikacijo uresničiti profesionalne cilje. 

S pomočjo omenjene metode pridobim podatke o vplivu dejavnosti na pozitivno socialno 

interakcijo. Skozi celo šolsko leto načrtno sistematično opazujem, fotografiram, snemam 

videe in podatke analiziram. 

Metoda EBL vklučuje nasledno opazovalno shemo (Rutten-Saris, 1992): 

-  odpiranje (pripravljenost za vzpostavljanje stika – dviganje glasu, odpiranje 

oči,…), 

- orientiranje (ugotavljanje, ali je sogovornik tudi pripravljen na stik – obračanje oči 

k njemu), 

- pozdravljanje (nasmeh, hiter gib…), 

- zaporedno izmenjavanje (vprašanja in odgovori se izmenjujejo v dialogu), 

- dodajanje (vnašanje novih elementov v dialog), 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

3-45 

 

- igranje (izmenično igranje z raznimi elementi, izmenjava naraščajočega razburjenja 

in sprostitve), 

- zaključevanje (pogled vstran, manj usklajeni gibi…), 

- zapiranje (umik iz stika, spuščen pogled). 

3.4.3.4 Kvalitativna interpretativna analiza in primerjava sistematičnih opažanj 

vedenja otrok na začetku in koncu celoletnega procesa ustvarjanja skozi gib. 

Pri svojem delu uporabljam predvsem metodo ustvarjalnega giba in plesa. Pojmujem jo  kot 

eno od  metod plesno gibalne terapije, le ta pa  je ena od vrst pomoči z umetnostjo. Plesno 

gibalno terapijo skozi metodo ustvarjalnega giba pojmujem kot preventivno dejavnost, ki 

vključuje preprečevanje asocialnega vedenja in težav na področju čustvovanja,  (agresivnost, 

egoizem, samoljubje, slaba komunikacija,  socialna izolacija, …),  in skrb za zdrav 

psihosocialni razvoj vsakega posameznega otroka. 

Poleg metode ustvarjalnega giba uporabim tudi nekatere elemente likovne in dramske 

terapije. Program vedno izvajam v skupini. Udeleženih je vseh 20 otrok mojega oddelka. S 

praktičnim izvajanjem načrtovanih dejavnosti ter s kvalitativnim raziskovanjem po metodi 

skupinske študije primera iščem odgovore na raziskovalna vprašanja o učinkovitosti 

preventivnih metod plesno gibalne terapije v vzgojnoizobraževalnem procesu. V času 

izvajanja dejavnosti spremljam  proces in spremembe v gibno-plesnem izražanju otrok, 

komunikacijske, emocionalne, vedenjske in interakcijske spremenljivke, dinamiko skupine 

in napredek posameznega otroka. V ta namen  sproti pišem dnevnik, zbrane podatke 

obdelam s kvalitativno interpreativno analizo, saj   izbrana metodologija poteka kot  

kvalitativno interpretativno  akcijsko raziskovanje skupinske študije primera. Pri tem sledim 

osnovnemu načelu akcijskega raziskovanja, tj. prepletanje usposabljanja, praktičnega 

delovanja in raziskovanja. Ključnega pomena je odnos (med akterjem in raziskovalcem) in 

skupinski proces. 

3.4.3.5 Kvalitativna analiza in evalvacija lastnega doživljanja po uri dejavnosti  

Osredotočam se na evalvacije po urah, katere sem zapisovala v svoj dnevnik.  

3.4.3.6 Kvalitativna analiza pisnih mnenj otrok o dejavnostih pomoči z umetnostjo ob 

zaključku šolskega leta. 
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Ob koncu naših dejavnosti na koncu šolskega leta sem otrokom zastavila nekaj vprašanj v 

zvezi z dejavnostmi. Analiziram njihove odgovore.  

3.4.3.7 Kvalitativna analiza in evalvacija video posnetkov in fotografskega gradiva 

izvajanih dejavnosti  pomoči z umetnostjo. 

Pod to točko analiziram posnetke in fotografije kvalitativnih  sprememb v gibanju in plesu, 

ki so se zgodile po preteku določenega števila ur dejavnosti ustvarjalnega giba in plesa kot 

enega od metod pomoči z umetnostjo. 
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3.5 POTEK SREČANJ (PRIMERI) 

3.5.1 PRIMER 1: MI MED SEBOJ 

IZVEDBA: učilnica, 60 minut 

OBLIKA DELA: skupinska, pari, individualna 

METODE DELA: razlaganje, pogovor, uglaševanje, ustvarjalno gibalna plesna      

dejavnost, poslušanje, vodena sprostitev, reflektiranje. 

PRIPOMOČKI: boben 

CILJI:  

 medsebojna strpnost in  sodelovanje, 

 ustvarjanje stikov med otroci, 

 zadovoljstvo s svojim delom in s samim seboj, 

 prepletanje psihomotoričnih, doživljajskih, socialnih in spoznavnih dejavnosti, 

 razvijanje ustvarjalnosti posameznika in skupine, 

 razvijanje opazovanja in empatije, 

 razvijanje ustvarjanja svojega osebnega prostora in vključevanje v skupni prostor 

skupine, 

 razvijanje sposobnosti vizualizacije. 

METODIČNI POTEK : 

3.5.1.1 UVOD IN OGREVANJE 

 Otrokom povem, da si bodo v krogu podajali navidezno žogo. Žoga se lahko 

spremeni v karkoli.  

 Sama začnem s podajanjem žoge naslednjemu  v krogu. Ta mora žogo na svoj 

način preoblikovati in jo poslati naprej v krogu. 

 Naslednji predmet sprejme in nadaljuje. 

 Vajo končam, ko navidezni predmet prispe nazaj do mene. 

 Vajo ponovimo večkrat.  

 V igro pošljem hkrati dve žogi. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

3-48 

 

3.5.1.2 OSREDNJA DEJAVNOST 

RAVNOTEŽJE 

 Skupina se razdeli na pare. 

 Ob igranju na boben ali ob glasbi  predlagam, da po prostoru tečeta, skačeta ali  se 

kako drugače gibljeta. 

 Ko  boben preneha, otrok A zavzame neko pozo, v kateri bo lahko obstal nekaj časa.  

Npr.: visoko, zvito, divje, robato, okroglo. 

 Otrok B poskuša otroka A z dotikanjem, porivanjem ali kako drugače premakniti iz 

zavzete poze. Pri tem delu je obziren. (Prej se pogovorimo o pravilu »Nežgačkanja 

in nenasilja«.)  

 

SLIKA 3: Vaje ravnotežja 1 

 

SLIKA 4: Vaje ravnotežja 2 

 Pri izrivanju iz poze je dobro, če se  pod silo lahko upogne, a se potem vrne v 

prvotno pozo. Z nogami naj bodo vseskozi prizemljeni. 
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 Otroka zamenjata vlogi 

 Igro večkrat ponovimo. Igra se lahko nadaljuje tako, da je otrok prizemljen s tremi, 

štirimi okončinami in se na ta način giblje 

EKSPLOZIVNOST IN MIROVANJE 

 Otroke povabim, naj se gibljejo, kot bi jih ustrelila brzostrelka, ko zaslišijo boben. 

 Obležijo negibno na mestu dokler zopet ne zaslišijo bobna. 

 Tišina in akcija se nekajkrat izmenjata. 

 POZORNOST, VZTRAJNOST 

 Otroku A predlagam, naj premika roko zelo počasi in naj na koncu zavzame neko 

pozo. 

 Otrok B mora natančno ponoviti za njim. 

 Otrok A nadaljuje z gibanjem roke, otrok B ponavlja. 

 Vlogi zamenjata. 

 

SLIKA 5 : »Nadaljuj moj gib.« 

  

SLIKA 6: Dva prijatelja v zrcaljenju 
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3.5.1.3 ZAKLJUČEVANJE 

Otrokom povem eno od vodenih vizualizacij. Pri tem otroci ležijo na tleh in imajo zaprte 

oči. 

POTOVANJE Z BALONOM 

 Hodiš po poljski poti. Na glavo in na ramena ti sije sonce. Na levi je čudovit gozd; 

na desni je polje, kamor se napotiš. Pred teboj je balon na topli zrak, pripravljen na 

vzlet. 

 Približaš se balonu in stopiš v košaro. Balon se začne počasi dvigati. Ko pogledaš 

navzdol, vidiš vas, jezero, gore. Ko pogledaš v nebo, vidiš kako leti mimo tebe 

ptica. Nobenega hrupa ni. Neslišno se dvigaš više in više. 

 Vse pod teboj se spreminja v vrtinec modrega in zelenega. 

 . Balon se začne počasi spuščati. Spusti se na sredino polja. Stopiš iz košare, 

napotiš se po poti skozi vas do jezera, ki si ga prej videl iz zraka. Voda na jezeru je 

popolnoma mirna. Tako se počutiš tudi ti. 

 

 

SLIKA 7: Vodena vizualizacija 1 
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SLIKA 8: Vodena vizualizacija 2 

3.5.1.4 OPAZOVANJE IN ANALIZA  

Delavnica je v celoti uspela. Otroci so sledili navodilom, ki sem jih povedala jasno in 

počasi. Otroci so že vajeni mojega načina dela, zato zlahka sledijo navodilom. Po delavnici 

so me prevevali občutki zadovoljstva, krasno vodljivih otrok, otrok, s katerimi bi lahko 

premikali gore. Odlikuje jih tudi skromnost; ker nismo imeli podlog za ležanje na tleh pri 

zaključnem delu, so si pod glavo podložili kar so imeli, od puloverjev do starih časopisov. V 

zvezi s tem delom so mi na koncu nekateri povedali svoj refleksije: 

»Ni bilo treba mislit na nič. Kot bi ponoči ležala v postelji.« 

»Tako kot doma, ko spiš, ko te oči zbudi.« 

»Kot bi se res vozila z balonom.« 

Pri osrednjem delu, ko so se med sabo izrivali iz položaja in skušali ohranjati ravnotežje, so 

se držali pravil, imeli so visoko frustracijsko toleranco eden do drugega. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

3-52 

 

3.5.2 PRIMER 2: JAZ S TABO, TI Z MANO 

IZVEDBA: spodnja avla, 60 minut 

OBLIKA DELA: pari 

METODE DELA: razlaganje, pogovor, uglaševanje, ustvarjalno gibalna plesna dejavnost, 

poslušanje, vodena sprostitev, reflektiranje. 

PRIPOMOČKI: bambusove palice, glasba s CD plošče 

CILJI:  

 orientiranje v prostoru, 

 razvijanje sodelovanja v paru, 

 razvijanje fizičnega telesnega stika med otroki, 

 zadovoljevanje potrebe po varnosti in »toplini«, 

 razvijanje ustvarjalnega mišljenja preko gibanja. 

3.5.2.1 UVOD IN OGREVANJE 

SMEŠNA HOJA 

 Otrokom naročim, naj si vsak izmisli tri oblike smešne hoje po prostoru in naj si jih 

zapomni. 

 Posamezni otroci se združijo v pare, ki stojijo obrnjeni drug proti drugemu. 

 Svoje ideje smešne hoje predstavi otrok svojemu partnerju v paru brez fizičnega 

stika. 

 Drugi v paru ponovi njegove ideje smešne hoje in pokaže svoje tri oblike smešne 

hoje. 

 Drugi v paru ponovi njegove oblike smešne hoje. 

 Dodam navodilo, naj se par premika v ritmu, ki ga daje glasba iz CD. 

 Par  se skupaj premika po prostoru in prikazuje prve in druge tri oblike smešne hoje 

brez premora. 
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3.5.2.2 OSREDNJA DEJAVNOST 

 Otrokom razdelim bambusove palice. Vsak naj raziskuje,  kako bi jo lahko uporabil. 

Svoje uporabe demonstrirajo. 

 Otroci si izberejo svoj par. Par se dogovori, kdo bo pri igri vodja in kdo se bo pustil 

voditi. 

 Naročim, naj vodja palico pokončno položi na iztegnjeni prst svoje roke. Vodeni jo 

nasloni zgoraj na prst svoje roke. Oba se palice dotikat zgolj z enim prstom. Na ta 

način vodja vodi svojega partnerja, ne da bi palica padla iz rok. 

 Vodja palico pokončno položi na iztegnjeni prst ene roke. Vodeni jo nasloni zgoraj 

na prst  

 Vodja poskuša voditi svojega partnerja, ne da bi palica padla iz rok. Vodja se skupaj 

s svojim partnerjem premika po prostoru previdno in počasi. 

 Po določenem času na moj znak vlogi zamenjata. Igra se odvija v tišini in 

koncentraciji. Usklajenost in pozornost se kaže v številu padcev palice na tla. Igro 

večkrat ponovimo. Igra se lahko nadaljuje tako, da je otrok prizemljen s tremi, 

štirimi okončinami in se na ta način giblje. 

 

SLIKA 9: »Jaz vodim – ti vodiš palico« 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

3-54 

 

3.5.2.3 ZAKLJUČEVANJE 

POSLUŠANJE SRCA 

 Otroci sedijo udobno na tleh. Naučim jih, kako lahko poslušajo bitje svojega srca na 

vratu ali na prsih. 

 Poslušajo svoje srce in z udarci po tleh nakazujejo,bitje svojega srca. 

 

SLIKA 10: Poslušanje utripa srca in nakazovanje z roko 1 

 

SLIKA 11: Poslušanje utripa srca in nakazovanje z roko 2 

MASAŽA 

 Eden od para leže na tla na trebuh, drugi sede zraven njega. Prižgemo pomirjujočo 

glasbo tako glasno, da  tisti, ki masira, še sliši moja navodila. 

 Po mojih navodilih začnejo z nežnimi krožnimi gibi masirati prijateljevo glavo od las 

do obraza. Nadaljujejo z ramami do posamezne roke in nazaj na rame. Isto ponovijo 

z drugo roko. Nato masirajo hrbet tako, da s stisnjeno pesto krožijo po hrbtu. Na 

koncu  s hitrimi potegi zmasirajo še noge. 

 Otroka zamenjata vlogi. 
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 Na koncu se lahko oba otroka še malo uležeta in poslušata pomirjujočo glasbo. 

3.5.2.4 OPAZOVANJE IN ANALIZA 

Vaja z bambusovimi palicami je bila zelo učinkovita. Sprva so imeli težave s tem, da jim ni 

padala po tleh, kasneje so jo pari dobro ohranjali v zraku. Otroci so se vživeli v vlogi »biti 

voden« in« voditi«. Za to vajo je dobro imeti dovolj veliko učilnico, mi smo jo izvajali v 

šolski avli, kjer so lahko potovali po prostoru po mili volji. Do zaletavanj ni prihajalo. 

Pri poslušanju svojega srca so se popolnoma umirili. Vsi so sami našli utrip svojega srca, kar 

me preseneča. 

Pri masiranju svojega prijatelja jim je bilo smešno, nekatere je žgečkalo. Tistim sem 

pomagala in pokazala, kako naj masira. Mogoče bi to vajo morali večkrat izvajati. 
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3.5.3 PRIMER 3: MASKE 

IZVEDBA: učilnica, 120 - 160 minut 

OBLIKA DELA: skupinska, pari, individualna 

METODE DELA: razlaganje, pogovor, uglaševanje, ustvarjalno gibalna plesna      

dejavnost, poslušanje, vodena sprostitev, reflektiranje. 

PRIPOMOČKI: razni materiali za izdelavo maske, glasba, podloge za ležanje na tleh. 

CILJI:  

 iskanje svoje identitete, 

 razvijanje ročnih spretnosti, 

 razvijanje ustvarjalnosti, 

 razvijanje sodelovanja v paru in v skupini, 

 ustvarjanje skupne zgodbe, 

 predstavitev svoje maske ostalim. 

3.5.3.1 UVOD IN OGREVANJE 

 Na listke napišem nekaj preprostih gibalnih nalog npr. poskakuj po prostoru kot 

opica, premikaj se kot ris itd. 

 Nekaterim otrokom razdelim listke. Na skrivaj jih preberejo in pospravijo npr. v 

žepe. Zapomnijo si svojo nalogo. 

 Vsi hodijo po prostoru. Pomežiknem enemu od tistih, katerim sem razdelila listke. Ta 

začne izvajati dano gibalno nalogo. 

 Ostali opazujejo kdo v skupini se giblje drugače. Ko ga najdejo, njegovo gibanje 

ponavljajo dokler celotna skupina ne izvaja enake gibalne naloge. 

 Ugotavljajo, kdo je nalogo začel. 

 Pomežiknem naslednjemu otroku itd. 

Možni dosežki: razvija se senzibilnost v skupini, vadijo se v opazovanju drugih. 
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3.5.3.2 OSREDNJA DEJAVNOST 

 Vodja pripravi različne material za izdelavo maske. Izbere vse, kar mu pride pod 

roke; papir, karton, blago, vrvice, vato, volno, pisane trakove, tempera barve s čopiči, 

voščene barvice, škarje, lepila, rafijo … 

 Otroci izdelajo vsak svojo masko po lastnem navdihu. Opozorim jih le na to, da naj 

bo maska nosljiva na glavi. Pomagam pri izdelavi in svetujem. 

 Ko celota skupina izdela maske naročim, naj si jih nadenejo. 

 Maske se sprehajajo po prostoru in srečavajo, vsaka na svoj način. Dejavnost poteka 

v tišini. 

 Naročim, naj se med hojo po prostoru maske združijo v skupine od 2 do 5 oseb po 

njihovih željah in skupaj hodijo po prostoru na način, ki si ga izberejo. 

 Posamezna skupina mask  se dogovori, kako bi s pantomime ustvarile zgodbo. Če 

potrebujejo določeno glasbo, to lahko naročijo pri meni. 

 Posamezna skupina  vadi predstavitev svoje zgodbe. 

 Skupine se predstavijo ostalim. 

 

SLIKA 12: Vitez zlatega ščita 
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,  

SLIKA 13: Skupina se predstavi 

Nadaljevanje aktivnosti: 

 Maske razstavijo po tleh tako, da se jih lahko vsi ogledajo. 

 Po predhodnem dovoljenju celotne skupine naročim, naj si vsak otrok izbere masko, 

ki mu je najbolj všeč in naj si jo nadene. 

 Nadaljevanje kot zgoraj od točke 4 naprej. 

 Pogovorimo se o tem, kako so se počutili. (Točka se izvede če vodja ugotovi, da je 

skupina tega sposobna in potrebna.) 

 

SLIKA 14: V igri z masko 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

3-59 

 

 

SLIKA 15: Dialog dveh mask 

3.5.3.3 ZAKLJUČEVANJE 

 Ležimo na hrbtu na tleh. Roke in noge so sproščeno ob telesu. Oči so zaprte. 

 Po mojih navodilih z mislimi potujejo po celem telesu. Najprej pozornost usmerimo 

na stopala, gležnje, potujemo po nogi navzgor do kolen in stegen. Pri tem vsak 

omenjeni del telesa začutimo tako, da rahlo napnemo mišice in jih spustimo. 

Nadaljujemo s stiskanjem mišic zadnjice in hrbta, poslušamo dvigovanje in 

spuščanje prsnega koša. Potujemo do ramen in po rokah do prstov. Naredimo pest in 

spustimo. 

 Umirimo se in misli usmerimo samo na dihanje. 

 Dodam umirjeno instrumentalno glasbo in jim dovolim, da za nekaj minut zaspijo če 

želijo. 

3.5.3.4 OPAZOVANJE IN ANALIZA 

Ko so pri ogrevanju otroci morali opazovat kdo je tisti, ki dela drugače, so se že dodobra 

uglasili med sabo. Takrat so bili zelo senzibilni in empatični eden do drugega.  

Nadaljevanje aktivnosti izdelave mask je potekala kot hrupna delavnica ustvarjanja, ko so 

izdelovali svojo masko in hkrati pomagali drugim, se učili od spretnejših od sebe in se 

povezovali v pare glede na vrsto maske. Še preden je potekel čas za izdelavo so svoje maske 

že preizkušali, se hodili gledat v razredno ogledalo (dobro, da ga imamo), z njimi igrali 

vloge. 
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Maske so se združevale po skupinah. Eden od otrok ni našel skupine, kamor bi se priključil. 

Eno od skupin sem prosila, če se jim lahko priključi. V skupino se je kasneje dobro vključil. 

Dve skupini od petih sta z mojo pomočjo našli primerno glasbo, s pomočjo katere sta se 

kasneje predstavili. Predstavitve skupin so bile domiselno ustvarjalne. Nekateri so se 

popolnoma vživeli v svojo masko; niso in niso mogli prenehati igrati svoje vloge, še 

posebej, ker so jih gledalci s svojim smehom močno spodbujali. Na plan so prišli tisti otroci, 

ki so večinoma bolj tiho, za sebe. Izgleda, da se je učinkovito včasih preleviti v neko 

domišljijsko vlogo, biti tisto kar si že dolgo želiš; imeto dolge lase, biti razbojniški gusar, 

močna kot Pika Nogavička, biti noseča mamica itd. To je bil tudi moj namen. 

V zadnjem delu smo odložili maske in se polegli po tleh. Nekaj otrok je zaspalo, ostali so 

dremali in se sprostili. 

Delavnica je bila zelo intenzivna. Za tako delavnico si je treba zagotoviti dovolj časa in 

računati tudi z rezervnim časom, ki ga porabiš za malo daljše umirjanje. 
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3.5.4 PRIMER 4: MI SE MAMO »FAJN« 

IZVEDBA: telovadnica, spodnja avla, 60 minut 

OBLIKA DELA: skupinska, pari, individualna 

METODE DELA: razlaganje, pogovor, uglaševanje, ustvarjalno gibalna 

dejavnost,poslušanje, vodena sprostitev, reflektiranje. 

PRIPOMOČKI: - 

CILJI: 

 navajanje na stik z drugim, 

 skupinsko reševanje problema, 

 soočenje z neuspehom, 

 razvijanje medsebojnega zaupanja, 

 vaje naključne izbire partnerja, 

 umiritev, 

 zabava.  

3.5.4.1 UVOD IN OGREVANJE 

KORENČKI 

 Izmed otrok izberem dva, ki bosta vrtnarja. Ostali se v krogu primejo za roke in 

uležejo na trebuh. Rok ne izpustijo. Dva določena otroka sta vrtnarja, ki bosta vlekla 

korenčke, ki ležijo na tleh, iz zemlje. 

  Vrtnarja začneta vleči korenčke iz zemlje. Pri tem se otroci skušajo čim bolj močno 

držati med seboj za roke. Ko jima uspe izvleči eno korenje iz zemlje, se to spremeni 

v vrtnarja in tako naprej. Tako nastajajo pari, trojice, četvorice korenčkov, ki se 

držijo za roke. Igra se konča, ko je zadnji korenček potegnjen iz zemlje in ostanejo 

samo vrtnarji. 
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SLIKA 16: V zemlji so ostali še trije korenčki 

  

SLIKA 17: Še preostala dva korenčka 

3.5.4.2 OSREDNJA DEJAVNOST 

 ALI SE SLIŠIVA 1? 

 Otroci se razdelijo v pare. 

 Naročim, naj par hodi po prostoru v paru in se pogovarja o npr. vremenu. Pri tem naj 

se poskušata oddaljevati eden od drugega. Pri tem ugotavljata kako daleč vsaksebi sta 

še lahko, da se še slišita glede na ostale pare, ki delajo isto. 

ALI SE SLIŠIVA 2? 

 Polovica skupine se zbere v parih, polovica pa je posameznikov. 
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 Pari z dvignjenimi sklenjenimi rokami oblikujejo hiško nekje v prostoru. Posamezniki 

prekrižajo roke na prsih in zaprejo oči.  Premikajo se okoli po prostoru, ko pa naletijo 

na hiško, jih ta opozori s svojim zvokom. Vsaka hiška oddaja drugačen zvok. Pare 

opozorim, da če bodo dobro poslušali, bodo lahko šli skozi vse hiške . 

 Vajo ponovim tako, da si pari in posamezniki vloge zamenjajo. Pri tem opozorim, da 

bo vaja uspela le, če bodo natančno upoštevali navodila. 

3.5.4.3 ZAKLJUČEVANJE 

MASAŽA 

 Otroci stojijo v parih. Eden od para miži, drugi pa mu z nežnimi gibi »prekrtači« celo 

telo od glave do stopal. 

 Vlogi zamenjata. 

3.5.4.4 OPAZOVANJE IN ANALIZA 

Pri igri Korenčki se je skupina že zelo močno energiziral, ne pa toliko uglasila med sabo. 

Igra je precej tekmovalna, mogoče bolj primerna za osrednjo dejavnost. Po igri smo se 

zaradi prostorske stiske na šoli preselili iz telovadnice v avlo, kar se ne zgodi pogosto. 

Dejavnosti smo nadaljevali bolj umirjeno in osredotočeno. Pri igrah medsebojnega 

poslušanja so spoznali, kako pomembno je slišati nekoga in ga tudi razumeti, kaj 

pripoveduje. Pri igri Hiške so si razvijali občutljivost na zvoke. Dejavnosti, ki so jih tokrat 

izvajali v parih so potekale poglobljeno, bili so zelo motivirani. 

Zato sem za umirjanje predlagala masažo v parih. Vaja je bila zanje precej zahtevna, 

vključevala je telesni stik, zaupanje in sprostitev. 
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SLIKA 18: Masaža v paru 
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3.6 REZULTATI, INTERPRETACIJA 

3.6.1 Inventarij ŽAN, indeks empatičnosti in metoda EBL 

V zvezi z raziskovalnim problemom preučujem odnose med neodvisnimi in odvisnimi 

spremenljivkami: 

Neodvisne spremenljivke Odvisne spremenljivke 

Metode pomoči z umetnostjo Emocionalna empatičnost otrok 

 Pojavne oblike vedenja žrtve 

 Pojavne oblike agresivnega vedenja 

 Pojavne oblike nevrotskih tesnobnih znakov v vedenju 

 

V tem delu raziskave je bila uporabljena eksperimentalna metoda z eksperimentalno 

spremenljivko – metodo pomoči z umetnostjo.  

 

a. Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja učencev – ŽAN (vedenjski 

pojavi Žrtev, Agresivnosti, Nevrotskih tesnobnih znakov) prirejena različica 

lestvic socialnega vedenja (Perry, 1988, Šali, Kroflič, v Kroflič, 1999) 

Kategorizacija inventarija ŽAN in zaporedne številke trditev: 

 

Pojavi žrtve : 

 3. Sošolci/ke se iz njega norčujejo 

 12. Sošolci/ke  ga kar naprej zmerjajo 

 25. Sošolci/ke ga zafrkavajo 

 28. Sošolci/ke ga dražijo 

 7. Pogosto jih dobi po grbi 

 19. Sošolci/ke ga tepejo 

Agresivnost 

Verbalne oblike vedenja 

 6. Če ne obvelja njegova, kar ponori 

 17. Rad se postavlja, da lahko  vse pretepe  

 14. Rad  se norčuje iz drugih  

 20. Druge skuša spraviti v težave 

Neverbalne oblike vedenja: 

 22. V druge se zaletava, jih pretepa 
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 27. Sošolce/ke rad izziva, jih pretepa 

Nevrotičnost 

Značilnosti vedenja: 

 16. Je vase zaprt 

 24. Daje top videz 

Somatski nevrotski znaki: 

 4. Zelo pogosto grize nohte 

 8. Še vedno sesa prst 

 10. večkrat trza in ima tike 

 15. Občasno moči, blati 

 21.  Jeclja 

Učiteljeve ocene socialnega vedenja otroka: 

ŽRTEV: 

NZ- ni znakov žrtve(0 točk) 

Z-zmeren pojav žrtve( 1,2 točki) 

VZ- več znakov žrtve( nad 3 točke) 

 

AGRESIVNOST 

NA-ni znakov agresivnosti( 0 točk) 

A- Zmeren pojav agresivnosti( 1,2 točki) 

VA- Več znakov agresivnosti( nad 3 točke) 

 

NEVROTIČNOST 

NN-ni nevrotskih znakov (0 točk) 

N- zmerni nevrotski znaki ( 1 točka) 

VN-več nevrotskih znakov ( 2 in več točk) 

 

Glede na označene odgovore za posameznega otroka (označiva obe učiteljici) lahko 

analiziram  po naslednjih kriterijih: 

o seznanjanje z navodili in pravili dela v skupini, 

o razvijanje socialnih sposobnosti; tj. socialno zavedanje (zaupanje, občutljivost, 

sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, upoštevanje pravil, delitev pozornosti, 

empatija, vodenje in podrejanje, vzdrževanje pozornosti, medosebna komunikacija, 

iniciativnost, pridobivanje občutka varnosti), 

o odkrivanje in preprečevanje asocialnega vedenja in težav na področju čustvovanja 

(agresivnost, egoizem, samoljubje, socialna izolacija, neprimerna komunikacija itd.), 
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o prepoznavanje in izražanje občutkov (predvsem uspeha in zadovoljstva) in doživljanj 

na pozitiven način, 

o razvijanje samozavedanja in s tem povezano razvijanje lastne telesne sheme, 

o razvijanje ustvarjalnosti. 

Z merskim pripomočkom ŽAN – om raziščem spremembe glede na označene odgovore v 

odvisnih spremenljivkah na začetku in koncu šolskega leta v eksperimentalni skupini. Za 

kontrolo mi služi kontrolna skupina, katera ni bila deležna metod pomoči z umetnostjo. V 

kontrolni skupini merski pripomoček  ŽAN uporabi sodelavka in mi posreduje rezultate.  

Rezultati: 

ODVISNE SPREMENLJIVKE test ŽAN SEPT. 2011 MAJ 2012 RAZLIKA 

Pojavne oblike vedenja žrtve 20 10  +10 

Pojavne oblike agresivnega vedenja 10   5   + 5 

Pojavne oblike nevrotskih tesnobnih znakov 10   8  + 2 

TABELA 2: Spremembe odvisnih spremenljivk v eksperimentalni skupini na začetku in koncu šolskega leta v % 

 

Graf 1: Povprečno relativno število pojavnih oblik asocialnega vedenja v eksperimentalni  

skupini septembra 2011 in maja 2012 (ŽAN) 

Ugotovim, da so se v eksperimentalni skupini pojavne oblike vedenja žrtve in pojavne 

oblike agresivnega vedenja zmanjšale za polovico. Tako je bilo pojavnih oblik vedenja žrtve 

v septembru 20, v maju pa le še 10%. Prav tako je bilo pojavnih oblik agresivnega vedenja v 

septembru 10, v maju 5%. Najmanj se je zmanjšal pojav nevrotskih tesnobnih znakov; 

septembra jih je bilo 10, maja 8%.  
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Glede na rezultate ugotovim, da nekatere metode pomoči z umetnostjo pri otrocih 

zmanjšujejo pojavne oblike vedenja žrtve, agresivnega vedenja in oblike nevrotskih 

tesnobnih znakov. S tem menim, da se zmanjšuje asocialno vedenje in prispeva k pozitivni 

socialni interakciji otrok.  

V nadaljevanju z enakim merskim pripomočkom primerjam povprečno število pojavnih 

oblik žrtve, agresivnosti in nevrotičnih znakov med eksperimentalno in kontrolno skupino 

pred začetkom uvajanja metod z umetnostjo. 

SKUPINA Eksperimentalna Kontrolna RAZLIKA 

Pojavne oblike vedenja žrtve 20 20     0 

Pojavne oblike agresivnega vedenja 10 25  +15 

Pojavne oblike nevrotskih tesnobnih znakov 10 40  +30 

TABELA 3: Primerjava rezultatov pri testu ŽAN za kontrolno in eksperimentalno skupino v % na 

začetku šolskega leta 

 

GRAF 2: Povprečno relativno število pojavnih oblik asocialnega vedenja v eksperimentalni in kontrolni 

skupini na začetku šolskega leta 

Analiza: Že na začetku (pred delom z eksperimentalno skupino) so opazne razlike pojavnih 

oblik vedenja žrtve, agresivnosti in nevrotskih znakov. Skupini imata sicer enak delež 

pojavnih oblik vedenja žrtve.V kontrolni skupini je višji delež pojavnih oblik agresivnosti in 

nevrotskih znakov.V nadaljevanju kontrolna skupina ni bila deležna nekaterih metod pomoči 

z umetnostjo. Žal časovne primerjave od septembra do maja med kontrolno in 

eksperimentalno skupino nisem izvedla, ker nisem razpolagala s podatki in skupine nisem 

več spremljala. Lahko pa povem, da je bilo delo z otroki kontrolne skupine po razgovorih z 

razredničarko težavno skozi vse šolsko leto. Po njenem poročanju so se vedenjske težave 
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skozi leto stopnjevale. Delo je potekalo s pomočjo specialne pedagoginje in psihologinje, ki 

sta bili velikokrat prisotni v razredu ali pa sta nudili individualno pomoč posameznim 

otrokom. Proti koncu pouka je bila skupina vključena celo v program izboljšanja socialne 

klime, ki je eden od projektov Comeniusa. Predvideno je nadaljevanje projekta v naslednjem 

šolskem letu. 

b. Indeks empatičnosti za otroke in mladostnike, Index of Empathy for Children 

and Adolescents (Bryant, 1982 – Kroflič, v Kroflič, 1999). 

Draga učenka, dragi učenec, prosim te za sodelovanje. tukaj ni pravilnih in napačnih 

odgovorov. (PRAZEN VZOREC) 

IZBERI PROSIM, ODGOVOR, KI TI USTREZA IN GA OBKROŽI 

1. Hudo mi je, če vidim osamljeno deklico, ki se nima s kom igrati Da Ne 

2. Tisti, ki se objemajo in poljubljajo pred drugimi, se mi zdijo neumni Da Ne 

3. Fantje, ki se jočejo od sreče, so malo čudni Da Ne 

4. Všeč mi je, ko kdo odpira darila, čeprav niso zame Da Ne 

5. Če vidim jokajočega fanta, gre še meni na jok Da Ne 

6. Razjezi me, če s kakšno deklico grdo ravnajo Da Ne 

7. Če se kdo smeje, se še jaz smejim, čeprav ne vem zakaj Da Ne 

8. Včasih mi gre na jok, ko gledam kakšno TV oddajo Da Ne 

9. Tiste punce, ki jokajo od sreče, so malo čudne Da Ne 

10. Težko razumem, da se kdo zelo razburi zaradi malenkosti Da Ne 

11. Hudo mi je, če vidim ranjeno živalco Da Ne 

12. Hudo mi je, če vidim osamljenega fanta, ki se nima s kom igrati Da Ne 

13. Nekatere pesmi me tako užalostijo, da mi gre kar na jok Da Ne 

14. Razjezi me, če s kakšnim fantom grdo ravnajo Da Ne 

15. Odrasli včasih jokajo brez razloga Da Ne 

16. Neumno se mi zdi, če ravnajo z mačko ali psom kot s človekom Da Ne 

17. Na živce mi gre, če kdo kar naprej kliče učiteljico za pomoč Da Ne 

TABELA 4 : Vprašalnik za indeks empatičnosti 
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Rezultati: Primerjava odgovorov otrok na Indeksu empatičnosti med eksperimentalno in 

kontrolno skupino 

Analiza: Analiza odgovorov otrok v eksperimentalni in kontrolni skupini kaže tendenco v 

razlikah emocionalne empatičnosti  otrok glede na spol. V kontrolni skupini je nakazana 

razlika v indeksu empatičnosti glede na spol. Deklice so dosegle višji indeks empatičnosti 

kot dečki. V eksperimentalni skupini so razlike glede na spol zanemarljive.  

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

N M N2 M2 

Vsi          20 14,14 20 11,21 

Deklice   11 14,11 13 12,43 

Dečki        9 14,18 7 10,62 

TABELA 5 Primerjava odgovorov na indeksu empatičnosti glede na spol  

 

 

GRAF 3: Odgovori pri indeksu empatičnosti 
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 Pri analizi odgovorov otrok v obeh skupinah se kažejo tendence  med eksperimentalno in 

kontrolno skupino v prid eksperimentalni skupini. 

 

GRAF 4: Odgovori pri indeksu empatičnosti glede na spol 

Končne ugotovitve in razmišljanja – Statistična analiza rezultatov merjenja je ugotovila 

delovno hipotezo tj. da metode pomoči z umetnostjo spodbujajo empatičnost otrok. Čeprav 

med odgovori otrok kontrolne in eksperimentalne skupine na Indeksu empatičnosti glede na 

spol ni bilo ugotovljenih pomembnih razlik, je prišlo do opaznih razlik v odgovorih med 

otroci kontrolne in eksperimentalne skupine. Ugotovim, da otroci eksperimentalne skupine, 

ki so bili deležni metod pomoči z umetnostjo, kažejo večjo empatičnost kot otroci kontrolne 

skupine. 

c. Analiza neposrednega sitematičnega opazovanja in posnetega fotografskega in 

video gradiva po metodi EBL (Emerging Body Language, Rutten Saris, 1992) 

v eksperimentalni skupini 

Na osnovi neposrednega opazovanja gibanja in s pomočjo posnetega internega 

fotografskega in filmskega gradiva analiziram gibanje in ustvarjanje. Po metodi EBL 

analiziram skupinske aktivnosti, aktivnosti v parih in individualne aktivnosti otrok. 

Analiza glede na elemente EBL: 

 uglaševanje, izmenjava (enostavna, z dodajanjem), 

  igrivi nebesedni dialog, 

 očesni kontakt med dvema ali več otroki (koliko je izrazit, ali poteka po fazah 

odpiranje očesa – orientiranje – zaključevanje – zapiranje očesa), 
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 ali je očesni kontakt povezan z ostalo mimiko obraza in govorico telesa, 

 govorico celega telesa (drža telesa, sproščenost itd.), 

 uglašenost otroka s samim seboj (opažanja na osnovi vedenja), 

 uglašenost skupine (socialna povezava). 

                                 

ČAS 

VIDIKI 

SEPTEMBER 2011 MAJ 2010 

1. Uglašenost 

otroka s samim 

seboj (učenci) 

slaba do delno dobra 

uglašenost 

zelo dobra uglašenost 

Anže slaba uglašenost dobra uglašenost 

2. Vzpostavljanje 

očesnega stika 

med otroki 

(učenci) 

večinoma neizrazito, 

bežni pogledi 

izrazito, poteka po fazah 

očesnega stika 

 Anže ni očesnega stika delni očesni stik 

3. Govorica telesa 

(učenci) 

 

nesproščena do delno 

sproščena, nezaupljiva 

sproščena, odprta, 

radovedna, ustvarjalna 

 Anže nesproščena, vase zaprta sproščena, delno odprta 

   

4. Uglašenost 

skupine 

(učenci+Anže) 

neuglašena, nemirna hitro uglašena 

TABELA 6: Nekateri vidiki opaženega vedenja po metodi EBL 

Analiza: Veliko otrok v skupini je bilo zaradi pričakovanja, kaj bomo počeli, že na začetku 

dobro uglašenih s samim seboj, bili so radovedni in nestrpni, polni pozitivne energije, ki se 

je pretakala med njimi. Med otroci so bili tudi taki, ki so bili slabše motivirani za dejavnosti. 

Vzroki so bili v slabši telesni shemi in s tem povezani slabi samopodobi. Nekateri še nikoli 
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niso poskusili postaviti se v prostor in se gibalno izraziti. Ti so potrebovali dalj časa za 

raziskovanje svojega telesa, giba. Bilo jim je neprijetno. S pomočjo mojih spodbud, da je 

vse, kar pokažejo odlično, so se sprostili in počasi začeli uživati sami s sabo. 

V začetku šolskega leta so se otroci na stik med sabo šele navajali. Nekaterim je bilo 

vzpostavljanje očesnega kontakta v paru zahtevno. 

O kakšnih fazah očesnega kontakta (odpiranje, orientiranje, zaključevanje, zapiranje očesa ) 

sprva v skupini težko govorimo. Pogledi so bili bežni. Otroci so bili glede na dano gibalno 

nalogo precej introvertirani, razen redkih izjem. 

Z načrtnim in sistematičnim »gojenjem« očesnega kontakta in z vajami v zvezi s tem sem 

opazila vedno več pogledov med njimi, vedno daljše trenutke, ko so si pri komunikaciji 

pomagali s tem. Nekateri že od samega začetka s tem niso imeli težav. O očesnem kontaktu 

smo se tudi pogovarjali. Tako so bili nekateri otroci »pozorni opazovalci pogledov« pri 

določeni aktivnosti. Opazovali so lahko takrat, ko so  posamezne skupine določene 

aktivnosti prikazovale ostalim, če je bila dejavnost tako zastavljena. Svoja opažanja so lahko 

povedali ostalim. 

Vsak otrok se je predstavljal s svojo govorico telesa. Po njej sem sklepala, kako se znajde v 

dani nalogi. Koliko mu naloga leži, je vsak posameznik prikazoval bolj ali manj sproščeno. 

Med njimi so  bili tudi taki otroci, ki so na vsak način hoteli izstopati.  Nenehno so si želeli 

moje pozornosti in pozornosti ostalih. To jim je v začetku dejavnosti tudi uspevalo. Zaznala 

sem njihovo veliko neuglašenost s samim seboj. Kasneje so bili s svojim vedenjem moteči, 

kar so jim ostali tudi na svoj način dopovedovali, zato tega njihovega izstopanja kmalu ni 

bilo več. Veliko poudarka sem dajala na uglaševanju skupine. Vsako delavnico smo pričeli 

z uglaševanjem skupine. Za to sem imela pripravljenih kar nekaj vaj, ki sem jih uporabila 

glede na dano situacijo. Šele ko sem se prepričala, da je skupina dovolj dobro uglašena, smo 

lahko pričeli z osrednjo dejavnostjo. Uglaševanje je kasneje potekalo tekoče, hitro so 

osvojili zastavljeno nalogo in želeli novih in novih izzivov. Velikokrat je bila energija v 

skupini že v fazi uglaševanja zelo velika. Od osnovnega uglaševanja z enostavno izmenjavo 

določenih aktivnosti smo prehajali na izmenjavo z dodajanjem novega elementa tako, da 

sem jim sprva nov element dodajala jaz, kasneje so dodajali sami. Če kateremu ta aktivnost 

ni uspela, smo ga uvidevno preskočili in nadaljevali. Kasneje so se vsi potrudili in dodajali 

svoj element. Prihajalo je do igrivega dialoga v skupini ali v parih. Včasih so bile te 

dejavnosti zelo hrupne, skupina se je močno » energizirala«.  
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Opazovanje pozitivne socialne interakcije vseh otrok po metodi EBL mi je dalo dovolj 

dobre informacije o socialni povezavi skupine. Skupina je bila zelo kmalu po pričetku teh 

dejavnosti pozitivno socialno povezana, noben posameznik ni izstopal. Brez tovrstnega 

sprotnega opazovanja  in analiziranja si ne predstavljam tovrstnih aktivnosti v skupini. 

Anže 

V skupini je bil tudi Anže ( v tabelah posebej vrednoten), ki zlepa ni želel pogledati svojemu 

partnerju v oči. Tudi midva sva imela zaradi tega med poukom težave, ker je najraje gledal 

drugam, ko sva se pogovarjala. Zaradi tega, ker je bil dokaj vase zaprt, to je kazala tudi 

njegova govorica telesa, so se ga otroci najraje izogibali, niso želeli biti z njim v paru, v 

skupini. Potrebno je bilo veliko dela, da se je Anže počasi navajal na očesni stik.  Ob mojih 

velikih spodbudah in ob tem, da sva se začela veliko pogovarjati »iz oči v oči«, se je začel 

počasi mehčati, zaupati, verjeti, tako meni kot ostalim. V zadnjih dneh, ko se bliža konec 

šolskega leta, vidim Anžeta v novi podobi. Prisoten je očesni kontakt tako z mano kot s 

sošolci. Postal je bolj zaupljiv in vase prepričan.  

d.  Kvalitativna interpretativna analiza in primerjava sistematičnih opažanj 

vedenja otrok na začetku in koncu celoletnega procesa ustvarjanja skozi gib. 

Opazovala sem: 

 GIBALNI BESEDNJAK , GIBALNA KOMUNIKACIJA Z OSTALIMI, 

 SLEDENJE NAVODILOM, 

 SPROŠČENOST, 

 KOMUNICIRANJE v paru, v skupini  

o asocialno vedenje (agresivnost, nemir, nezaupanje) 

o socialno vedenje (sodelovanje, skupinsko reševanje naloge, empatičnost - 

sposobnost vživljanja v drugega, uglašenost cele skupine), 

 USTVARJALNOST, 

 POVRATNE BESEDNE INFORMACIJE in 

 UČINEK METODE PO URI TAKE DEJAVNOSTI DO KONCA ŠOLSKEGA DNE  

( umirjenost, nekonfliktnost, ustvarjalnost ). 
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OPAZOVANJE OKTOBER 2010 MAJ  

2011 

1. GIBALNI BESEDNJAK UČENCEV 

GIBALNA KOMUNIKACIJA MED UČENCI 

1 3 

0 3 

1. SLEDENJE NAVODILOM - učenci 

 Anže 

1 3 

0 2 

2. SPROŠČENOST - učenci 

 Anže 

1 3 

0 2 

3. VEDENJE 

- ASOCIALNO VEDENJE nekaterih  

Učenec Anže 

- SOCIALNO VEDENJE - učenci 

  

3 1 

3! 0 

2 3 

4. USTVARJALNOST - učenci 

 Anže 

0 - 1 2 – 3 

2 ! 3 ! 

5. POVRATNE BESEDNE INFORM. - učenci 

 Anže 

0 

 

2 

0 1 

6. POZITIVNI UČINKI METODE PO URI 

DEJAVNOSTI do konca šolskega dne (učenci z 

Anžetom) 

2 3 

 Tabela 7: Analiza opazovanj otrok na začetku in na koncu šolskega leta 

LEGENDA 

0 – ni prisotno 2 – prisotno, opazen napredek 

1 – delno prisotno, skromno 3 – zelo prisotno, pozitivne 

spremembe 

 

( ! Pri analizi asocialnega vedenja  so ocenjena opazovanja v obratnem sorazmerju. Tako 

ocena 3  velja v negativnem smislu in ne v smislu pozitivnih sprememb. Oceni 1 in 0 pa 

veljata za majhno ali ničelno prisotnost asocialnega vedenja. ) 

Analiza: Ugotovim, da se je pri učencih povečal tako gibalni besednjak kot gibalna 

komunikacija med njimi. Prav tako so ob koncu sklopa teh aktivnosti bolje sledili navodilom 

in bili bolj sproščeni. Pozitivni učinki metode po dejavnost so se podaljševali. V skladu s 
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svojimi osebnostnimi lastnostmi in socialno vključenostjo je uspešno napredoval tudi učenec 

Anže. 

3.6.2 Opažanja in analiza odzivov otrok v prvih in zadnjih urah načrtovanih 

dejavnosti 

a. Opažanja odziva otrok v prvih urah 

Otroci so bili sprva negotovi, kljub jasnemu podajanju navodil so delovali nesproščeno in 

nemirno. Imeli so zakoreninjene vedenjske vzorce, zato se pri gibanju niso mogli izraziti na 

svoj prvinski otroški način. Nekateri niso mogli konstruktivno sodelovati v komunikaciji z 

ostalimi. Telesnih stikov med njimi je bilo malo ali pa so bili slučajni. Nekateri so močno 

izražali svojo agresivnost, se nesocialno vedli. Npr.: med sabo spotikali, zgečkali, zbadali, 

smejali za vsako malenkost, kazali s prstom, ne vključevali v aktivnosti, pretirano klepetali, 

ko za to ni bilo časa itd. Pri nekaterih sem opažala slab stik s samim seboj. Pri gibanju po 

prostoru so bili neokretni, veliko so se spotikali in padali. Spet drugi so bili pri gibanju 

pretirano previdni; pazili so da jih kdo ne pohodi, bili užaljeni, tožljivi. Za težave, na katere 

so naleteli, so krivili druge. Zaradi vsega tega sem pri prvih urah dejavnosti imela težave 

speljati dejavnost po predvidenem načrtu. Včasih sem zaradi tega dejavnost prekinila in 

pričela s povsem drugo, nenačrtovano, t ́ko, za katero sem menila, da bi v danem trenutku 

pomagala. Tako smo se med eno samo dejavnostjo morali večkrat uglaševati, da sem uro 

lahko pripeljala do konca. Pri končnem umirjanju smo imeli težave, ker nekateri niso mogli 

prenehati klepetati, se niso mogli umiriti in sprostiti. 

Na koncu skoraj nikoli nisem izvedla refleksije otrok, za to se mi razen nekaterih izjem, še 

niso zdeli sposobni. 

Med njimi so bili tudi taki otroci, katerim je moj pristop in vsebina zelo ustrezala. Hitro so 

osvojili dane naloge in pri tem uživali. Pokazali so tudi svojo ustvarjalnost. 

Prve ure dejavnosti sem tudi sama močno doživljala. Po urah sem se spraševala o mojem 

načinu dela, kaj bi še lahko, kje sem jih vodila napačno, kaj je bilo uspešno itd. Dejavnosti, 

ki niso najbolje uspele, sem običajno ponovila na začetku naslednjega srečanja, opazovala in 

se učila od njih. V prvih urah smo imeli težave predvsem z nemirom in s tem povezanim 

neupoštevanjem navodil. Kljub vsemu opisanemu sem vztrajala. Če strnem opažanja, je 

kvalitativna analiza pokazala, da je bilo počutje v skupini sprva negotovo. Kljub temu da 

sem vaje prilagajala začetnim potrebam in jih vodila počasi in previdno, so se skozi leta 

zakoreninjeni vedenjski vzorci medsebojnih odnosov le počasi spreminjali. 
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b. Opažanje in analiza odzivov otrok v zadnjih urah načrtovanih dejavnosti 

Metode ustvarjalnega giba in plesa so osvojili vsi otroci oddelka. Kljub temu, da se niso 

zavedali pomena in koristnosti našega skupnega dela, jih je bilo z veseljem opazovati. Lahko 

priznam, da mi je bilo v službi lepše kot na začetku šolskega leta. 

Vidni so rezultati v počutju in obnašanju otrok. Med letom se je njihov gibalni besednjak 

močno povečal. V razredu tudi pri ostalih urah nisem več opazila agresivnega vedenja, 

vedenja žrtve, asocialnega vedenja. Vsi so hoteli sodelovati, vsi so bili vključeni, eden na 

tak, drug na drugačen način. Kot skupina so delovali zelo homogeno; razlikovanja med 

otroci s posebnimi potrebami, med tistimi, ki so se težje učili, med tistimi, ki so veliko 

manjkali in med ostalimi, ni bilo. Nekateri otroci so se začeli družiti z vrstniki, s katerimi se 

nikoli ne družijo. Vidna je bila vedno večja povezanost celotne skupine. Če je v razredu 

nastal problem, so se za vsakega postavili, problem so rešili sami, mene so le redkokdaj 

potrebovali. Prišli so me spraševat le za kakšen nasvet. 

Nekatere veščine, ki so jih pridobili (enakost vseh, prijateljska pomoč, zaupanje, empatija, 

pozitivna samopodoba,  itd.) so uporabljali pri vseh urah prisotnosti v šoli. 

Pri urah izvajanja dejavnosti so bili otroci vedno bolj zahtevni. Zato sem zahtevnost tudi 

sama stopnjevala. Včasih se je skupina med določeno dejavnostjo tako močno energizirala, 

da sem se ustrašila za njihovo varnost. Takrat sem jih morala malce ustaviti in znova 

uglasiti, ker so hoteli še in še. Kadar je bilo varno, smo šli do naših meja in jih preizkušali. 

Včasih sem z namenom skrenila od zastavljenega načrta; odkrivali smo nova polja naših 

aktivnosti. Pomembno se mi je zdelo tudi ponavljanje in utrjevanje določene veščine, ki bi 

jo lahko uporabili tudi v drugih življenjskih situacijah. 

Dane naloge so izvajali vedno bolj domiselno. Preko giba in plesa se je pokazala  in 

razvijala večja ali manjša ustvarjalnost vsakega posameznika in celotne skupine. 

Na koncu dejavnosti smo skupaj ovrednotili aktivnosti in se pogovarjali o njihovem počutju, 

ki so ga izražali neobvezno. Takrat so do mene »prišli darovi« v obliki njihovih besed 

posredne zahvale in potrditve, da je moje delo smiselno in vredno. Nezavedno so me učili o 

njih samih. 

Anže 

V začetku šolskega leta je težje sledil navodilom. Veliko stvari se je bal, ni bil prepričan 

vase, v razgovorih ni sodeloval, nemo je sledil. Na moja vprašanja je odgovarjal z 

zadržkom. Najraje je tudi med odmori ostajal v klopi in risal. Vseskozi je kazal veliko 
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ustvarjalnost na likovnem področju. Takrat je bila največja nagrada zanj, če je lahko po 

dokončanem delu lahko narisal kako žival. Do ur plesno gibalnih dejavnosti je bil 

rezerviran,  imel je slabo telesno shemo, prostor je s težavo obvladoval. Najraje se je 

umaknil vstran in opazoval. 

Po preteku določenega števila ur plesno gibalnih dejavnost je vedno večkrat sodeloval, 

odkrival razne načine gibanja, z zanimanjem opazoval druge in njihovo sproščenost in tudi 

sam poskušal. Ker je bil dokaj nežen in nezaupljiv, je plesno komunikacijo raje navezal z 

dekleti, tudi on se je gibal mehko, previdno in počasi. Njegovo vedenje ni bilo več 

asocialno; s pomočjo svoje ustvarjalnosti je prihajal do vedno novih idej za izvedbo 

določene naloge. Ko je opazil, da so ga nekateri učenci zaradi te h ustvarjalnih lastnosti 

občudovali, je pridobival pozitivno samopodobo, začel se je smehljati, njegov obraz je bil 

srečen. Vsakemu se je upal pogledati v oči. Vsem nam se je pokazal kot nasmejan, prerojen 

fant. Velikokrat je prišel do mene in mi razlagal o svojih raziskovalnih projektih, vseh 

povezanih z živalmi. V tem letu so ga najbolj zanimale bogomolke. Najbolj mu je pri srcu 

ena od sošolk Eva. Velikokrat sem ju z veseljem opazovala; ona mu je nenehno kaj 

pripovedovala, on ji je čudovito sledil z govorico naklonjenosti in sprejetosti, jo poslušal in 

opazoval. Če je bil čas, sta skupaj kaj raziskovala, iskala po travi, si poklanjala drobne 

pozornost, listke, vejice; zgleda da si je našel »dobrega druga«. Na koncu šolskega leta je bil 

povabljen tudi na dva rojstna dneva dveh sošolcev. 

3.6.3 Kvalitativna analiza in evalvacija lastnega doživljanja po uri dejavnosti 

V začetnih urah sem za analizo dogajanja v skupini porabila veliko časa. Dogajanje pri uri 

me je spremljalo praktično še celo popoldne. Spraševala sem se o ustreznosti, koristnosti in 

namenu mojega dela. Zaradi tega, ker skupina sprva ni bila vajena takih ali podobnih metod 

dela, je bilo dogajanje pri urah precej konfuzno in nepredvidljivo. Veliko opravka sem imela 

najprej sama s sabo in z lastnim pristopom, kasneje sem načrtovane metode  pri delu 

nadaljevala v upanju po uspehih. Po vsaki uri dejavnosti sem sama analizirala celotno 

dogajanje. Spraševala sem se, kako bi še lahko pristopila k določenemu problemu, se 

preverjala, če sem bila dovolj jasna, če sem otrokom kot vodja dajala dovolj podpore, če 

sem bila pozorna na dovolj stvari, na kaj nisem bila dovolj pozorna  itd. Preverjala sem 

njihovo počutje in ob koncu posamezne ure dobila prav malo verbalnih odgovorov. Na 

začetnih urah jih tudi nisem pričakovala. Otroci so se sprva težko izrazili z besedo, lahko 
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sem opazovala njihovo govorico telesa in komunikacijo med samo uro. S svojo 

sproščenostjo, igrivostjo in ustvarjalnostjo sem jim dajala potrebne vzpodbude. 

Po preteku določenega števila takšnih ur so se otroci po posamezni uri začeli tudi verbalno 

izražati. Na vprašanje, kako so se med uro počutili, niso odgovorili samo z dobro. Njihovi 

odgovori so bili vedno bolj konkretni. Točno so mi povedali, kaj jim je bilo všeč, kje se niso 

znašli, kdaj med uro so se najbolje počutili, kaj bi še lahko počeli vnaprej. Ob koncu 

šolskega leta so ob koncu ure, ko smo se posedli po tleh in pogovarjali, pripovedovali o 

svojih vizijah, željah, dogodkih. Takrat bi se lahko še dolgo pogovarjali o čemer koli.  

Med njimi je bilo veliko » srečnih olupljenih čebulic«. 

Če analiziram lastno doživljanje v celoti, ga je težko ubesediti. Lahko pa z gotovostjo 

povem, da poti nazaj ni. Omenjene metode sem ponotranjila in jih bom z veseljem predajala 

prihodnjim otrokom. 

3.6.4 Kvalitativna analiza pisnih mnenj otrok o dejavnostih pomoči z umetnostjo 

ob zaključku šolskega leta. 

Na eni od ur dejavnosti so otroci dali naslednje povratne informacije na zastavljena 

vprašanja: (PRILOGA - Prispevki otrok): 

1. Kako si se počutil med »gibalnicami«? 

2. Katere vaje so ti bile najbolj všeč? Zakaj? 

3. Kako so se  med »gibalnicami« tvoji sošolci in sošolke obnašajo do tebe in drugih? 

Prvo vprašanje: Kako si se počutil med »gibalnicami«? 

 Otroci se počutijo: 

o sproščeno ( vsi ), 

o umirjeno ( vsi ), 

o zadovoljni so s tistim, kar počnemo ( vsi ), 

o utrujeno in zamišljeno ( 2 otroka ), 

o kot da so v postelji ( 3 otroci ), 

o sproščeno in sveže ( 2 otroka ).  

Analiza: Odgovori kažejo na to, da so se otroci počutili sproščeno in umirjeno. Zadovoljni 

so bili s samim seboj. Med 20 otroki sta bila 2 utrujena in zamišljena, 2 pa sta se počutila 

sproščeno in sveže. Trije otroci so se počutili kot da so v postelji. 

Drugo vprašanje: Katere vaje so ti bile najbolj všeč? 

Odgovori: 
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o vaje so mi všeč ( 5 otrok ), 

o najbolj mi je všeč zavozlanka ( 6 otrok ), 

o najljubše mi je sestavljanje strojev iz teles ( 2 otroka ), 

o sestavljanje plesov in pravljic mi je najbolj všeč ( 2 otroka ), 

o najbolj mi je všeč poslušanje pravljice ( 2 otroka ), 

o najraje imam počivanje (1 otrok ). 

Analiza:Ko sem jih povprašala po najljubših vajah, so povedali, da imajo najraje reševanje 

»zavozlanih rok«, sestavljanje konstrukcij iz teles in ustvarjanje koreografij. Nekateri so 

imeli radi poslušanje pravljic in počivanje. Večini otrok so bile vaje v splošnem  všeč. 

Zakaj? 

o Ni dolgčas. 

o Uživam v dobri družbi. 

o Ker se popolnoma umirim. 

o Ker imamo veliko dobrih idej. 

o Ker imamo odeje in se uležemo. 

o Ker je zabavno. 

o Ker se valjamo po tleh. 

o Ker je treba premisliti, kam boš šel, da bo zanimivo. 

o Ker je treba premisliti, kama je treba iti, da bo nastal krog. 

o Dobro se razumemo. 

Analiza: Ko sem jih vprašala po vzrokih, zakaj so jim vaje všeč, so povedali, da jim takrat 

ni dolgčas, da uživajo v dobri družbi, idejah in zabavi. Radi se valjajo po tleh. Nekateri 

ugotovijo, da je zanimivo zato, ker je treba kakšne vaje narediti s premislekom. 

Odgovori na tretje vprašanje: Kako so se  med »gibalnicami« tvoji sošolci in sošolke 

obnašajo do tebe in drugih? 

Moji sošolci in sošolke so se do mene in drugih obnašajo na naslednje načine: 

o dobro (3) 

o lepo(5) 

o tako, kot so razpoloženi (1) 

o zelo dobro sporazumevamo in vključujemo v skupine (1) 

o me pohvalijo (1) 

o se mi smejijo (1) 

o -komu kaj ni všeč, a jaz se strinjam (1) 
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o se ne razumem s sošolci (1) 

o včasih se kregam in včasih se jaz tudi kregam (2) 

o ne kregamo se veliko (1). 

Analiza: Na vprašanje, kako se sošolci obnašajo do posameznika, jih večina pove pozitivno 

naravnane odgovore, nekateri pa se ne razumejo s sošolci, se včasih kregajo oz. se obnašajo 

tako, kot so trenutno razpoloženi. Opazim, da so nekateri odgovori  dani s premislekom in 

na dokaj visoki razumski ravni. 

Po analizi odgovorov je razvidno, da so se med uro počutili sproščeno, umirjeno in 

zadovoljno. Izbor njihovih najljubših aktivnosti je širok. Glede na vprašanje o tem, kako 

posameznika gledajo ostali, so odgovori večinoma pozitivno naravnani v smeri 

empatičnosti, dobre socialne vključenosti in komunikacije. 

3.6.5 Kvalitativna analiza in evalvacija video posnetkov in fotografskega gradiva 

izvajanih dejavnosti  pomoči z umetnostjo.  

Na podlagi posnetih fotografij in video posnetkov eksperimentalne skupine otrok opazujem: 

sproščenost, ustvarjalnost, komunikacijo, gibalni besednjak, uporabo različnih pripomočkov. 

Poleg tega opazujem v kolikšni meri so bile naloge učinkovito zastavljene, kje moja 

navodila niso bila dovolj jasna in obratno. Ob tem prihajam do novih idej in rešitev, ki bi jih 

v bodoče lahko uporabila. Pri tem poudarjam, da je gradivo posneto ljubiteljsko. Kadar je 

bila dana priložnost uporabljam svoj fotoaparat in hkrati vodim dejavnost.  

ČAS sept. 2011 maj 2012 

1. Sproščenost in igrivost v celoti v celoti 

2. Gibalni besednjak  uporaba enega 

nivoja za gibanje 

 

uporaba več nivojev za 

gibanje (tla, pokončno,…),  

3. Čustveni izraz - delno uporabljen -  

pogledi, obrazna mimika 

in govorica celega telesa 

4. Gibalna komunikacija 

med otroki 

delno prisotna prisotna, telesni stik 

5. Ustvarjalne gibalne 

rešitve 

malo veliko novih 

6. Uporaba pripomočkov da da 
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TABELA 8: Kvalitativna analiza dogajanja ( posneto in fotografirano  gradivo ) 

Analiza: Ugotovim, da so sčasoma otroci začeli uporabljati vse nivoje danega prostora, od 

stoječega do nivoja tal. Hkrati so bili vseskozi sproščeni in igrivi, med njimi je bila prisotna 

gibalna komunikacija. Hitro so se privadili uporabljati določene pripomočke (palice, rute, 

kape, blago, …). Prihajali so do novih ustvarjalnih gibalnih rešitev. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Langus Jerneja ; specialistično delo 

4-83 

 

4 UGOTOVITVE GLEDE NA RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

 

Vprašanje 1.:Ali gibalno plesne dejavnosti zmanjšujejo asocialno vedenje in prispevajo 

k pozitivni socialni interakciji? 

Vprašanje .2.: V kolikšni meri gibalno plesne dejavnosti delujejo kot način 

preprečevanja težav na področju čustvovanja in ved ́nja v osnovni šoli? 

Na osnovi akcijskega raziskovanja sem preverila učinke metod pomoči z umetnostjo v dani 

skupini in odgovorila na raziskovalni vprašanji ali gibalno plesne dejavnosti zmanjšujejo 

asocialno vedenje in prispevajo k pozitivni socialni interakciji in v kolikšni meri gibalno 

plesne dejavnosti delujejo kot način preprečevanja težav na področju čustvovanja in ved ́nja 

v osnovni šoli. Glede na zapisana opažanja so v raziskavi pridobljeni rezultati pokazali, 

da so gibalno plesne dejavnosti zmanjšale asocialno vedenje nekaterih otrok. S tem se 

je povečala pozitivna socialna interakcija vseh otrok v skupini. Analiza opažanj je 

pokazala tudi, da omenjene metode delujejo kot način preprečevanja težav na 

področju čustvovanja in vedenja. Povečala se je empatičnost otrok, pojavne oblike 

vedenja žrtve, agresivnosti in nevrotskih znakov so bile vidno manjše. 

4.1 POROČILO O LASTNEM DOŽIVLJANJU 

Naše delavnice so bile mali socialni mikrosvetovi. Vsaka skupina je imela svojo dinamiko, 

kjer smo uresničevali različne potrebe, delovne naloge, interese. Med njimi smo zelo 

učinkovito uresničevali potrebo po zabavi, po smehu, po – »imeti se fajn.«Nekateri otroci 

včasih povedo, da se v šoli nimajo «fajn.« Vsak otrok je pri teh aktivnostih lahko odločil, kaj 

in kako bo deloval in dal skupini tisto, kar zmore. Tako smo se urili v iskanju kompromisov 

in iskanju ustvarjalnih rešitev za določeno nalogo. Vodje skupin so se pojavljali, izginjali, 

dana je bila možnost, da je vsak v skupini prevzemal to vlogo. Včasih se skupina dalj časa ni 

mogla poenotiti. Takrat sem z nasveti pomagala in se hkrati trudila, da ne bi dala preveč 

sugestij. 

Pri svojem delu sem se urila v sposobnosti za stik. Postopoma sem pletla mrežo povezav 

med mano in Njimi ter med mano in Posameznikom. Tako smo se postopoma zapletali v 

vedno lepše svetove občutkov, opazovanj, nebesednih komunikacij, iskrenih besed in dejanj. 

Nezavedno sem poslušala svoje srce, slišala tudi srca mnogih okoli mene in mnogokrat sem 
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bila srečna in izpolnjena. Včasih, ko se ni vse dobro posrečilo, se kaj zapletlo, ko ni prišel 

tisti dober občutek med nas, smo se čudno počutili. In vedeli, da bo drugič bolje. In sama 

sem poiskala in našla vzroke zakaj je bilo tako. 

Skozi omenjena leta prakse sem močno spremenila lastne standarde. Ugotavljanje, kaj je 

bistveno v življenju, kaj je najbolje, da daš otrokom, katere poučuješ, je v meni nenehen 

proces. Vsekakor sem z uporabo nekaterih drugačnih metod dela naredila pomemben korak 

od ustaljenega klasičnega šolskega sistema, sočasno v moji in v otroških glavah. Tako sem 

dala otrokom vedeti, da sem ranljiva, kadar se je dalo delila del sebe z njimi, se pokazala kot 

dosleden in zaupanja vreden človek. Zdi se mi, da so mi otroci zaradi tega dobro sledili; 

videli mojo pristnost in jo vračali med vse nas. Takrat je v skupini nastajala neverjetna 

energija, s katero bi lahko premikali gore, karkoli naj bi naredili, so naredili. Hkrati so takrat 

postali neverjetno obzirni drug do drugega, vsak je lahko prispeval toliko, kot je zmogel. Za 

vsa znanja se imam zahvaliti študiju Pomoči z umetnostjo in nadgrajevanju tega v praksi. 

Vse opisano je večinoma delovalo na nezavedni ravni, pogledi, gibi in drugi znaki so 

delovali k istemu cilju. Zato se po delavnici včasih sploh nismo zmogli ali hoteli 

pogovarjati, dogodkov ni bilo treba ubesediti. Ubesedili smo zgolj kakšen pripetljaj, ki si ga 

oni niso znali razložiti, npr. zakaj sta se dva med gibanjem zaletela, pa ju ni prav nič bolelo 

in ni bilo nič jeze itd.  

Na koncu vsakega šolskega leta smo priredili tudi zaključek naših delavnic. Končalo se je z 

običajno delavnico, le da so vedeli, da je to zadnja. Letos, po koncu zadnje delavnice, so 

želeli še. Njihov vzgib, da bi še sami nekaj nadaljevali, me je presenetil. Tako so sami 

naredili predstavo za starše in me povabili. Dogodek mi je pomenil nenačrtovano zahvalo za 

moj trud. Ko odhajajo od mene v naslednji razred se zavedajo, da takih metod vnaprej 

večinoma ne bodo deležni. Zato zavlačujejo, začenjajo postavljati nesmiselna vprašanja, na 

cesti me pozdravljajo še čez pet let. Nekateri. Tisti, katerim sem se usedla v srce, pa čeprav 

samo za trenutek. Meni ostajajo fotografije, posnetki in dober občutek. In žalost, ker grejo. 

Prepričana sem, da vnašanje nekaterih metod plesno gibalne terapije preko plesno gibalnih 

dejavnosti v šoli za otroka pomeni učenje zavedanja samega sebe in hkrati zavedanja 

okolice, v kateri je. Otroku tako damo možnost, da krepi zaznave, spomin, čustva, misli in 

akcijo. Pri tem z gotovostjo trdim, da je uporaba nekaterih metod pomoči z umetnostjo v 

osnovni šoli smiselna in dobrodošla. 
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Menim, da omenjena naloga odpira vrata novemu razmišljanju o drugačni šoli in 

poučevanju. Specialistično delo, z dodano zbirko uporabnih primerov plesno gibalnih 

dejavnosti, je namenjeno uporabi vsakemu, ki ga to področje zanima. Naloga je usmerjena k 

posamezniku, z njegovo edinstvenostjo in enkratnostjo. (O tem se dandanes veliko govori, a 

malo stori…) Hkrati pa se vse aktivnosti dogajajo skupinsko; v upanju po boljši družbi 

prihodnosti. 

Usposobljenim učiteljem, s širokim pogledom na svet in dodatnim znanjem, ki ga omenjena 

metoda zahteva, lahko z veseljem priporočim preizkušanje in uvajanje takega dela z otroki v 

svojem razredu. Potrebna sta volja, igrivost in ljubezen do otrok. Rezultati predstavljene 

raziskave govorijo o vrednosti tega početja. 

Dobro poučevanje ne more biti skrčeno na tehniko, ampak mora izhajati iz identitete in 

integritete učitelja. V naši šoli je veliko namišljenih herojev, kateri ne poznajo pojma 

poučevati s srcem. Otroci cenijo lastnosti, ki izhajajo predvsem iz učiteljeve osebnosti. 

Posredovanje znanja je samo po sebi umevno. Bolj pomembno je, kako je znanje 

posredovano, kako učitelj obvladuje življenjske situacije posameznikov. Zame najvišji 

smoter in moje poslanstvo je pomagati zgraditi odgovornega, svobodnega, kreativnega 

posameznika. PZU kot ena od metod dela z otroki v šoli je ena od zdravih rešitev, saj s 

svojim celostnim pristopom pomaga graditi zdravega posameznika. Žal jo učitelji v šoli 

premalo poznajo. 
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6 PRILOGA 

ZBIRKA PRIMEROV PLESNO GIBALNIH DEJAVNOSTI ZA OTROKE 

RAZREDNE STOPNJE 

Sledeče vaje so darilo vsem, ki se ukvarjajo z ljudmi, njihovim razvo jem in rastjo. 

Namenjene so učiteljem, terapevtom, psihologom, specialnim  delavcem v šolstvu, 

vzgojiteljem in vsem ostalim, ki jih zanima naravno gibanje in ples.  

Že skoraj dvajset let sem učiteljica na razrednji stopnji osnovne šole. Velikokrat 

prihajam v situacijo, ko mi ljudje povedo: “Jaz sem preneroden…Ne znam plesati. 

Ne prenesem, da se bodo norčevali, ko me bodo ljudje gledali.Itd. Veliko tega 

slišim od mojih sodelavk v šoli.  

Škoda je narejena že doma, pri starših in kasneje v šoli od učiteljev. V ž elji po 

fantastičnem nastopu otroka na šolski prireditvi, v glasbeni šoli, na plesnem odru, 

lahko naredimo veliko škode. Kaj je lahko bolj fantastičnega in veličastnega kot 

otrok, ki se pokaže v svojem naravnem ritmu, zvoku, pesmi, fantazijah.  

Verjamem, da plesno gibalna terapija v skupini ponovno prikliče užitek 

naravnega gibanja in plesa in globoko zadoščenje, ko začutimo:”Tukaj sem, 

plešem! Lepo mi je!” 

Sledeča zbirka praktičnih vaj je vzorec za aktivnosti, ki so se v lastni praksi 

izkazale za koristne in ni namenjena poučevanju, kako je prav in kako je narobe. 

Zbirka daje osnovne informacije in vodila, ni namenjena profesionalni rabi. 

Napisana je v duhu, da smo katerokoli vajo naredili dovolj dobro, namenjena je 

vzpodbujanju vašega eksperimentiranja in nastajanja novih idej. 

Delo s skupino je reševanje medsebojnih odnosov in problemov, značilnih za 

določeno skupino. Velikokra prihaja do kompleksnih situacij, ko je veliko odvisno 

od vodje in njegove izvedbe. Le celovito izgrajena osebnost vodje lahko pripe lje do 

zaupanja in notranje izpolnitve vseh udeleženih.  

Nekaj lastnih praktičnih napotkov pred  izvedbami vaj  

 1. Vizualiziraj kje, s kom in kako bo potekala vaja.  

 2. Predvidi vse težave, ki lahko nastanejo med vajo.  

 3. Kaj pričakujem, da bo šlo dobro med vajo?  

 4. Kakšno strategijo bom uporabila, če se kaj zatakne?  

 5. Predvidi najmanjši možen odziv skupine, s katerim boš zadovoljna.  

 6. Preberi svoje zapiske s prejšnje vaje.  

 7. Pozabi na svoje zapiske s prejšnje vaje, da boš lahko sprejemal nove 

odgovore skupine. 

 8. Pripravi vse potrebne pripomočke. Ali bodo lahko varno uporabljeni pri 

vaji? Kdaj jih boš uporabila?  

 9. Pred vajo se za nekaj trenutkov sprosti nekje v tišini.  

Pred pričetkom vaj v tretjem razredu sem nekaj časa namenila ravnatelju, da sem 

mu predstavila način svojega dela. Mojemu delu ni nasprotoval. Svojega dela 
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razen redkim  nisem predstavljala sodelavcem zaradi bojazni, da razmišljajo, kako 

bo lahko nekdo spremenil “slabo” vedenje v “dobro” čez noč z magično formula. 

Vedno pa sem na razpolago, da vsakdo, ki ga zanima , lahko prisostvuje 

praktičnim vajam. Ker pri takem načinu dela skoraj nič ni določeno, ob 

morebitnih prosostvovanjih ne razlagam veliko, lahko si vajo ogledajo in ustvarijo 

svoje mnenje. 

Pri svojem delu močno pogrešam supervizijo, ki pa je na naši šoli ni.  

Sledeče vaje pri otroku razvijajo čustveno, socialno, intelektualno in duhovno v 

njem. Vaje naj ne bi uporabljali “na suho”, kot izolirano dejavnost. Velikokrat jih 

povezujem z neko dejavnostjo,  mislijo, učno snovjo, pogovorom itd.,ki je prisotna 

že prej. 

Zbirka vaj je razdeljena na tri dele:  

 - ogrevanje, z namenom uglaševanja skupine in posameznika,  

 - glavni del, kjer nastane in se razvija določena tema in  

 - umirjanje, čim večja sprostitev vsakega posameznika.  

Pri vsakem od teh delov predlagam vaje, ki so za ta del namenjene. Vaje se ne 

povezujejo, lahko jih uporabljam glede na potrebe. Vedno pa izbiram vaje po 

vrstnem redu ogrevanje – glavni del – umirjanje. 

Pozorna sem na fizične omejitve otrok (npr. bolezni srca); med nami je bil  nekaj 

časa tudi invalid na vozičku,šolska inkluzija zajema tudi otroke s posebnimi 

potrebami. 

Kot bodoči terapevt sem pričujoče vaje ponudila svojim otrokom tj. začeli smo po 

mojem predvidenem planu, a se je včasih zgodilo, da so bili odgovori otrok tako 

posebni in svojski, da smo zavili iz zastavljene tirnice. Takrat smo določeno vajo 

raztegnili, predelali, dodali še kaj, dodatno improvizirali in seveda izgubili 

občutek za čas. Nevidna sila nas je  potegnila k ustvarjanju, z otroci sem se ji 

prepustila. Odložila nas je nekje čisto na drugi postaji, čisto v drugi ulici. Ko smo 

se zavedli kje smo, smo lahko ugotovili le, da je bilo noro “fajn”.Takrat me vedno 

prosijo za “še”. 

Velikokrat sem se nezavedno vključila v skupinsko ustvarjanje, skupina me je 

potegnila vase, skupaj smo raziskovali, iskali, komunicirali, ustvarjali. Takrat 

sem se učila od njih, prižigala otroka v sebi, se smejala, jokala, se jezila, se 

polnila z njihovo energijo. In vsi smo imeli dovolj prostora za vse to.  
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1. OGREVANJE 

 6.1 NOGOMET RAKOV 

Smoter: Fizično ogreti skupino, sprostiti napetost 

Skupina: Otroci 

Čas: 10 minut 

Oblika: Dve homogeni skupini 

Aktivnost: 

 1. Skupina se razdeli na dve homogeni skupini, brez golmanov.  

 2. Vsi so na vseh štirih, podaja in cilja se samo z nogami.  

 3. Igra se 5 minut, počitek in še 5 minut.  

 Razvijanje aktivnosti 

 1. Dodamo pravilo najmanj štirih podaj pred streljanjem na gol.  

Možni dosežki: tekmovanje, sprejemanje meja, skupinsko delo.  

 6.2 PODAJANJE NEZNANEGA PREDMETA 

Smoter: Razvijanje predstav, razvijanje ustvarjalnosti, zabava  

Skupina: Otroci 

Čas: 5 minut 

Oblika: Skupinska 

Aktivnost: 

 1. Vodja pove, da si bodo v krogu podajali navidezno žogo. Žoga se 

lahko spremeni v karkoli.  

 2. Vodja začne s podajanjem žoge naslednjemu  v krogu. Ta mora 

žogo na svoj način preoblikovati in jo poslati naprej v krogu.  

 3. Naslednji predmet sprejme in nadaljuje.  

 4. Vaja se konča, ko navidezni predmet prispe nazaj do vodje.  

Razvijanje aktivnosti: 

 1. Vajo se lahko ponovi večkrat.  

Možni dosežki: 

Pride lahko do velike ustvarjalnosti med udeleženci. Takrat je vaja lahko zelo 

humorna. 

 6.3 KAJ DELAŠ? 

Smoter:  Razvijanje gibalne ustvarjalnosti  

Skupina: Otroci 

Čas: 10 minut 

Oblika: Skupinska 

Aktivnost: 
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 1. Stoja v krogu. Oseba A začne z neko dejavnostjo npr. navidezno 

zavezovanje čevlja. Oseba B jo vpraša kaj dela.  

 2. Oseba A mora odgovoriti nekaj česar NE počne npr. napihovanje 

balona. 

 3. Oseba B po osebo A povzame opravilo in potem jo oseba C vpraša kaj 

dela.  

 4. Igra se nadaljuje v krogu do osebe A.  

Razvijanje aktivnosti: 

 1. Igra pridobiva na hitrosti.  

Možni dosežki: 

Hitro menjavanje aktivnosti v krogu brez napak.  

 6.4 TI SI TA 

Smoter: Sprejemanje impulzov 

Skupina: Otroci 

Čas: 5 minut 

Oblika: Skupinska 

Aktivnost: 

 1. Vodja na listke napiše preprosto gibalno nalogo npr. poskakuj po 

prostoru kot opica. 

 2. Vodja nekaterim udeležencem razdeli listke. Udeleženci jih na skrivaj 

preberejo in pospravijo npr. v žepe. Zapomnijo si svojo nalogo.  

 3. Vsi hodijo po prostoru. Vodja pomežikne enemu od tistih, katerim je 

razdelil listke. Ta začne izvajati dano gibalno nalogo.  

 4. Ostali opazujejo kdo v skupini se giblje drugače. Ko ga najdejo, njegovo 

gibanje ponavljajo dokler celotna skupina ne izvaja enake gibalne 

naloge. 

 5. Ugotavljajo, kdo je nalogo začel.  

 6. Vodja pomežikne naslednjemu udeležencu itd.  

Možni dosežki: razvija se senzibilnost v skupini, vadijo se v opazovanju drugih.  

 6.5 OBČUTIMO TELO 

Smoter: Večje zavedanje svojega telesa, sproščanje napetosti  

Skupina: Otroci 

Čas: 5 minut 

Oblika: Individualna 

Aktivnost: 

 1. Ležimo na hrbtu na tleh. Roke in noge so sproščeno ob telesu. Oči 

so zaprte. 

 2. Vodja usmerja z navodili, da ko bo preštel do 5, bodo napeli celotno  

telo, vključno z obrazom in zadržali sapo.  

 3. Vodja šteje od 5 do 1, med tem časom bodo telo sprostili.  

Razvijanje aktivnosti: 
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1. Za ustvarjanje napetosti telesa lahko vodja uporabi boben, napetost 

gradi počasi in zaključi s krešendom.  

2. Napetost lahko izrazijo s prepogibanjem ali zvijanjem telesa.  

Možni dosežki: 

Nekaj tišine po aktivnosti omogoči globoko zavedanje svojega telesa.  

    To se lahko izvaja tudi na koncu!  

 6.6 RAVNOTEŽJE 

Smoter: Razvijanje kontrole nas svojim telesom  

Skupina: Otroci 

Čas: 5 minut 

Oblika: Individualna 

Aktivnost: 

1. Skupina stoji v enem delu prostora.  

2. Hodi po prostoru zelo tiho. Boben daje ritem hoje.  

Vodja da navodilo, da se mora skupina ustavit, ko boben preneha 

zveneti. 

3. Aktivnost večkrat ponovimo. 

4. Povabimo prostovoljca, da igra na boben. 

Razvijanje aktivnosti 

1. Ponovimo tako, da dovolimo tek po prostoru.  

2. Ponovimo tako, da se plazimo po trebuhu.  

3. Vodja se obrne proč od skupine, da je med bobnanjem ne more 

videti. Lahko jo le čuti. 

4. Ko na boben preneha igrati, se vsak posameznik postavi v neko 

pozo (»okameneli kip«). 

5. Ko na boben preneha igrati, vodja naroči, katero pozo naj 

zavzamenjo. 

   Možni dosežki: asertivnost, razvijanje ustvarjalnosti  

 6.7 PREMIKANJE 

Smoter: Sprejeti zunanjo strukturo, koordinacija, razvijanje ritma  
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Skupina: Otroci 

Čas: 10 minut 

Oblika: Skupna, individualna, pari, trojice  

Aktivnost: 

1. Vodja udarja ritem na boben ali uporabi glasbo s CD.  

2. Skupina hodi, galopira, drsi, skače (itd.) po prostoru po navodilih 

vodje. 

Razvijanje aktivnosti: 

 1. Posameznik najde svoj par. Eden od njiju izbere način premikanja, 

drugi ponavlja. Pri tem se izmenjujeta.  

 2. Ponovimo v trojicah, malih skupinah. 

 3. Prostovoljec udarja ritem ali izbere glasbo.  

Možni dosežki: vsak posameznik lahko predstavi svojo idejo premikanja, ki naj 

bo čim bolj ritmično čista. 

 6.7.1 IGRA IMEN  

Smoter: Naučiti se imena  

Skupina: Otroci 

Čas: 10 minut 

Oblika: Skupna in v parih 

Aktivnost 

1. Stoja v krogu. Vsak posameznik pove svoje ime in doda svoj gib.  

2. Ostali ponovijo za njim njegovo ime in gib.  

3. Ko vsi povejo svoje ime in pokažejo gib, ponovijo vse še enkrat v 

krogu. 

4. Posameznik predstavi z imenom in gibom sebe in pokliče 

naslednjega z njegovim imenom in gibom. Na ta način se aktivnost 

nadaljuje. 

Razvijanje aktivnosti 

1. Enako kot pri točki 4, le da se imena več ne kličejo. Kličejo se samo 

z gibi. 
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2. Posamezniki se s svojimi gibi združijo v trojice ali četvorke. 

Oblikujejo gibalno sekvenco.  

3. Skupne s svojo sekvenco potujejo po prostoru.  

4. Skupine dodajajo zvoke. 

5. Po dve skupini se združita in oblikujeta  daljšo sekvenco itd. 

Možni dosežki: združevanje gibanja v skupini, predstavitev sekvenc ostalim 

skupinam. 

 6.7.2 SMEŠNA HOJA 

Smoter: Ustvarjalno gibanje  

Skupina: Otroci 

Čas: 20 minut 

Oblika: Pari, skupna 

Aktivnost: 

1. Posameznik poišče tri oblike smešne hoje po prostoru. 

2. Posamezniki se združujejo v pare. Posamezen par stoji v krogu 

obrnjen eden proti drugemu. Med njima je za približno dva metra 

prostora. 

3. Posameznik predstavi svoje ideje svojemu partnerju in obratno. 

(Brez fizičnega stika.) 

4. Posameznik najde naslednjega partnerja. Ponovita kot v točki 3 itd.  

Razvijanje aktivnosti: 

1. Aktivnost nadaljujemo dokler v krogu ne pridemo do začetnega 

partnerja. 

Možni dosežki: razvijanje kreativnosti.  

 2. GLAVNI DEL 

 6.7.3 RAVNOTEŽJE 1 

Smoter: Zmanjšati impulzivnost, krepiti samokontrolo 

Skupina: Otroci 

Čas: 5 minut 

Oblika: Individualna 

Aktivnost: 
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1 Tako kot pri igri »Kipi« se posamezniki gibljejo po glasbi. Ko se 

glasba ustavi, »okamenijo« in zavzamejo neko pozo. To pozo držijo 

približno 5 sekund. Po tem se sprostijo.  

2. Vodja določi prostovoljca, ki ugasne glasbo. Ostalo je enako  

kot pri prvi točki. 

3. Prostovoljec izbere enega od kipov. V naslednjem krogu ostali po 

končani glasbi zavzamejo čim bolj podobno pozo kot izbrani kip.  

4. Naslednji prostovoljec je izbrani kip, ki ugasne glasbo itd. 

Razvijanje aktivnosti: 

1. Aktivnost nadaljujejo z zaprtimi očmi. Prostovoljec, ki ugaša glasbo 

in izbira kip, ima odprte oči.  

2. Aktivnost nadaljujemo s plazenjem po vseh štirih itd.  

Možni dosežki: zavedanje lastne ustvarjalnosti in ustvarjalnosti drugih. 

 6.8 RAVNOTEŽJE 2 

Smoter: Upoštevanje pravil, asertivnost, zabava 

Skupina: otroci 

Čas: 10 minut 

Oblika: Pari 

Aktivnost: RAVNOTEŽJE: 

          1. Skupina se razdeli na pare. 

          2. Ob igranju na boben ali ob glasbi vodja predlaga, da po prostoru tečeta, skačeta     

ali se kako drugače gibljeta. 

                 3. Ko glasba ali boben preneha, partner A zavzame neko pozo, v kateri bo lahko 

obstal nekaj časa.  Npr.: visoko, zvito, divje, robato, okroglo. 

           4. Partner B poskuša partnerja A z dotikanjem, porivanjem ali kako drugače 

premakniti iz zavzete poze. Pri tem delu je obziren. (Prej se pogovorimo o pravilu 

»Nežgačkanja in nenasilja«.)  

5. Pri izrivanju iz poze je dobro, če se posameznik pod silo lahko upogne, a se potem vrne v 

prvotno pozo. Z nogami naj bo vseskozi prizemljen. 

6. Partnerja zamenjata vlogi. 

7. Igro večkrat ponovimo. 

 Razvijanje aktivnosti 

 1. Igra se lahko nadaljuje tako, da je posameznik prizemljen s tremi, štirimi okončinami 

in se na ta način giblje. 
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 2. Izplen: Kombiniranje različnih gibalnih oblik, kontakt z dotikanjem,. frustracijska 

toleranca, zavedanje lastne moči držanja telesa 

Aktivnost – EKSPLOZIVNOST IN MIROVANJE 

1. Vodja povabi, naj se gibljejo, kot bi jih ustrelila brzostrelka, ko zaslišijo boben. 

2. Obležijo negibno na mestu dokler zopet ne zaslišijo bobna. 

3. Tišina in akcija se nekajkrat izmenjata. 

 Aktivnost – POZORNOST, VZTRAJNOST 

1. Vodja predlaga partnerju A, naj premika roko zelo počasi in naj na koncu zavzame neko 

pozo. 

2. Partner B mora natančno ponoviti za partnerjem A. 

3. Partner A nadaljuje z gibanjem roke, partner B ponavlja. 

4. Vlogi zamenjata. 

Aktivnost – ENERGIZIRANJE 

1. Medtem ko stojijo v krogu in se držijo za roke z zaprtimi očmi na znak vodje globoko 

vdihnejo. Izdihnejo na nek skupen glas. 

2. Aktivnost lahko ponovijo. Zamenjajo glas pri izdihovanju. 

Možni dosežki: 

 6.9 ŽIVCI 

Smoter: Upoštevanje pravil, asertivnost, zabava 

Skupina: otroci 

Čas: 10 minut 

Oblika: Pari 

Aktivnost: 

 1. Vsi stojijo v parih. Prvi si predstavlja, da je živec. Ko se ga drugi na nekem 

mestu dotakne, mora s tem delom telesa reagirati. Če se ga dotakne za dlan, 

strese z njo, če se ga dotakne na nogi, brcne z njo… Če se ga večkrat dotakne 

na istem mestu, naj odreagiramo močneje. 

 2. Partnerja vlogi zamenjata. 

Razvijane aktivnosti: 
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 1. Vodja naroči, naj si pari predstavljajo, da so v sobi polni medu, da so roboti, vile, 

baloni, da so v mavcu… 

Možni dosežki: lahko pride do močne uglašenosti v paru, vaja naj se izvaja v tišini. 

 6.10 PORINI ME 

Smoter: spodbujanje osebne moči 

Skupina: Otroci 

Čas: 10 - 15 minut 

Pripomočki:- 

Oblika: Pari 

      Aktivnost 

1.Partnerji sedijo na tleh, s hrbti se dotikajo. Roke imajo prepletene na hrbtu.  Ko vodja 

prešteje do 10, skušajo z vso močjo z nogami poriniti partnerja na drugo stran prostora.  

2. Pari se premešajo. Sedaj se dotikajo z ramami tako, da so eden ob drugem. 

3. Zamejava ram. 

4. Pari se premešajo. Ponovimo porivanje, tokrat bok na bok. 

5. Zamenjava partnerjev. Sedaj se dotikajo z iztegnjenimi rokami naprej. 

6. Menjava partnerjev. Sedaj se dotikajo z rokami na ramah tako, da se vseskozi gledajo v 

oči. 

Razvijanje aktivnosti 

1. Vodja lahko določi črto po prostoru, čez katero je treba porinit partnerja. 

Možni dosežki: zaupanje, stik med partnerjema, zabava. Pomembno je, da začnemo vajo s 

hrbtom na hrbet (zaradi varnega občutka) in zaključimo tako, da se partnerja gledata v oči 

(bolj odprt stik, zaupanje).  
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 6.11 MASKE 

Smoter: Preleviti se nekaj drugega, kot se kažeš, zabava 

Skupina: otroci 

Čas: 120 minut 

Pripomočki: različni materiali 

Oblika: vse oblike 

Aktivnost:  

 1. Vodja pripravi različne material za izdelavo maske. Izbere vse, kar mu pride pod 

roke; papir, karton, blago, vrvice, vato, volno, pisane trakove, tempera barve s čopiči, 

voščene barvice, škarje, lepila, rafijo … 

 2. Posameznik izdela svojo masko po lastnem navdihu. Vodja opozori le to, da naj bo 

nosljiva na glavi. Na posameznikovo željo pomaga pri izdelavi in svetuje. 

 3. Ko celota skupina izdela maske vodja naroči, naj si jih skupina nadene. 

 4. Maske se sprehajajo po prostru in srečavajo, vsaka na svoj način. Dejavnost poteka v 

tišini. 

 5. Vodja naroči, naj se med hojo po prostoru maske združijo v skupine od 2 do 5 oseb 

po njihovih željah. 

 6. Posamezna skupina mask naj se dogovori, kako bi s pantomime zaigrala neko 

zgodbo. Če potrebujejo določeno glasbo, to lahko naročijo pri vodji. 

 7. Posamezna skupina  vadi igranje svoje zgodbe. 

 8. Skupine se predstavijo ostalim. 

Nadaljevanje aktivnosti: 

 1. Maske razstavijo po tleh tako, da se jih lahko vsi ogledajo. 

 2. Po predhodnem dovoljenju celotne skupine vodja naroči, naj si vsak posameznik 

izbere masko, ki mu je najbolj všeč in naj si jo nadene. 

 3. Nadaljevanje kot zgoraj od točke 4 naprej. 

 4. Pogovoro tem, kako se je vsak posameznik počutil. (Točka se izvede če vodja 

ugotovi, da je skupinatega sposobna.) 

Možni dosežki: integracija z masko, identifikacija z likom, ki jo maska predstavlja, socialna 

integracija posameznika v skupino, ustvarjanje gibalnih zgodb.  

 6.12 ČRTA NA ČRTO 

Smoter: Povezava plesno gibnega in likovnega izražanja 

Skupina: otroci 

Čas: 20 minut 
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Pripomočki: velik list papirja, voščene barvice 

Oblika: pari 

Aktivnost:  

 1. Vsak partner ima svoje pisalo in skupen list papirja. 

 2. Prvi nariše črto, drugi nadaljuje naslednjo črto itd. 

 3. Na znak vodje eden od para z gibom izrazi risbo, ki je trenutno nastala. 

 4. Nadaljujeta kot v točki 2. Pri tem partnerja vedno nadaljujeta na mestu, kjer st 

prenehala risati. 

 5. Na znak vodje drugi od para z gibom izrazi trenutno risbo. 

 6. Ko z risanjem zaključita, na osnovi dokončane nastale risbe s telesi oblikujeta 

“kip”.  

Nadaljevanje aktivnosti: 

 1. Pari raziskujejo, kako bi se “kipi” lahko premikali. Nadaljevanje aktivnosti 

prepuščam “toku dogodkov”. 

Možni dosežki: 

 6.13 MOSTOVI 

Smoter: navajanje na stik z drugim 

Skupina: Otroci 

Čas:10 - 15 minut 

Pripomočki:  - 

Oblika: Pari, manjše skupine 

 Aktivnost 

1. Eden od partnerjev s telesom oblikuje most. 

2. Drugi partner poskuša zlesti pod mostom ne da bi se ga dotaknil. 

3. Če se mostu dotakne, se partner, ki oblikuje most, oglasi z nenavadnim zvokom. 

4. Partnerja zamenjata vlogi. 

5. Igro nekajkrat ponovita. Izmišljujeta se različne oblike mostov. 

 Razvijanje aktivnosti 

1. Igro ponavljata tako, da mora partner iti čez most in ne pod mostom. 

2. Pari se združijo v četvorke. Trije partnerji iz četvorke oblikujejo skupinski most. 
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3. Četrti partner mora zlesti pod ali čez most po zgornjem pravilu nedotikanja. 

4. Če se mostu dotakne, se skupina oglasi z nenavadnim zvokom. 

5. Igro igramo toliko časa, da vsak od četvorke prepleza skupinski most.  

Možni dosežki: razvijanje zaupanja, kreativno postavljanje mostu, delo v skupini, 

obvladovanje lastnega telesa. 

 6.14 SVET ŽIVALI 

      Smoter: razvijanje predstav, predstavljanje gibanja živali, spodbujanje spontanega 

gibanja 

Skupina: Otroci 

Čas:15 – 20 minut 

Oblika: pari, manjše skupine 

Pripomočki: glasba 

 Aktivnost 

1. Vodja naroči, naj si vsak na listek zapiše gibanje poljubne živali . Npr.: premikam se kot 

slon, sem lev, ki zalezuje gazelo, sem riba v morju itd. 

2. Listki se zvijejo in zberejo v vrečki. Vodja jih premeša.  Vsak potegne enega in ga na 

skrivaj prebere. 

3. Posameznik si najde par. Partnerju prikaže vsebino listka. 

4. Drugi partner se nebesedno uglasi z njim tako, da ponavlja njegovo gibanje. 

5. Pari razvijajo gibanje in dodajajo nove gibe, ki so povezani z vsebino listka. 

6. Še drugi partner v paru prikaže svoje gibanje, ki je zapisano na listku. Nadaljujeta ko v 

točki 5. 

7. Listke vodja pobere. Igra se lahko prične od začetka tako, da pari izvlečejo nove listke. 

 Razvijanje aktivnosti 

1. Po dva para se združita v skupino. 

2. Vodja vsaki skupini naroči, kakšno gibanje živali naj prikaže celotna skupina. 

3. Vodja doda glasbo. 

4. Vsako skupino posebej kliče na oder. Ostali opazujejo in ugibajo, za katero skupino živali 

gre. Ko skupina po 20 sekundah zapusti oder, je na vrsti druga itd. 
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Možni dosežki: razvijanje posameznikovega simbolnega izraza, uporaba simbolnega izraza 

v skupini. 

 6.15 PADANJE IN DVIGANJE 

Smoter: vaje usmerjanja pozornosti skozi gibanje (mirovanje ali premikanje), vaje 

obvladovanje nivojev prostora (višji, srednji, tla) 

Skupina: Otroci 

Čas: 5 - 10 minut 

Pripomočki:  glasba 

Oblika: pari, manjše skupine 

Aktivnost: 

 1. Vodja naroči, naj se postavijo v čim višjo pozo. 

 2. Na njegov udarec posameznik nežno pade na tla. 

 3. Pogovarjajo se o tem, kako lahko padajo, ne da bi se poškodovali. 

 4. Vodja naroči, naj poskušajo padati tako kot prej, le da povzročijo čim manj zvoka. 

 5. Vodja naroči, naj poskušajo padanje v »slow motion« obliki. 

 6. Posamezniki ponavljajo padanje in dodajajo vstajanje po prej dogovorjenih pravilih. 

 7.  Vodja omeni izraz »spirala«, padanje in dviganje v spirali. 

 8. Na plosk vodje se posameznik ustavi pri nekem gibu med tem ko se dviga ali pada v 

spirali. 

Razvijanje aktivnosti 

     1. Vodja podaljšuje trenutke, ko se ustavijo v gibu.  

     2. Vodja varira v hitrosti spirale in v dolžini trenutka, ko se ustavijo v nekem gibu. 

     3. Nadaljujemo v parih ali v trojicah. Dvigajo in padajo v spirali istočasno. 

 Možni dosežki: obvladovanje telesa, razvijanje gibanja 

 6.16 KORENČKI 

Smoter: navajanje na stik z drugim, skupinsko reševanje problema,  soočanje z neuspehom, 

vaje zaupanja, zabava. 

Skupina: Otroci 

Čas:10 - 15 minut 
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Pripomočki:  - 

Oblika: skupinska, dvojice, trojice itd. 

Aktivnost 

 1. Vodja naroči, naj se primejo za roke v krogu. Dva posameznika sta vrtnarja, ki 

skušata izpuliti korenje iz zemlje. Korenje so posamezniki v skupini. Skupina se v 

krogu uleže na trebuh. Posamezniki skupine se močno držijo za roke tako, da jih 

vrtnarja ne moreta izpuliti iz skupine. 

 2. Na vodjev znak začneta vrtnarja vleči posamezni korenček za noge iz zemlje (iz 

skupine). Če vrtnarjema to uspe, se izvlečeni korenček spremeni v vrtnarja. Skupina 

se skuša držati za roke čim dalj časa. Tako nastaja vedno več vrtnarjev, korenčki 

izginjajo. Proti koncu igre na tleh nastajajo dvojice, trojice itd. korenčkov, ki se 

skupaj držijo za roke. Igra je končana, ko zmanjka korenčkov. 

Možni dosežki: povezovanje skupine, zaupanje med posamezniki, naključna izbira partnerja 

 6.17 BAMBUSOVE PALICE 

Smoter: vaje zaupanja, vaja vodenja in biti voden 

Skupina: Otroci 

Čas: 10 minut 

Pripomočki: Bambusove palice 

Oblika: Pari 

Aktivnost 

 1. Vodja razdeli posameznike v pare. 

 2. Vsak par dobi eno bambusovo palico. Raziskuje, kako bi jo lahko uporabil. 

 3. Par, ki želi, predstavi, kako bi lahko uporabili palico. 
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Razvijanje aktivnosti 

 1. Par se dogovori, kdo bo pri igri vodja in kdo se bo pustil voditi. 

 2. Vodja palico pokončno položi na iztegnjeni prst ene roke. Vodeni jo nasloni zgoraj 

na prst svoje roke. Partnerja se palice dotikata zgolj z enim prstom. 

 3. Vodja na ta način poskuša voditi svojega partnerja, ne da bi palica padla iz rok. 

Vodja se skupaj s svojim partnerjem premika po prostoru previdno in počasi. Po 

določenem času na znak vodje delavnice partnerja vlogi zamenjata. Igra se odvija v 

tišini in koncentraciji. Usklajenost in pozornost se kaže v številu padcev palice. 

 4. Vodja pozove vsakega posameznika, da lahko poroča, kako se je počutil, kaj je zanj 

težje; biti voden ali voditi itd. 

Možni dosežki: ustvarja se veliko zaupanje v paru, prihaja do močne miselne koncentracije 

v paru. 

 6.18 IGRANJE RITMOV 

Smoter: Ustvarjanje ritmov  

Skupina: Otroci 

Čas: 10 minut 

Oblika: Pari 

Aktivnost 

 1. Vodja naroči, naj se skupina razdeli v pare. Nauči jih, kje na svojem telesu 

lahko poslušamo bitje svojega srca.  

 2. Eden od para posluša svoje bitje srca tako, da si da roko na srce. Partner 

stoji za njim. 

 3. Prvi z nogo udarja ob tla v ritmu svojega srca. Drugi se uglasi z njim, ga 

ujame v ritmu in ponavlja za njim. 

 4. Prvi nakazuje svoj ritem s premikanjem glave naprej, drugi sledi.  

 5. Prvi nakazuje svoj ritem z rahlimi počepi, drugi sledi.  

 6. Partnerja zamenjata vlogi. 

Razvijanje aktivnosti 

 1. Par sedi na tleh tako, da sta eden za drugim. Zadnji z roko po 

partnerjevem hrbtu nežno udarja nek ritem toliko časa, ga se prvi z 

njim uglasi in udarja z roko pred sabo na tla.  

 2. Drugi ponavlja s težjim ritmov, prvi sledi. Ritmične vzorce menjata 

po želji. 
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 3. Partnerja se presedeta in zamenjata vlogi.  

Možni dosežki: uglaševanje v paru, razvijanje ustvarjalnosti, poslušanje svojega 

telesa 

 7 ZAUPANJE 

 7.1 SMOTER: KREPITEV ZAUPANJA V SKUPINI 

 7.2 SKUPINA: OTROCI 

 7.3 ČAS: 10 – 15 MIN 

 7.4 OBLIKA: SKUPINSKA 

 7.5 AKTIVNOST 

 1. Skupina stoji v krogu zelo skupaj tako, da se z ramami dotikajo. Roke imajo 

obrnjene navzven v višini ramen. 

 2. Vodja izbere prostvoljca, ki se postavi v sredino kroga.  

 3. Prostovoljec pada z nogami močno prizemljenimi na tleh tako, da ga skupina ujema 

in potiska nazaj na sredino kroga . Pogovorimo se, da naj ga sprejemajo in oddajajo 

naprej zelo nežno in pozorno. 

 4. Zamenjamo prostovoljca. 

Razvijanje aktivnosti 

 1. Tako kot v zgornji vaji, le prostovoljec ima zaprte oči. 

Možni dosežki: močen kontakt v skupini, zaupanje skupini, izkušnja, ko te drugi premikajo, 

samozaupanje. 
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3. UMIRJANJE 

 

 

 7.6 STOJA NA ENI NOGI 

 7.7 SMOTER: RAZVIJANJE MOČI IN KONCENTRACIJE 

 7.8 SKUPINA: OTROCI 

 7.9 ČAS: 7 MINUT 

 7.10 OBLIKA: SKUPINSKA 

 7.11 AKTIVNOST 

 1. Vodja pokaže skupini, kako naj  čim dlje stojijo na eni nogi. Sprva si lahko 

pomagajo  s stolom. 

 2. Skupina stoji na eni nogi. Skuša naj čim manjkrat postaviti nogo na tla. 

 3. Lahko zamenjajo pozicijo noge npr. iztegnjena naprej, nazaj, ne eno stran itd. 

Možni dosežki: koordinacija zgornjega in spodnjega dela telesa. 

VODENA VIZUALIZACIJA 

 7.12  SMOTER: VODENJE K DUŠEVNEMU MIRU, IZBOLJŠEVANJE 

RAZPOLOŽENJA IN ZAZNAVANJA 

 7.13 SKUPINA: OTROCI 

 7.14 ČAS: 5 - 10 MINUT 

 7.15 OBLIKA: SKUPINSKA 

Pri vajah otroci ležijo na hrbtu na tleh. Vodja poskrbi, da jim je toplo in da se dobro 

počutijo. Otroci zaprejo oči. 

 7.16  

VIZUALIZACIJE POTOVANJ 

 

 A. POTOVANJE Z BALONOM 

  Hodiš po poljski poti. Na glavo in na ramena ti sije sonce. Na levi je čudovit gozd; 

na desni je polje, kamor se napotiš. Pred teboj je balon na topli zrak, pripravljen na 

vzlet. 

  Približaš se balonu in stopiš v košaro. Balon se začne počasi dvigati. Ko pogledaš 

navzdol, vidiš vas, jezero, gore. Ko pogledaš v nebo, vidiš kako leti mimo tebe ptica. 

Nobenega hrupa ni. Neslišno se dvigaš više in više. 
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  Vse pod teboj se spreminja v vrtinec modrega in zelenega. 

  . Balon se začne počasi spuščati. Spusti se na sredino polja. Stopiš iz košare, napotiš 

se po poti skozi vas do jezera, ki si ga prej videl iz zraka. Voda na jezeru je 

popolnoma mirna. Tako se počutiš tudi ti.  
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 B. KO POSTANEŠ BALONČEK 

 1. Dihaj mirno in počasi. Balon si, ki se v vetru giblje sem in tja. Povsem lahek plavaš 

v vision. Čutiš, kako se dvigaš vise in vise. Vedno lažji si. 

 2. Veter se poigrava s teboj kot bi bil peresce. Zadeneš ob mehak oblaček. Kar skozenj 

te nosi veter in čutiš njegovo puhasto mehkobo Vse naokoli je tišina. Kako se 

počutiš? Ti je prijet? 

 3. Počasi se začneš spuščat prti zemlji Pod teboj zagledaš travnik Ker si lahek kot pero 

povsem mehko prisaneš na zeleni ravi 

 4. Počasi odpri oči in zazehaj. 

 

 C. ČAROBNA PREPROGA 

 1. Spiš  v svoji postelji. Naenkrat se zbudiš, ker pred sabo na tleh nekaj zašumi. Na tleh 

leži preproga, ki je nisi še nikoli videl. Stkana je iz volne in je prijetno mehka, 

pobarvana je s tvojimi najljubšimi barvami.  

 2. Zlezeš nanjo in jo pobožaš. Naenkrat se začne dvigati skozi tvoje okno. Tebi se to 

zdi zanimivo, zato se uležeš nanjo. 

 3. Pod seboj zagledaš tvojo hišo, ulico. Dviga se vse višje. Veter ti prijetno mrši lase. 

Nič te ni strah. 

 4. Na preprogi potuješ preko travnikov, gozdov, gora in morja in užinaš. 

 5. Postaja ti čedalje bolj vroče. Naenkrat pred sabo zagledaš puščavo, skupino kamel z 

jezdeci. Vse naokrog je tiho in mirno. Opazuješ sipine.Všeč ti je. 

 6. Zaželiš si spet, da bi bil doma. In čudežna preproga se obrne, kot da bi razumela 

tvoje misli. 

 7. Potujeta nazaj preko morja mimo gora, travnikov in gozdov. 

 8. Preproga se počasi spušča do tvoje hiše, letita skozi okno tvoje sobe in pristaneta na 

tleh. Ves utrujen zlezeš nazaj v posteljo in zaspiš. Preproga pa je odletela še h 

kakšnemu drugemu otroku, da še z njim odpotuje kdo ve kam.  

Možni dosežki: stanje brez zavor, popolna umiritev. 

 

Možne so različne druge vodene vizualizacije, glede na ustvarjalnost vodje. 

 

 

 

 

 

 


