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POVZETEK 

 

Pet tibetanskih vaj sem v skupino uvedla kot način sprostitve za otroke. Iz izkušenj v vrtcu sem 

opazila, da so tudi otroci čedalje bolj podvrženi stresu. Bolj so nemirni, pri dejavnostih ne 

vztrajajo dolgo, izmed kopice igrač pa nič več ne vedo, katero bi izbrali za igro, in jih hitro 

menjajo. V igralnici primanjkuje sproščenosti, zato sem jim ponudila nekaj novega in 

zanimivega. 

V teoretičnem delu so najprej opisani stres in odzivi nanj. Omenjeni so tudi vzroki za stres pri 

otrocih, saj nam to pomaga prepoznati sporočila otrok. Dobro je, če najdemo način, s katerim 

otrokom pomagamo obvladovati stresne situacije. Smisel sprostitve je skrb za celotno telo. Ta 

način je postal tudi potreba otrok in ne samo odraslih, zato je naveden pomen sproščanja za 

otroke. 

Ena izmed tehnik sproščanja so tibetanske vaje, ki so verjetno manj poznane kot joga, vendar 

izhajajo iz podobnega vira. Opisan je pretok energije skozi telo in pomen dihanja. Ko se misli 

usmerijo na dihanje, se telo samodejno sprosti. Sledi izvedba vaj in njihovi pozitivni učinki. 

V empiričnem delu je opisano izvajanje petih obredov s predšolskimi otroki v vrtcu, starimi od 

pet do šest let. Navedene so vzporedne dejavnosti, prek katerih so otroci na kratko spoznali 

drugo kulturo, predvsem pa delovanje telesa (delovanje mišic in proces dihanja). Če so nove 

stvari otrokom predstavljene na zanimiv način, je tudi sodelovanje pri tem boljše, povezanost v 

medsebojnih odnosih pa večja. 
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ABSTRACT 

 

I introduced five Tibetan exercises into the group as a way to relax children. My experience from 

kindergarten shows that children are increasingly prone to stress. They are more restless and they 

give up their activities quickly. In addition, children are unable to choose a toy and when they 

do, they soon take a different one. The playroom lacks relaxation and thus I decided to offer 

them something new and interesting.  

The theoretical part provides a description of stress and reactions to it and touches on the causes 

of stress in children in order to identify their message. It is advisable to find a way to help 

children cope with stressful situations. The main purpose of relaxation is to take care of the 

entire body, which both adults and children need. To this end, I pointed to the significance of 

relaxation for children. 

Tibetan exercises are one of the relaxation techniques; although they may be less visible than 

yoga, the two originate from a similar source. The thesis describes the energy flow through the 

body and underlines the importance of breathing. As soon as thoughts are focused on breathing, 

the body relaxes automatically, followed by exercises and their positive effects. 

The empirical part of the thesis presents how five Tibetan Rites were carried out with 

kindergarten children aged 5–6 years, including parallel activities to acquaint them with the 

foreign culture and the functioning of their body (how muscles and breathing work). If we 

present new things to children in an interesting way, that will improve our cooperation and 

harmonise interpersonal relations. 

 

KEYWORDS: stress, relaxation, child, breathing, five Tibetan exercises. 
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TEORETIČNI DEL 

 

 

 

 

 

»Da bi se v življenju lahko obdržali,  

nujno potrebujemo trenutke miru, 

da se poglobimo vase in poiščemo nove cilje.« 

(Brigitte Wilmes – Mielenhausen) 
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1 UVOD 

 

V današnji potrošniški družbi, ki je usmerjena v k uspešnosti, in ob hitrem tempu življenja že 

predšolski otroci doživljajo stres in različne stresne situacije prav tako kot odrasli. Pa vendar 

odrasli tega dostikrat sploh ne opazimo. Starši želijo zagotoviti kar najboljše možnosti za uspeh v 

življenju svojih otrok, zato jih vpisujejo v razne krožke ali interesne dejavnosti, ki jih čakajo po 

vrtcu, torej v popoldanskem času. S hitenjem z ene dejavnosti na drugo ostane premalo časa za 

spontano igro. V poplavi najrazličnejših igrač, pa naj bodo kakovostne in funkcionalne, otroci ne 

vedo, katero bi izbrali za igro. Ko se igrajo, njihova pozornost hitro preide z ene igre ali igrače 

na drugo, nepotrpežljivost pa je največkrat vzrok za prepire med otroki v vrtcu. Hrup v 

igralnicah vodi k nemirnosti otrok, ta pa je posledica napetosti. Napetost je razlog za neugodno 

klimo in nesproščeno vzdušje v igralnicah. Vse to vodi v začaran krog. Enega izmed izhodov iz 

tega vidim v sprostitveni vzgoji, ki se jo v vrtcih premalokrat izvaja. Otroci potrebujejo 

sprostitev ravno tako kot odrasli. Treba jim je pokazati načine, s katerimi se lahko sprostijo.  

V teoretičnem delu najprej opisujem stres in kako se nanj odzivamo odrasli ter otroci. Da bi 

vzgojiteljice in vzgojitelji lažje spoznali, kdaj so otroci pod stresom, je dobro poznati njihove 

znake stresa. Ena izmed mnogih sprostitvenih tehnik, ki jih opisujem v diplomski nalogi, so 

tibetanske vaje. To je pet tibetanskih obredov, ki so jih že davno izvajali menihi v Tibetu. 

Navajam tudi njihove pozitivne učinke na človeka v celoti. V empiričnem delu pa opisujem 

potek izvajanja »tibetančkov« za otroke po knjigi avtorice Gordane Schmidt, ki sem jih izvajala s 

predšolskimi otroki (od pet do šest let) v vrtcu.  

Z njimi sem se prvič srečala med študijem. V prvem letniku fakultete smo študenti pri predmetu 

Metodika plesne vzgoje enkrat na teden v izbranem vrtcu z otroki izvajali določene dejavnosti. 

Med temi so bili tudi »tibetančki« za otroke. Po dobrih izkušnjah (otroci so zelo radi izvajali 

omenjene vaje) sem se odločila s to tehniko sprostiti otroke v zelo živahni in glasni skupini. 

Eden izmed pomembnejših ciljev je izboljšanje vzdušja v skupini. Glavni cilj pa je, da otroci te 

vaje dobro sprejmejo in da se prek njih sprostijo ter na drugačen način spoznajo in doživijo sami 

sebe.  
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2 STRES 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je stres definiran kot odziv organizma na 

škodljive (zunanje) vplive. 

 

2.1 O STRESU 

 

»Stres je telesni, duševni in čustveni odgovor organizma na kakršenkoli dražljaj.« (Stanway, 

1989, str. 61). 

»Stres je dogajanje, ki ga pri človeku sproži vsaka sprememba, ki zmoti njegovo notranje 

ravnovesje.« (Tomori, 1990, str. 80).  

»Stres nastane kot posledica neravnovesja med zahtevami iz okolja in lastno usposobljenostjo.« 

(Schmidt, 2001, str. 7). 

»Stres nenehno preži na nas, spreminja naravni ritem našega bivanja in vpliva na količino 

energije.« (Zagorc, 1997, str. 9). 

 

Stres je prvi v medicini raziskoval madžarski zdravnik endokrinolog Hans Selye. Po njegovi 

definiciji je to nenaden telesni, duševni ali umski napor, za obvladovanje pa zahteva psihične in 

fizične sposobnosti (Srebot in Menih, 1994, str. 10). Ljudje imamo prirojeno sposobnost, da se 

odzovemo na stresne situacije, tj. mehanizem preživetja (prav tam) ali odziv »bojuj se ali zbeži« 

(Witkin, 2000, str. 37), ki človeka pripravi na primerno reakcijo, pa naj bo dobra ali slaba 

sprememba. Ta biološki smisel ima funkcijo samoohranjevanja in zdravju ni škodljiv. Stres pri 

človeku aktivira duševne in telesne sile, zato se nanj odziva v celoti (Tomori, 1990, str. 80). 

Razni pritiski in obremenitve so postali del življenja. Če jih ne bi bilo, bi bilo življenje pusto, 

človek pa brez vsakodnevnih izzivov in preizkušenj. Z reševanjem stresnih situacij se človek 

krepi, obnavlja moči in vzdržuje vitalnost ter je bolj dinamičen.  
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Človek mora dobro poznati samega sebe in prisluhniti telesu, da lahko ugotovi, kdaj je pod 

stresom. »Vsak stres je preizkušnja za človekove obrambne sile na telesnem področju in za 

njegove psihološke obrambne mehanizme. Človek je tembolj odporen za stres, v kolikor boljšem 

stanju je takrat, ko stres doživi« (Tomori, 1990, str. 84). Duševna sporočila so razburljivost, 

nezbrano razmišljanje, nespečnost, napetost, občutek tesnobe. Telesna sporočila pa so zvišan in 

znižan krvni tlak, hitrejši utrip srca, tresenje in potenje rok, mišična napetost itn. (prav tam, str. 

84).   

»Vprašajmo svoje telo. Telo nam bo vedno iskreno odgovorilo. Telo ne laže, le prisluhniti mu 

moramo. Njegova sporočila moramo jemati resno. Naše telo je ustvarjeno tako, da se v njem 

dobro počutimo. Telo je naš dom, v katerem biva naša ustvarjalnost, naša duša in naša čustva.« 

(Srebot in Menih, 1994, str. 20). 

 

2.2 VRSTE STRESA 

 

2.2.1 Naravni stres 

Naravni stres se pojavi kot posledica občutka ogroženosti ali ugodja, značilno zanj pa je, da ga 

vsi poznamo. Kadar imamo občutek ogroženosti, telo samodejno reagira, se brani, zato ni 

škodljiv za telo. Slednji je v gibanju (obramba ali pobeg ali napad), saj takrat porabi vso 

razpoložljivo energijo in sposobnosti. Po tem se samodejno spravi v normalno delovanje. 

Zaradi občutka ugodja doživljamo stres kot prijetnega in prav tako neškodljivega. Doživljamo ga 

ob situacijah, ko vemo, da zmoremo, da smo sposobni obvladovati neki izziv ali izpolniti 

določene zahteve. Pri tem stresu se čuti želja po čim prejšnjem doživetju. Prijeten stres kot 

občutek sreče doživljamo tudi v danih trenutkih, ko dosežemo zastavljen cilj, ko se sproščamo, 

ko imamo dobro idejo, kako se kosati z določenimi izzivi v življenju, pa tudi ko se posvečamo 

nam dragim osebam, občudovanju narave in lepega. Podoživetje prijetnega stresa je najboljša 

obramba proti umetnemu stresu. (Schmidt, 2001, str. 9–10). 
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2.2.2 Umetni stres 

Umetni stres je ustvaril človek in je pogoj za bolezni tega časa. S skrbmi in stalno napetostjo se 

ruši ravnotežje v telesu, zato se organizem izčrpa. Človek se ob hitrih spremembah ni zmožen 

tako hitro prilagajati na spremembe, naš biološki sistem na to ni prilagojen tako kot pri stresu za 

preživetje. Nastanek škodljivega stresa nam daje občutek nesposobnosti obvladovanja vseh 

zahtev iz okolja. Tako občutenje nastane kot posledica resničnih omejitev iz okolja ali kot 

posledica privzgojenih, namišljenih omejitev. (Schmidt, 2001, str. 11).  

 

2.3 VZROKI IN ODZIVNOST 

 

2.3.1 Vzroki za stres 

Dejavniki, ki povzročajo stres, se imenujejo stresorji.  

Delitev stresorjev (Stanway, 1989, str. 61): 

- Notranji ustvarijo notranjo reakcijo (vedenje, čustva, značajske poteze): strah, jezo, 

krivdo, druga močna čustvena stanja, nesposobnost za izražanje čustev, izpovedno 

nespretnost, preveliko zaposlenost z lastnimi mislimi, potrebo po nadziranju ljudi ali 

dogodkov. Lahko se spreminjajo in so pomembni pri zaznavanju zunanjih stresorjev.  

- Zunanji so tisti, ki jih v splošnem ne moremo kontrolirati. Lahko pa poiščemo način, da 

se poskušamo čim manj izpostavljati tistim dejavnikom, ki smo jih omejili in na katere 

lahko vplivamo in se nanje drugače odzovemo. Primeri: rojstvo, smrt, ločitev, finančne 

težave, napeto delo, težki medosebni odnosi, hrup in onesnaženost, nesreča, bolezni ipd. 

- Kemični so snovi, ki spodbujajo organizem: nikotin, alkohol, kofein, sladkor, zdravila, 

toksini. Lahko jih omejimo ali opustimo. 

Izvori za stres so lahko zunanji ali notranji. Zunanji prihajajo iz okolja in so objektivni. Notranji 

so subjektivni in so povezani z osebnim doživljanjem. Vzroki pa niso vedno le negativni. 

Spremembe v ravnovesju duševnega in telesnega lahko povzročijo na primer veselo 

pričakovanje, morda uresničena želja ali uspešno opravljena naloga. (Tomori, 1990, str. 80).  
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2.3.2 Odzivnost na stres 

Kako ljudje reagiramo na stresne obremenitve, je odvisno od vsakega posameznika. Tisto, kar 

nekoga vrže iz tira, se drugega morda niti dotaknilo ne bo. Res pa je, da je pri vsakem osebni 

odziv drugačen zato, ker določenemu stresu pripisuje neki pomen in ga drugače ovrednoti.  

Odzivnost na stres je odvisna tudi od značaja in izkušenj. Prilagodljiv in samozavesten človek se 

odzove ustrezneje od tistega, ki se v dani situaciji počuti kot žrtev. Uspešno reševanje problemov 

in življenjske izkušnje človeku dvignejo samozavest in dajo občutek, da je stres sposoben 

obvladovati. Vsakdo pa ima svojo mejo ali točko, da se v njem še obdrži ravnovesje. (Tomori, 

1990, str. 80–81).  

Organizem se na stres odzove tako, da se poveča vzburjenost in dejavnost telesnih sistemov. 

Posledica tega je lahko izčrpanje in pomanjkanje telesne vitalnosti. Zato so funkcije organizma 

degenerirane. (Škoberne, 2008, str. 58). 

Nadledvična žleza začne izločati (v večjih količinah kot običajno) tri hormone: adrenalin, 

kortizol in noradrenalin. (Schmidt, 2001, str. 8). 

Adrenalin (izloči se ga največ) vso energijo, ki je takrat na voljo, usmeri v tiste organe, ki 

delujejo pri obrambi za hitro reagiranje. Zaznave se povečajo v vseh čutilih (za sluh, vid, vonj, 

tip), dihanje se pospeši, večja količina krvi se usmeri v možgane, srce, pljuča in mišice, ki so za 

obrambo telesa najbolj pomembni. 

Kortizol opravlja nalogo nemotenega zagotavljanja energije manj pomembnim organom 

(prebavila, ledvice, jetra, koža) med obrambo, ko se njihovo delovanje zmanjša na minimum.  

Noradrenalin skrbi, da se v telesu čim hitreje vzpostavi normalno stanje, da napetost popusti. Ob 

njegovem izločanju dobimo občutek sprostitve in ugodja.  

 

2.4 VZROKI ZA STRES PRI OTROCIH 

 

Že otroci so v današnji potrošniški družbi in ob hitrem tempu življenja obremenjeni s stresom. 

Doživljajo ga ravno tako kot odrasli. Simptoma, kot sta nemirnost in zmanjšana sposobnost 
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koncentracije, to potrjujeta. Vzroki za to pa so različni. Nekaj sem jih povzela po avtorici 

Brigitte Wilmes – Mielenhausen (1999, str. 13): 

- prevelika količina igrač (v vsej tej količini se otroci ne znajo več odločiti, s katero igračo 

bi se igrali; ko pa se odločijo, pri dejavnosti z njo ostanejo malo časa); 

- malo prostega časa (po odhodu domov iz vrtca imajo še različne popoldanske dejavnosti, 

kot so krožki, delavnice, urice, treningi in podobno); 

- uporaba medijev (otroci preveč časa preživijo pred televizijo ob gledanju risank ali pri 

računalniku ob igricah); 

- premalo prostora za gibanje (otroci imajo sobe napolnjene z igračami, zato je ob igri 

omejeno gibanje, v mestih so majhna stanovanja in malo zelenih površin za prosto 

gibanje otrok); 

- velika pričakovanja staršev (starši so usmerjeni v to, kaj morajo njihovi otroci znati); 

- družinski konflikti (problemi staršev, ločitve, slabe razmere za bivanje, zahtevne službe 

ali brezposelnost); 

- pomanjkanje občutka varnosti, bližine in ljubezni (otroci so dostikrat prikrajšani za 

pozornost staršev, čustveno bližino). 

 

2.5 ZNAKI STRESA PRI OTROCIH 

 

Vsak otrok na svoj način reagira na stres. Kako se kaže pri posamezniku, se opazi po drži telesa, 

mimiki obraza, kretnjah in gestiki ter po tonu glasu.  

 

2.5.1 Telesni znaki 

Najpogostejši odzivi na stres po raziskavi Witkinove (2000, str. 61) so nespečnost (47 %), 

bolečine v trebuhu (44 %) in slabost (26 %). Sledili so še glavobol in nemirnost. Na stres se 

otroci preko telesa odzivajo tudi z drugimi znaki (prav tam, str. 63): 
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- trzanje in kožni izpuščaji, 

- pogosti prehladi, 

- poslabšanje kronične bolezni, 

- napete mišice v vratu in na glavi, 

- suha usta in potenje dlani, 

- težave pri zbujanju, 

- požrešnost ali pomanjkanje apetita. 

 

2.5.2 Vedenjski znaki 

Otroci imajo več energije kot odrasli. Odrasli jo znamo preusmeriti v ustvarjalnost. Pri otrocih pa 

presežek energije, ko se izloča več hormona adrenalina, opazimo preko nagajivosti. Pri 

predšolskih otrocih se to nagajanje kaže kot: 

- napad besa in vedenjska regresija, 

- razdražljivost in slaba volja, 

- pretepanje, 

- otrok noče v vrtec, 

- pretirano jokanje,  

- raztresenost, 

- nemirnost.  

V anketi so omenjeni tudi neopazni znaki odzivov na stres, ki jih odrasli ne opazimo takoj. To so 

zapiranje vase (65 %), grizenje nohtov (50 %), težave s spanjem (47 %), nezbranost (41 %). 

(Witkin, 2000, str. 63–65). 
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2.5.3 Čustveni znaki 

Veselje, jeza, strah, pričakovanje in vsa druga čustvena doživljanja imajo telesno osnovo. 

Delovanje vegetativnega živčevja, ki ni pod našim nadzorom, se opazi preko telesnih znakov 

čustev, kot so hitrejše bitje srca, potenje in tresenje rok, neprijetni občutki v želodcu, rdečica ali 

bledica na obrazu, naježena koža ipd. (Tomori, 1990, str. 82). Odrasli velikokrat pozabimo ali pa 

ne opazimo, da so tudi čustvena izražanja del stresa. Seveda se stres pri otrocih odraža tudi na 

čustvenem področju. Ker še nimajo toliko obsežnega besednjaka, največkrat izražajo stres z 

besednimi zvezami »strah me je«, »slabo se počutim«. Za temi besedami se skrivajo strah, jeza, 

žalost. Če otroku znamo prisluhniti, bomo razumeli, da je otrok v čustveni stiski. 
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3 SPROSTITEV 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) ima beseda sprostiti več razlag: 

1. Narediti, da kaj preneha biti napeto. 

2. Narediti, povzročiti, da postane tkivo, organ manj napet, nategnjen. 

3. Narediti, povzročiti, da postane kdo čustveno, duševno manj napet, nenapet. 

 

3.1 SPROSTITEV KOT POTREBA 

 

Potrebe po sproščanju so se povečale. To so dokazale raziskave, ki so bile opravljene zaradi 

porasta psihičnih obolenj (Zagorc, 1997, str. 11). Če človek želi ostati miren ob vsaki priložnosti, 

bi se moral nekaj minut na dan zavestno sproščati (Van Lysebeth, 1979, str. 41). 

Stresu se ne bomo mogli nikoli čisto izogniti ali ga povsem spregledati. Zato je dobro, da se ga 

naučimo obvladovati in znati čim bolj konstruktivno reševati njegove posledice. Vsakdo bi moral 

najti način okrepitve, odvisno od tega, kaj nekoga zanima, kakšna ima osebna nagnjenja in 

vrednote ter razmere, v katerih živi. Pri tem je pravzaprav pomemben celoten način življenja 

(telesne in čustvene potrebe ter socialne vrednote). Vse to pa lahko ljudje usmerijo v razne 

dejavnosti, ki jih osebnostno uspešno dopolnjujejo. (Tomori, 1990, str. 85–87).  

Zadnje čase se ljudje vedno več zanimajo za vzhodnjaške filozofije, ki iščejo način za odkrivanje 

ravnovesja med telesom in duhom, ter da bi zopet našli same sebe. (Zagorc, 1997, str. 10). 
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3.2 POMEN SPROSTITVE 

 

»Naša glavna napaka v vsakdanjosti je namreč prav v tem, da se nam vselej nekam mudi in smo 

kar zaskrbljeno varčni s časom.« (Trstenjak, 1988, str. 85). 

Tomorijeva (1990, str. 87) pravi, da se dandanes mnogi ljudje ne znajo sprostiti in se za nekaj 

časa posvetiti samo sebi. Podobnega mnenja je tudi Zagorčeva (1997, str. 10), saj smo napeti, 

živčni, zaskrbljeni in počasi pozabljamo nase. Sprostitev največkrat odlašamo in prelagamo na 

čas dopustov in počitnic. Tudi Srebotova in Menihova (1994, str. 21) se strinjata, da moramo 

sebi posvetiti več pozornosti. Dobro bi bilo, da bi človek lahko sledil svojemu naravnemu ritmu, 

v katerem se redno menjavajo dejavnost – počitek, napetost – sprostitev, obremenitev – olajšanje 

(Uranjek, 1995, str. 5).  

Sprostiti se je sposobnost, ki odpravi napetost v mišicah. (Tomori, 1990, str. 87). 

Srebotova in Menihova (1994, str. 17–18) omenjata tri splošne napetosti pri človeku: telesna 

napetost, čustvena napetost in mentalna napetost. Sprostitev pa naj bi bila tudi trojna: telesna, 

čustvena in miselna, duševna (Zagorc, 1997, str. 11). 

Sprostitev je povezana z energijo. Avtorici Srebot in Menih (1994, str. 19) sta navedli razliko 

med napetostjo in sproščenostjo: sproščenost človeka napolni z energijo, ta pa odvzema napetost. 

Notranje napetosti v človeku povzročijo motnje v pretakanju energije. Posledično oseba postane 

depresivna, nepotrpežljiva, zaskrbljena. Napetost v mišicah pa povzroči manjšo gibljivost, 

zmanjša se tudi imunost. Veliko ljudi ima vedno napete čeljusti ali vratne mišice, otrdela ramena, 

gledajo z namrščenimi obrvmi. Tok energije vseskozi teče v prazno, uhaja, energija se porablja 

(Van Lysebeth, 1979, str. 43). 

Sproščanje je Zagorčeva (1997, str. 11) opredelila kot odsotnost psihične in fizične napetosti, 

telesna in duševna sprostitev pa sta tesno povezani med seboj. Med sproščanjem telo preplavi 

občutek lahkotnosti. Dihanje je počasno in globoko. Telo porabi manj kisika pri vdihu in izloča 

manj ogljikovega dioksida pri izdihu, zato napetost v mišicah popusti. Takrat se srčni utrip 

upočasni, dihanje pa postane enakomerno. Smisel sproščanja je skrb za celotno telo.  
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3.3 POMEN SPROŠČANJA ZA OTROKE  

 

Okolje, v katerem živijo otroci, je nasičeno z ogromno pojavi. Vse te otroci vsrkavajo vase, ker 

so radovedni in želijo spoznati vse, kar jih obdaja. Zato so prepolni vtisov, ki jih v hitrem tempu 

življenja nimajo časa predelati. Posledica je, da so postali nemirni, zdolgočaseni, imajo 

zmanjšano sposobnost koncentracije za eno dejavnost, pri igri ali v medosebnim odnosih so 

velikokrat agresivni. Otrokom primanjkuje umirjenosti in tišine. (Srebot in Menih, 1996, str. 12).  

 

Uranjekova (1995, str. 6) omeni tri stvari, ki bi jih morali ozavestiti že otroci: 

- da si znajo vzeti čas za uravnavanje notranjega ravnovesja; 

- da imajo možnost za učenje zbranosti in zaupanja samemu sebi; 

- da je to umetnost, ki se jo lahko naučijo. 

Otroke je treba zgodaj naučiti, da bodo znali optimalno porabljati njihove zmožnosti, da bodo 

znali najti lasten ritem, ko se izmenjujejo igra – delo, razigranost – resnost, zbranost – 

sproščenost (prav tam). 

 

Sproščenost je pri otrocih naravno stanje. Z napetostjo se odzivajo le takrat, ko se počutijo 

ogrožene ali mislijo, da so v nevarnosti. Ni nujno, da vsi dražljaji, ki jih otroci dobijo iz okolja, 

predstavljajo nevarnost, vendar jih telo take sprejema. Zato so v stalni pripravljenosti ali 

napetosti, pa se tega niti ne zavedajo. Preko različnih načinov sprostitve bodo spoznali, da 

obstaja tudi njihov notranji svet in da je za njih pomemben. (Srebot in Menih, 1996, str. 13).  
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»Relaksacija je vir ustvarjalne misli in to je ena njenih največjih kvalitet.« (Van Lysebeth, 1979, 

str. 41).  

Sprostitvena vzgoja razvija tudi ustvarjalnost. Po mnenju psihologov znajo biti ustvarjalni otroci 

sami s seboj v tišini, ustvarijo ljubeč odnos do sebe in do drugih, povezani so s svojimi čustvi in 

se odločajo na podlagi notranjega glasu.  

Teh vaj otroci ne smejo dojemati kot obvezno dejavnost ali opravilo, ampak kot nekaj 

zabavnega, prijetnega. Naloga vzgojiteljev/vzgojiteljic pa je, da vse to otrokom predstavijo na 

zanimiv način. Otroci bodo odkrili nekaj novega o sebi. Našli bodo svoj notranji mir, sproščenost 

in zadovoljstvo. Avtorici imata tako vzgojo za preventivo, s pomočjo katere bi otroci črpali nove 

moči. Želita si, da bi postala del vzgojnega procesa, »saj je pomembna in v današnjem času celo 

nujna alternativa tistemu delu otrokovega sveta, ki je poln nedejavnega in površnega 

doživljanja.« (Srebot in Menih, 1996, str. 13–15).  

»Mislim, da je dobro, da jih (otroke) čim prej seznanimo z možnostmi, ki jim omogočajo, da 

samostojno odprejo vrata njihovega notranjega sveta.« (Wilmes – Mielenhausen, 1999, str. 6). 
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4 PET TIBETANSKIH VAJ 

 

4.1 KAJ JE »VRELEC MLADOSTI«? 

 

Zapisanih je več poimenovanj: pet tibetanskih vaj pomlajevanja, pet vaj s posebno močjo, vrelec 

mladosti, »tibetančki«. 

O starodavni skrivnosti t. i. vrelca mladosti in o odkritju prastarih tibetanskih obredov, ki jih 

menihi (lame) v odmaknjenem in težko dostopnem samostanu nekje v Tibetu izvajajo kot rituale 

in so del njihove tradicije, ki se prenaša iz roda v rod, je prvi pisal Peter Kelder. Knjiga je bila 

prevedena v mnoge jezike, tudi v slovenskega, in sicer z naslovom Vrelec mladosti. Obrede in 

izkušnje z izvajanjem je predstavil preko upokojenega polkovnika Bradforda, ki se je odpravil 

iskat izvor v Himalajo.  

Lahko bi rekli, da so tibetanski obredi in položaji hatha joge v sorodu, saj naj bi izhajali iz istega 

vira, oboji pa so zasnovani na podobnem razumevanju delovanja človeškega telesa. Razni 

učenjaki menijo, da se je joga prinesla v Tibet preko nekega budističnega mojstra, tibetanski 

menihi pa so ob težkih gorskih razmerah odkrili kombinacijo jogijskih vaj, ki se danes imenujejo 

pet obredov. Slednji torej predstavljajo zelo star nauk, ki je na Zahod prišel nespremenjen. (Faye 

Taxel idr., 2001, str. 110–113).   

Tibetanske vaje so po mnenju Pravsta (2010) izmed mnogih vadb, ki prihajajo iz Vzhoda, najbolj 

primerne za vsakdanjo rabo. So preproste, hkrati pa z dodelanim načinom združujejo vadbo za 

moč, gibljivost in dihanje. Doseganje ravnovesja med umom in telesom, povezanost dihanja z 

gibanjem in pozornostjo, odpravlja stres, napetosti ter poveča pretok energije.  

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

omogočajo telesu prost pretok energije, povežejo telo, um in duh, hkrati pa otroka sprostijo.« 

(Schmidt, 2008a, str. 4). 
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4.2 ENERGIJA 

 

Energija nas spremlja povsod. Poznamo jo pod različnimi imeni oziroma pojmi: električna, 

atomska, kinetična itn., večkrat pa tudi radi rečemo, da nam primanjkuje energije. (Srebot in 

Menih, 1996, str. 76).  

Ljudje smo si med seboj zelo različni. To se opazi tudi po tem, koliko in kako nekdo drug oddaja 

svojo energijo oziroma izžareva t. i. avro. Nekateri z dobroto in mirnostjo, drugi z vitalnostjo in 

dinamiko, tretji z romantičnostjo in stabilnostjo, trdnostjo. Včasih so stiki med ljudmi lahko tudi 

neprijetni. Vse to ljudje občutimo, ko se družimo. Ker vsak človek izžareva nekaj drugačnega, 

včasih opazimo, da nam ustreza družba določene osebe (Škoberne, 2008, str.160). Nekateri na 

nas vplivajo pozitivno, drugi negativno. Energije na vsakogar vplivajo drugače, na neki način pa 

se izžarevajo v osebnostih (Zagorc, 1997, str. 9).  

Na to, koliko imamo energije v telesu, vpliva počutje. Ko nas nekaj skrbi, smo jezni ali žalostni, 

se energija zmanjša ob vsej prisotni brezvoljnosti. Tisto, kar delamo z veseljem in 

zadovoljstvom, pa nas napolni z energijo. Torej lahko sklepamo, da na naše počutje vplivata 

odnos do življenja in duševno stanje. (Srebot in Menih, 1996, str. 76).  

Strokovnjaki so enotnega mnenja, da je energija prisotna v vseh procesih življenja (zaznavanje, 

čutenje, mišljenje, čustvovanje, gibanje). Če bi se ti procesi prekinili, bi se tudi oskrba z energijo 

nehala. Organizem deluje, če se energija uravnoteženo polni in prazni. (Zagorc, 1997, str. 9). 

»Zavedati se moramo, kdaj se dobro počutimo, kaj nas razveseljuje in osrečuje, kaj potrebuje 

naše telo, kaj nas polni z energijo in nas bogati.« (Srebot in Menih, 1994, str. 19). 
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4.3 ŽIVLJENJSKA ENERGIJA PRANA 

 

Beseda je sestavljena iz dveh sanskrtskih1 zlogov:  

pra = sila, energija,  

na = dihati, živeti, gibati se.   

Prana tako pomeni dih življenja ali življenjska energija. Univerzalna energija je poznana pod 

različnimi imeni, npr. na Kitajskem kot či, na Japonskem kot ki, v Polineziji kot mana, predvsem 

na Zahodu pa je poznana kot bioenergija. (Škoberne, 2008, str. 56–57). 

Škoberne (2008, str. 57) omeni dve nalogi prane v telesu. Prva je, da telesu daje živost in 

vitalnost, druga pa, da ohranja red ter organiziranost fizičnega telesa. Neravnovesje v pretoku 

energije lahko povzroči bolezen. Prost in uravnovešen pretok prane je najboljša obramba pred 

boleznijo. Navedel je tudi formuli:  

• dovolj prane in njen uravnovešen pretok = zdravje, 

• premalo prane in neuravnovešen pretok = bolezen. 

 

Avtor (prav tam, str. 58) meni, da je v današnji sodobnosti mnogo vzrokov, ki v pretoku energije 

rušijo ravnovesje. To so: kronični stres, onesnaženo okolje, pomanjkanje vitalnih hranil v 

prehrani, čustvena neravnovesja, pomanjkanje ritma v življenju. 

 

Prano opredeljuje več definicij, skupno jim je, da je prisotna povsod okrog nas, prejemamo oz. 

absorbiramo pa jo predvsem z dihanjem, tudi s hrano in z gibanjem (Škoberne, 2008, 57–59). 

Zagorčeva (1997, str. 8) pravi, da je življenjska sila. Slednje je britanski zdravnik in raziskovalec 

                                                      
1 Sanskŕt je klasični jezik Indijske podceline ter klasični jezik hinduizma in drugih indijskih religij. Spada v skupino 
indoevropskih jezikov in je eden od uradnih jezikov v Indiji. Jezik je nastal okoli leta 1500 pr. n. št. Včasih je igral 
podobno vlogo kot latinščina v Evropi zaradi mnogih ohranjenih verskih in zgodovinskih zapisov v Indiji. 
(Dostopno na Wikipediji: http://sl.wikipedia.org/wiki/Sanskrt, 28. 8. 2012). 



17 
 

Walter Kilner potrdil preko iznajdbe naprave, ki je fotografirala obstoj energijskih polj okoli 

telesa – avro (Faye Taxel idr., str. 80). Svojo metodo fotografije bioenergetskega polja pa je 

iznašel tudi slovenski radiostezist in bioenergoetik Jože Gal (Zagorc, 1997, str. 8). 

 

4.4 ENERGIJSKA SREDIŠČA 

 

Po vzhodnjaških tradicijah naj bi imeli ljudje v telesu sedem energijskih središč. To so vrtinci, ki 

se imenujejo čakre. Delujejo v odnosu s sedmimi endokrinimi žlezami (z notranjim izločanjem).  

 

 

Slika 1: Čakre v telesu (Kelder, 2009, str. 25):  

1. čakra = osnovna ali korenska, 

2. čakra = popkovna, 

3. čakra = trebušna, 

4. čakra = srčna, 

5. čakra = grlena ali vratna, 

6. čakra = čelna, 

7. čakra = temenska. 

 

 

 

 

 

Povezava med vsemi sedmimi čakrami in določeno endokrino žlezo še ni povsem jasna. 

Strokovnjaki pa se strinjajo, kako položaj čaker vpliva na žleze. To je prikazano v Tabeli 1. 
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Tabela 1: Povezanost čaker in endokrinih žlez (Faye Taxel idr., str. 83) 

ČAKRA POLOŽAJ ŽLEZA 

1. korenska dno hrbtenice spolne žleze 

2. popkovna spodnji del trebušne votline nadledvična žleza 

3. trebušna zgornji del trebušne votline trebušna slinavka 

4. srčna predel prsi priželjc 

5. grlena ali vratna grlo ščitnica 

6. čelna točka med obrvmi češerika 

7. temenska teme možganski podvesek 

 

Energijsko polje človeškega telesa raziskuje in preučuje mnogo raziskovalcev. Japonski 

raziskovalec Hiroshi Motoyama je izumil napravo za preučevanje čaker. Slednja je prepoznala 

spremembe na organih, ki so jih preko živčevja sprožale človeške zaznave, dejanja ali misli. Na 

osnovi zbranih podatkov je znanstveno dokazal, da energija v čakrah neposredno vpliva na 

kakovost in zdravje organov našega telesa. (Prav tam, str. 107). 

V zdravem človeku čakre vibrirajo, to pa daje vtis, da se vrtijo. Kadar se ena izmed sedmih 

počasneje vrti, je dotok energije počasnejši, to pa pri človeku povzroči oslabelost določenega 

dela telesa ali bolezen. (Kelder, 1993, str. 29). 

Vsaka čakra deluje na svojem področju, torej vplivajo na vsa področja našega življenja. Prva 

čakra skrbi za spolnost, reprodukcijo, čustva in razmerja. Druga odraža telesno zasnovo človeka. 

Tretja je povezana s tem, kako močna je volja. Četrta čakra, ki je srčno središče, je povezana z 

vsemi energijskimi središči. Pojmi, ki so z njo povezani, so: ljubezen, sočutje, usmiljenje, skrb, 

ravnovesje. Peta je povezana s tem, kako se sporazumevamo in govorno izražamo. Šesta čakra je 

povezana z razsodnostjo, intuicijo, domišljijo in duševnostjo. Središče zavesti in inteligence je 

zadnja, temenska čakra.  

Čakre vplivajo tudi na duševnost človeka v obliki različnih razpoloženj, čustev in zaznav. Nekaj 

primerov za lažje razumevanje delovanj energijskih središč, oziroma kako nam čakre pošiljajo 

sporočila (Faye Taxel idr., str. 89–90): 
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1. Primer: Izkušnjo javnega nastopanja ali pomembnega razgovora za službo smo imeli 

prav gotovo že vsi. Takrat se v trebuhu začuti neugodje, krče (trema). To je sporočilo in 

delovanje tretje čakre, ki je povezana s predstavo o sebi in s tem, kako človek izraža 

svojo voljo in moč. Vpliva tudi na prebavo hrane ter na to, kako sprejema čutne zaznave 

ali misli. Kadar se začuti cmok v grlu, to sporočilo pošilja peta (grlena ali vratna) čakra. 

Ta nadzoruje glasovno artikulacijo, ki je povezana s komunikacijo in osebnim 

izražanjem. 

2. Primer: Ko izvemo pretresljivo novico, smo v šoku. Tako se počutimo zato, ker v 

predelu dimelj začutimo vibracije. Spodbujeno je delovanje korenske ali osnovne čakre. 

Povezana je z osnovnimi življenjskimi potrebami, kot so telesno preživetje, varnost, 

stabilnost, biološka zasnova. 

 

Če človek najde način, kako naj v ravnovesju in usklajeno delujejo vse čakre, bo življenjska 

energija lahko svobodno in neovirano tekla skozi telo. To bo omogočalo nemoteno delovanje 

žlez z notranjim izločanjem, posledično pa bo vplivalo na celoten organizem.  

Obredi petih tibetanskih vaj pospešujejo pretok energije skozi čakre, ki se vrtijo in posledično 

vplivajo na delovanje hormonov, ki jih izločajo endokrine žleze, ti pa uravnavajo vse telesne 

funkcije.  

Znanstveniki so potrdili dejstvo, da imajo obredi biološko osnovo. Na tistih mestih, kjer so čakre, 

so živčni spleti (t. i. pleksusi), slednji pa so del živčevja, ki organom in žlezam dovajajo energijo 

in spodbujajo njihovo delovanje. (Prav tam, str. 114). 

»Lame oz. menihi so že pred tisočletji ugotovili, da je odgovor na nerazložljiva vprašanja našega 

obstoja globoko v notranjosti nas samih. Ugotovili so, da celoten splet stvari, ki ustvarja naše 

življenje, izvira iz posameznika samega.« (Kelder, 1993, str. 40). 
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4.5 DIHANJE 

 

Dihanje se opredeljuje kot (Korošak, 2001, str. 91): 

- izmenjava plinov med celicami in okoljem ter 

- razgrajevanje hranilnih snovi, pri katerem se sprošča energija. 

 

Misli o dihanju:  

- »Dihanje je veliko človeško gonilo.« (Van Lysebeth, 1979, str. 19). 

- »Dihanje je preprost in samodejen telesni proces, ki predstavlja osnovo za življenje.« 

(Kilham, 2012, str. 57). 

- »Vsako življenje se začne z vdihom in konča z izdihom. Dihanje nas spremlja vse 

življenje. Ohranja telesne funkcije in nas povezuje z vsem, kar je živega.« (Srebot in 

Menih, 1996, str. 58).  

- »Razlika med življenjem in smrtjo je: dihati ali ne dihati. V življenje vstopiš s prvim 

vdihom in ga z zadnjim izdihom zapustiš. Dolgo lahko preživiš brez hrane, brez vode le 

nekaj dni, brez dihanja le nekaj minut.« (Srebot in Menih, 1994, str. 23). 

- »Dih je vsepovsod; dihata noč in dan, sonce in mesec, čas in prostor, dihajo letni časi, 

zemlja, cel univerzum, vse je en sam ritem vdiha in izdiha. Vdih in izdih sta 'znak', da 

smo živi.« (Zagorc, 1997, str. 65). 

-  »Življenje je polno čudežev, kot so na primer modro nebo, sončni žarki, otroške oči. 

Zelo lahko uživamo tudi v našem dihanju – jaz v njem uživam vsak dan. Mnogi ljudje pa 

začenjajo ceniti radosti dihanja šele, ko dobijo astmo ali imajo zamašen nos.« (Tich Nhat 

Hanh, 2004). 

- »Živeti pomeni dihati, dihati pa pomeni živeti in jogiji merijo dolžino človeškega 

življenja s številom dihljajev.« (Van Lysebeth, 1979, str. 20). 
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- »Dihanje je ena od ključnih celostnih funkcij človeka, ki oživlja 'prano' in s tem tvori 

most med fizičnimi in subtilnimi telesi človeka.« (Cvetko idr., 2001, str. 108). 

- »Dihati pomeni živeti. Dihati počasi pa pomeni dolgo in zdravo živeti.« (Van Lysebeth, 

1979, str. 24).         

 

Dihanje je notranji proces, ki se ga v vsakdanjem življenju redko zavemo in mu ne posvečamo 

posebne pozornosti. Zavedamo se ga ob čustvenem vznemirjenju, strahu, jezi in ob 

zaljubljenosti. Prav tako občutimo primanjkovanje sape, ko moramo hitro teči na avtobus ali pa 

jo moramo globoko zajeti, če doživimo kaj nenavadnega. Če se spremeni dihanje, se spremenijo 

gibanje, zavest, čustva, mišljenje. Pa tudi spremembe v duhovnem smislu se odražajo preko 

dihanja. (Zagorc, 1997, str. 65–66). 

Dihanje je na meji zavestnega in podzavestnega, vendar obstaja način, da ga lahko ozavestimo in 

nadzorujemo (Škoberne, 2008, str. 59). Vsakič, ko vdihnemo, se celice napolnijo z energijo, ki jo 

potrebuje telo, pri izdihu pa se telo očisti nepotrebnih snovi. Ob nepravilnem dihanju lahko 

zdravje počasi peša, čuti se utrujenost in primanjkovanje energije (Srebot in Menih, 1996, str. 

58). Pomanjkanje odpornosti, nervoza in razdražljivost nastanejo tudi zaradi dvomljive kakovosti 

zraka, ki ga vdihavamo, ne samo od tega, da ljudje slabo dihamo (Van Lysebeth, 1979, str. 19). 

Znano je, da zna človek pravilno dihati v otroštvu, v odrasli dobi pa dihanje postane površno in 

prehitro zaradi napetosti in razburjenosti (prav tam, str. 20). Najpomembnejša faza pri dihanju je 

izdih. Ljudje mislimo, da se izpraznijo vsa pljuča, pravzaprav pa izdihnemo le polovico zraka. 

Če je izdih popoln, sledi tudi globok vdih (Škoberne, 2008, str. 62). Dihanje s prepono je 

naravno dihanje. Torej je prepona najpomembnejša dihalna mišica. Preponsko dihanje ima po 

avtorjevem mnenju (prav tam, str. 61) pozitivne posledice: masiranje trebušnih organov, 

pospeševanje delovanja peristaltike, boljši pretok limfe in s tem razstrupljanje telesa. 

Prednost izdihu pa predvsem poudarja tudi joga: »Posode ne moremo napolniti, če je prej 

temeljito ne izpraznimo« (Van Lysebeth, 1979, str. 21). Izdih mora biti počasen in tih, prav tako 

pa celotno dihanje v splošnem smislu. Joga deli tri vrste dihanja: trebušno dihanje (trebuh se 

napne, prepona zniža, z zrakom se polni spodnji del pljuč; značilno je za moške), prsno dihanje 

(razširijo se rebra, napolni se srednji del pljuč) in dihanje z vršički pljuč (dvigovanje ključnice in 
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ramen, napolni se samo zgornji del pljuč; značilno za ženske). Popolno dihanje združuje vse tri 

tipe dihanja, ki je idealno. Pomembno je, da je dihanje globoko, počasno in neprisiljeno (prav 

tam, str. 22). Tako kot se z izdihom očistijo nepotrebne snovi, se mora tako tudi človek znati 

osvoboditi nekoristnih občutkov, navad in misli (Srebot in Menih, 1994, str. 24).   

 

Kilham (2012, str. 60–62) omenja tri načine dihanja pri izvajanju petih tibetanskih vaj:  

- Prvi način je normalno dihanje, ki je podobno napihovanju balona in tako naj bi bilo naše 

vsakodnevno dihanje (vdih skozi nos, da se napolni trebušna votlina, izdih skozi nos ali 

usta).  

- Drugi način je globoko dihanje, ki se ga lahko izvaja vsakokrat, ko začutimo stres 

(vdihovanje skozi nos toliko časa, da se napolni trebušna votlina in prsni koš, počasen in 

enakomeren izdih skozi nos ali usta).  

- Tretji način je vmesno dihanje, ki se med izvajanjem tibetanskih vaj lahko izvaja, seveda 

pa ni nujno oziroma le takrat, ko oseba vaje že obvlada. To se lahko opravi po vsakem 

obredu v pokončni drži (dolg globok vdih skozi nos, izdih skozi usta, ustnice se 

oblikujejo v obliko črke o). 

 

Z osnovno obliko vnašanja hranilnih snovi – z dihanjem – telo sprejema kisik in subtilno 

energijo prano. Kisik je hrana za celice v telesu, prana pa je hrana za energijski sistem telesa. Ob 

nadzorovanem dihanju se telo očisti vseh strupov, predrejo se blokade v energijskem sistemu. To 

pomeni, da povišana količina kisika v krvi povzroči pospešeno gibanje energije po celotnem 

telesu. (Prav tam, 2012, str. 58–59).  

Dihanje pri izvajanju petih obredov mora biti počasno, globoko in enakomerno. Svež zrak 

obogati kri, ki se pretaka po telesu in mu dovaja energijo. Tako se očistijo pljuča, vse to pa 

vpliva, da je zmogljivost srca optimalna. (Faye Taxel idr., str. 143–144).    
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4.6 PET OBREDOV 

 

Opis petih tibetanskih obredov sem povzela iz knjige Vrelec mladosti 2 (Faye Taxel idr., 144–
166). 

 

4.6.1 Prvi obred 

Začetni položaj 

Stojimo zravnani, roke odročimo v višino ramen, vzporedne naj bodo s tlemi. Dlani so obrnjene 

navzdol. Brada je v vodoravnem položaju.  

Gibanje  

Vrtimo se od leve proti desni oziroma v smeri urinega kazalca. Poskušamo se vrteti vseskozi na 

istem mestu. Med vrtenjem dihamo počasi in enakomerno. Ko se nehamo vrteti, stopimo v 

razkorak in počakamo, da se nam neha vrteti. Drugega obreda se lotimo šele, ko imamo popolno 

ravnotežje. Vrtenje lahko povzroči omotico in izgubo ravnotežja, zato se vrtimo počasi. Kdor 

želi, se lahko vrti hitreje, vendar samo do točke neprijetnosti oziroma izgube ravnotežja. Vrtenje 

opravimo zato, da se pospeši pretok energije po telesu, prav tako dobro dene, za otroke pa je 

zabavno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Prvi obred (Schmidt, 2008a, str. 7) 
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4.6.2 Drugi obred 

Začetni položaj 

Ležimo na hrbtu z iztegnjenimi nogami. Roke so ob telesu, dlani so obrnjene proti tlom. 

Gibanje  

Brado prislonimo na prsni koš in vdihnemo, nato dvignemo noge navpično navzgor z zravnanimi 

koleni. Počasi spuščamo hkrati noge in glavo ter izdihnemo. 

Če nog ne moremo dvigniti, kot je v navodilih, lahko pokrčimo kolena in jih nato stegnemo. 

Lahko dihamo v obratni smeri, kot je v prvotnem navodilu: vdihnemo, ko smo v začetnem 

položaju. Ko dvignemo noge, pa silovito izdihnemo. Takrat trebuh potegnemo noter in lažje 

dvignemo noge. Ko so noge iztegnjene v zraku, spet vdihnemo.  

 

 

Slika 3: Drugi obred (Schmidt, 2008a, str. 9) 

 

 

 

 



25 
 

4.6.3 Tretji obred 

Začetni položaj  

Pokleknemo na blazino, telo je zravnano. Prste na nogah spodvijemo, dlani pa položimo na 

mišice stegen. Vdihnemo.  

Gibanje  

Ob izdihu sklonimo glavo toliko, da se z brado dotaknemo prsnega koša. Spet vdihnemo in 

nagnemo glavo nazaj, hkrati pa se upognemo nazaj, da je hrbtenica usločena. Ko izdihnemo, se 

vrnemo v začetni položaj. 

Glava in vrat naj bosta sproščena. Nazaj se nagnemo samo do bolečine v kolenih ali v hrbtenici.  

 

 

Slika 4: Tretji obred (Schmidt, 2008a, str. 11) 
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4.6.4 Četrti obred 

Začetni položaj 

Sedimo na blazini tako, da imamo zravnano telo. Noge so iztegnjene, stopala pa v razmiku 30 

centimetrov. Z rokami se opremo ob tla, prsti so usmerjeni naprej. Vdihnemo. 

Gibanje  

Ob izdihu sklonimo glavo in se z brado dotaknemo prsi. Globoko vdihnemo in glavo nagnemo 

nazaj, hkrati pa se dvignemo v vodoraven položaj (medenico potisnemo naprej). Glava naj bo v 

liniji hrbtenice. Kolena so upognjena, roke ostanejo ravne, stopala so v celoti oprta v tla. 

Zadržimo dih. Izdihnemo tako, da iz pljuč iztisnemo ves zrak, s tem pa sprostimo vse mišice. 

Vrnemo se v začetni položaj.  

 

 

Slika 5: Četrti obred (Schmidt, 2008a, str. 13) 

 

Če bolijo zapestja, dlani lahko stisnemo v pest in tako podpiramo telo. Če na začetku ne moremo 

dvigniti v vodoraven položaj, ga lahko dvignemo le tako visoko, dokler se še počutimo ugodno. 

Z večkratnimi ponovitvami ga bomo sčasoma dvigali višje. 
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4.6.5 Peti obred 

Začetni položaj 

Uležemo se na trebuh. Roke so navpično ob telesu. Opiramo se na spodvite prste na stopalih in 

na roke (hrbtenica je usločena). 

Gibanje  

Ob počasnem vdihu glavo nežno potisnemo nazaj. Prepognemo se v bokih (trebuh potegnemo 

noter in visoko dvignemo zadnjico), sklonimo vrat naprej in pritisnemo brado ob prsi. Naše telo 

je v obliki narobe obrnjene črke V, lahko pa vidimo stopala, ki so v celoti na blazini (dvignjene 

so le pete). Ob popolnem izdihu se vrnemo v začetni položaj. 

Dokler se mišice rok ne okrepijo, so stegna lahko v celoti na tleh in dvignemo samo trup. Tudi 

pri tem obredu se lahko opremo na stisnjene pesti, če nas bolijo zapestja. Misli naj bodo 

osredotočene na ramena in spodnjo stran nog. Prsni koš, glava in vrat naj bodo sproščeni. V 

začetni položaj (lega na trebuhu) se vrnemo ob zadnji ponovitvi vaje. 

 

 

Slika 6: Peti obred (Schmidt, 2008a, str. 15) 

 

4.6.6 Po obredih 

Po končani vadbi vseh petih vaj počivamo od pet do deset minut. Ležimo na hrbtu z zaprtimi 

očmi in počasi ter globoko dihamo. S tem odpravimo napetost, ki se je morda pojavila med 

vadbo. Med počitkom umirimo misli in duha. Čas sprostitve koristi tudi čakram, ki uravnovesijo 

svojo energijo. Vse to ugodno vpliva na nas ves dan. 



28 
 

 

Slika 7: "Počivalček" (Schmidt, 2008a, str. 16) 

 

4.6.7 Šesti obred 

Obstaja tudi šesti obred, vendar ni v sklopu zgoraj opisanih obredov. To je obred zase. V vrtcu 

ga nismo izvajali. 

Za vadbo tega obreda je pomembna spolna vzdržnost. Življenjsko silo, ki se izraža skozi 

spolnost, se preobrazi in preusmeri v ostala energijska središča telesa. V nasprotju s samostansko 

tradicijo na Zahodu, ki zahteva potlačitev spolne sle, vzhodnjaška miselnost meni, da lahko 

spolno energijo preusmerijo. Zdravnik splošne prakse s poudarkom na celostnem zdravljenju Jeff 

Migdow je prepričan, da se ni treba popolnoma odreči spolnosti. Ta obred bi še vedno lahko 

izvedli takrat, ko bi začutili tako potrebo po spolni sprostitvi in je ne bi mogli z nikomer deliti. 

Tako bi šesti obred ohranil svoj namen. (Prav tam, 2001, str. 166–167).  

 

4.6.8 Priporočila in nasveti za izvajanje vaj 

Priporočila in nasvete sem povzela po knjigi Vrelec mladosti 2, 2001, str. 118, 170, 171. 

Oblačila naj bodo udobna, ohlapna, da ne ovirajo pri gibih. Lahko smo bosi ali v nogavicah, 

podlaga naj bo mehka blazina. Prostor naj bo dobro prezračen. Prostora naj bo toliko, da se lahko 

uležemo in pretegnemo. 

Najbolje je vaditi zjutraj, takrat je telo na najnižji točki dejavnosti, učinki vadbe pa se čutijo še 

preostanek dneva. Pred začetkom izvajanja je priporočljivo narediti vaje za ogrevanje, saj bo 

ogreto telo lažje in bolj tekoče funkcioniralo.  
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Vaditi je treba postopoma in ne brezglavo. Prvi teden se vadi vsak obred s tremi ponovitvami, 

nato pa vsak teden dodati še dve ponovitvi vsakega obreda. Na koncu je izvajanje z 

enaindvajsetimi ponovitvami, kar je maksimum za odrasle. 

Med izvajanjem naj bodo misli osredotočene na dihanje, saj to pomaga pri sprostitvi. 

Po končani vadbi je koristno, da se počiva od pet do deset minut. 

Obrede se izvaja brez sile ali naprezanja. Na začetku lahko povzročijo slabše počutje ali šibkost. 

Telesne spremembe kažejo na to, da se je pretok krvi povečal, s tem pa je pospešil razstrupljanje 

telesa. 

Velja opozorilo: če je kdo kronični bolnik ali ima kakršne koli zdravstvene težave, se mora pred 

izvajanjem petih obredov obvezno najprej posvetovati z osebnim zdravnikom. 

Tibetanske vaje so kombinacija dihalnih vaj in gibanja. Dihanje naj bo počasno, globoko in 

enakomerno.  

 

4.6.9 Priporočila in nasveti za izvajanje vaj z otroki  

Opis petih tibetanskih vaj je primerno za otroke povzela Gordana Schmidt v knjigi »Tibetančki« 

za otroke (2008). Te smo izvajali v vrtcu.  

Na začetku se otroke ogreje s hojo po prostoru z bosimi nogami. Otroci so osredotočeni na 

premikanje stopal in na dihanje. Preden se posvetijo obredom, je potrebna izvedba jogijske 

asane, tj. Tadasane – »Gore«. To je izhodiščni položaj za vse vaje v stoječem položaju. 

Na koncu je položaj za sprostitev poimenovan »Počivalček« (Savasana), saj je ta izraz otrokom 

bližji in prijetnejši.  

Najbolje je, če otrok vadi zjutraj po umivanju. 

Za vadbo so primerne trenirke, hlačne nogavice, majice, na nogah pa nedrseče nogavice. Otrok je 

lahko povsem bos. 

Vsak otrok naj vadi na blazini v prostoru, ki je dobro prezračen. 
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Vadba naj poteka počasi in naj traja toliko časa, kot želi otrok. Lahko jo ponovi trikrat in 

postopno dodaja še eno ponovitev. 

 

4.7 VPLIV IN UČINKI PETIH OBREDOV 

 

Z redno vadbo petih tibetanskih obredov se izboljšajo fizične in motorične sposobnosti telesa. 

Odpravljajo težave s hrbtenico, krepijo sklepe, ojačajo mišice. Ne delujejo samo fizično, ampak 

tudi psihično. Pravilna izvedba vaj od človeka zahteva koncentracijo hkrati na gibanje in dihanje, 

zato se s tem izboljša sposobnost pozornosti in učinkovitosti. Vaje pozitivno vplivajo na čustva 

in počutje, umirijo misli. Krepijo tudi imunski sistem in odpravljajo stres. Poveča se telesno in 

mentalno zdravje. (Pravst, 2010). 

Obredi dobro vplivajo na ščitnico in hipofizo. Obe sta v predelu vratu in glave, povezani pa sta s 

proizvajanjem hormona rasti (Faye Taxel idr., str. 70). Ko izvajamo obrede, se telo razteza, 

obrača in upogiba, torej se razgiba v celoti. Izboljšana prekrvavitev poskrbi, da vsaka celica dobi 

več kisika in hranljivih snovi, s tem pa se okrepi odpornost. Vaje vplivajo na ravnotežje in rast 

celic v kosteh. Stiskanje in sproščanje napetosti mišic pri drugem, četrtem in petem obredu 

pospešita izločanje strupov iz krvi, zato se izboljša metabolizem. Tretji in peti obred očistita 

mišice pljuč in trebušne prepone in tako je dihanje bolj sproščeno, globoko (prav tam, str. 115–

117). 

Zgodbe različnih ljudi ne glede na starost, poklic ali zdravstvene težave pričajo o pozitivnih 

učinkih izvajanja petih tibetanskih vaj pomlajevanja. Spoznali so, da obredi odpravljajo težave z 

zdravjem, vplivajo na splošno zdravstveno počutje. Občutili so večjo fizično in psihično 

zmogljivost, pa tudi uravnoteženost ter gibčnost telesa. Večina ljudi je opazila spremembo, tj. 

boljše počutje ob vsakdanjih naporih in obveznostih. Dejstvo je, da obredi ne zdravijo, vendar pa 

pripomorejo k zdravljenju. To potrjujejo razni zdravniki, ki so razkrili svoje izkušnje. Uradna 

sodobna medicina sicer ne pozna teorije, ki bi ustrezala starodavnemu tibetanskemu izročilu. 

Priznava le to, da je naše čustvovanje in telesno počutje odvisno od našega mišljenja. Vsi 

zdravniki pa so imeli skupno mnenje, da omenjeni sistem petih vaj ob redni vadbi dobro deluje 



31 
 

na telo in duha. Izboljšajo mišično moč, gibčnost, pretok krvi, delovanje dihalnih organov in 

ugodno vplivajo na ravnotežje, energijo in bistrost duha.  

Ti ljudje so bili posebni, saj so dejansko poskusili izvajati obrede, namesto sanjariti o t. i. vrelcu 

mladosti. Ugotovili so, da se slednji pravzaprav skriva v nas samih, treba ga je odkriti in telesu 

dati priložnost izkoristiti naravno sposobnost, da se pozdravi in pomladi. Pri izvajanju petih 

obredov je ključnega pomena tudi miselna naravnanost. Pomembna je misel, da zmoremo in da 

smo sposobni. V to pa je treba verjeti. Najpomembnejše pri vsem tem pa je, da s pomočjo teh 

obredov lahko spremenimo odnos do nas samih. (Faye Taxel idr., str. 52–76).  
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II. 

EMPIRIČNI DEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Vse, kar potrebujemo, 

je volja, da poskusimo.« 

(Laura Faye Taxel) 
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5 METODA 

 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Dandanes se vsem mudi in želimo čim hitreje doseči zastavljene cilje, zato zmanjka časa, da 

nekaj minut na dan namenimo pozornost samo sebi. Iz mojih opazovanj sem opazila, da so tudi 

otroci pod stresom kot odrasli. Tudi oni potrebujejo sprostitev, ta ni več samo potreba odraslih. 

Vzgojiteljice v vrtcih včasih preveč hitimo in priganjamo otroke, naj se čim prej umijejo ali 

oblečejo ali pospravijo igralnico, da bi lahko naredili še to in ono. Načrtovane dejavnosti se 

večino časa izvajajo dopoldne in so različno dolge, od otrok pa pričakujemo njihovo pozornost 

oz. koncentracijo od začetka do konca. Otroci so zaradi prenatrpanih urnikov pa tudi dejavnosti, 

ki jih še čakajo, ko odidejo iz vrtca, prikrajšani za spontano igro ali igro po želji otrok. Ko pa do 

nje pride, je precej glasna, hrup pa povzroča nemirnost pri otrocih. Ta vodi do prepirov in 

nesoglasij, zato se vrtimo v začaranem krogu. Eden izmed izhodov je izvajanje sprostitvene 

vzgoje v vrtcu.  

Sprostitvene vaje še niso tako dobro poznane v vrtcih, zato se ne izvajajo pogosto. Prek 

diplomske naloge želim vzgojiteljem in vzgojiteljicam predstaviti »tibetančke« za otroke kot eno 

izmed sprostitvenih tehnik in jih spodbuditi, naj poskusijo izvajati sprostitveno vzgojo v vrtcih z 

omenjeno tehniko ali pa s katero koli drugo tehniko sproščanja. Hkrati jih želim seznaniti s tem, 

da je sproščanje za otroke zelo pomembno.  

V prvem letniku fakultete smo študenti pri predmetu Metodika plesne vzgoje enkrat na teden v 

izbranem vrtcu z otroki izvajali določene dejavnosti. Med njimi so bili tudi »tibetančki« za 

otroke. Zaradi dobrih in pozitivnih izkušenj sem se odločila, da bom to sprostitveno tehniko 

izvajala v zelo živahni in glasni skupini predšolskih otrok (starost od pet do šest let) in 

opazovala, kako z redno enomesečno vadbo vplivajo na vzdušje v skupini.  

Glavni cilj je, da otroci pet tibetanskih vaj kot način sproščanja dobro sprejmejo in se preko tega 

sprostijo ter spoznajo same sebe na drugačen način. 
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5.2 CILJI 

 

C 1: Fizična in psihična sprostitev. 

C 2: Zavedanje dihanja in doživljanje samega sebe. 

C 3: Spoznavanje delovanja lastnega telesa. 

C 4: Utrjevanje koncentracije. 

C 5: Samostojno izražanje občutkov.  

 

5.3 HIPOTEZE 

 

H 1: Večina otrok bo »tibetančke« za otroke kot način sprostitve dobro sprejela. 

H 2: Otroci bodo pri izvajanju petih tibetanskih vaj in pri vzporednih dejavnostih radi sodelovali. 

H 3: Sproščanje s tibetanskimi vajami bo pozitivno vplivalo na sproščeno vzdušje v skupini. 

H 4: Spontana igra otrok bo po izvajanju petih tibetanskih vaj tišja in ustvarjalnejša.  

H 5: Sprostitev s petimi tibetanskimi vajami bo vplivala na boljšo koncentracijo otrok pri drugih 

usmerjenih dejavnostih. 

H 6: Otroci bodo svoje občutke po izvajanju petih tibetanskih vaj izražali brez zadrege. 

 

5.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskovalna metoda je empirična.  

Vzorec je 24 (vpisanih) otrok, od tega 10 deklic in 14 dečkov, starih od pet do šest let. 

Dejavnosti sem izvajala v Vrtcu Mehurčki pri OŠ Komenda Moste, Enota Moste, v skupini 

»Ježki«. 
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Pripomočki:  

• knjiga »Tibetančki« za otroke (Schmidt, 2008a), 

• knjiga Zgodbe za »tibetančke« (Schmidt, 2008b).  

 

Tehnike zbiranja podatkov in obdelava podatkov:  

• opazovanje,  

• dokumentiranje z zapisovanjem in s fotografiranjem,  

• splošna analiza (sodelovanje otrok, gibalni napredek otrok v procesu izvajanja, občutki in 

mnenja otrok, opažanja učinkov pri spontani igri in pri drugih usmerjenih dejavnostih po 

izvajanju petih tibetanskih vaj).  

 

Metode dela:  

• razlaga,  

• demonstracija,  

• pogovor. 

 

Oblike dela:  

• skupna,  

• skupinska,  

• individualna. 
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6 IZVAJANJE »TIBETANČKOV« V VRTCU 

 

Z otroki sem en mesec vsako jutro izvajala pet tibetanskih vaj po knjigi Gordane Schmidt 

»Tibetančki« za otroke (2008a).  

 

6.1 NAČRT DELA 

 

1. V telovadnici otrokom z razlago in demonstracijo predstavim »tibetančke« za otroke. 

2. Vzporedna dejavnost 1: Tibet. 

Pogovor o tem, kje je Tibet, ga poiščemo na globusu, tam pa pogledamo tudi razdaljo 

med Slovenijo in Tibetom, primerjamo velikost naše države s Tibetom, ogledamo si slike 

o Tibetu, poslušamo tradicionalno tibetansko glasbo. 

3. Vaje izvajamo en mesec vsako jutro. V nadaljevanju jih izvajamo v manjših skupinah in 

v manjšem prostoru (avla oz. garderoba).  

4. Vzporedna dejavnost 2: Mišice. 

Otroci spoznavajo delovanje mišic. Preberem zgodbo Potipaj moje mišice iz knjige 

Vdihni globoko (Koch, 2002, str. 95–100). Pri vsakem položaju otroci ugotavljajo, katere 

mišice so napete. Ogledamo si knjige s primerno vsebino o mišicah. 

5. Poudarek na dihanju. Vsako jutro sedemo v jutranji krog, se primemo za roke, zapremo 

oči in prisluhnemo našemu dihanju.  

6. Vzporedna dejavnost 3: Dihanje. 

Otrokom preberem zgodbo Vdihni globoko iz knjige Vdihni globoko (Koch, 2002, str. 

65–69). Pogovor o dihanju, zakaj dihamo, kako poteka proces dihanja. Ogledamo si 

različne knjige s primerno vsebino o dihalih in procesu dihanja. 

7. Spodbujam otroke k dihanju med izvajanjem petih tibetanskih vaj.  
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8. Vzporedna dejavnost 4: Moje telo. 

Otroci se po želji razdelijo v več skupin. Ponudim jim vstavljanke/sestavljanke, ki sem 

jih sama poimenovala Moje telo. Ob vstavljanju lesenih kock v izdelan model z 

narisanimi deli telesa bodo sestavljali telo v zaporedju, kot je v resnici zgrajeno: okostje, 

notranji organi, mišice, koža, nazadnje pa oblačila. Preko vstavljanja/sestavljanja lesenih 

kock bodo otroci tudi s te perspektive spoznavali svoje telo. 

9. Knjige so otrokom na voljo v knjižnem kotičku, da si jih lahko kadar koli poljubno 

izberejo in ogledajo. Prav tako so jim vseskozi na voljo tudi sestavljanke/vstavljanke. 

10. »Tibetančke« otroci nazadnje izvajajo preko zgodb (Zgodbe za »tibetančke«, Schmidt, 

2008b). 

11. Vseskozi opazujem otroke, sprašujem jih o občutkih in mnenjih, si zapisujem, 

dokumentiram dogajanje s fotografiranjem.  

 

Opomba: Soglasja za objavo fotografij v diplomski nalogi so podpisali vsi starši (primer 

neizpolnjenega soglasja je priloga 1 na strani 63). 

 

6.2 PRVI TEDEN 

 

6.2.1 Potek  

Prvi dan sem v telovadnici vsem otrokom naenkrat z razlaganjem in demonstracijo predstavila 

»tibetančke«, ki smo jih v naslednjih dnevih izvajali v manjšem prostoru in manjših skupinah. 

Izvedla sem tudi vzporedno dejavnost, kjer so otroci spoznali Tibet preko globusa in z ogledom 

slik te pokrajine visoko v Himalaji ter s poslušanjem tibetanske tradicionalne glasbe.  
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Fotografija 1: Predstavitev "tibetančkov" v telovadnici 

 

 

6.2.2 Vzporedna dejavnost 1: Tibet 

Predstavitev sem podkrepila z vzporedno dejavnostjo v igralnici, kjer smo na kratko spoznali 

Tibet. Pogovarjali smo se o tem, kje je, če je že kdo slišal zanj. Nihče še ni slišal zanj in to sem 

tudi pričakovala. Vedeli pa so, da so na svetu celine in da Slovenija leži v Evropi. Na globusu 

sem jim najprej pokazala celine, nato pa povedala, da Tibet leži v Aziji. Za lažjo predstavo sem 

omenila, da je tam Himalaja, najvišje gorovje sveta. Deček J. je vedel, da je najvišji vrh sveta 

Mont Everest. Z nekaj moje pomoči je deček M., ki je že znal brati, poiskal najprej Slovenijo v 

Evropi, potem pa še Tibet v Aziji. Ogledali so si tudi slike iz Tibeta, ob tem pa poslušali njihovo 

tradicionalno (ljudsko) glasbo. Dejavnost je potekala dlje, kot sem pričakovala in načrtovala. 

Otrokom je bilo zelo zanimivo. Neštetokrat so obrnili globus, vsak je želel pogledati, kje je 

Slovenija in kje Tibet. Ugotovili so, da sta Slovenija in Tibet zelo oddaljena in da je naša država 

precej manjša od te pokrajine v Himalaji. Nekateri otroci so raztegnili prste od Tibeta do 

Slovenije in si tako lažje predstavljali, kako daleč narazen sta.  
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Fotografija 2: Tibet na globusu 

 

 

Naj omenim nekaj zanimivih komentarjev ob gledanju slik o Tibetu (navajam dobesedno):  

- Deklica L.: »Ooo, poglej si to. Lepa pokrajina je.« 

- Deček M.: »Vaauu, kok visoke gore.« 

- Deklica S.: »U, tuki so pa drugačni ljudje.« 

- Deček L.: »Poglej to velko zgradbo, takih pa nimamo v Sloveniji.« 

 

Zavrtela sem jim tudi tibetansko ljudsko glasbo. Pet deklic in trije dečki so se kar ulegli na 

blazino in ji z zaprtimi očmi prisluhnili. Nekaterim otrokom se je zdela smešna. Eden izmed 

komentarjev je bil tudi, da pevka poje v smešnem jeziku. Po vprašanju, zakaj se jim tako zdi, so 

odgovorili, da je čisto drugačna od naše glasbe, pa tudi od glasbe, ki jo poznajo.  
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6.2.3 Analiza prvega tedna 

Za otroke so bili »tibetančki« nekaj povsem novega. Te vaje sproščanja so izvajali prvič. 

Medtem ko sem prvi dan preko razlage in demonstracije predstavljala »tibetančke«, so nekateri 

otroci že ponavljali za mano. Bila sem presenečena, saj je nekaterim šlo že prvič zelo dobro. 

Ostali otroci pa so opazovali in se pozneje opogumili k izvajanju. Videli so vrstnike, zato so 

poskusili še sami. Ugotovila sem, da je vzdušje v manjši skupini prijetnejše in mirnejše. V prvem 

tednu njihova koncentracija ni bila dolga. Vaje smo izvajali toliko časa, kolikor so imeli željo 

otroci. Med vajami sem omenjala dihanje, bolj sem ga omenjala ob zadnjem dejanju 

(»Počivalčku«). Pri izhodiščnem položaju za vaje v stoječem položaju (»Gora«) sem jim 

omenila, naj si predstavljajo, da jih nevidna vrvica vleče navzgor. Pomagali so si tako, da so 

dvignili roke nad glavo. Deček Ž. je dobil asociacijo na takratno vremensko stanje in rekel 

(navajam dobesedno): »Djmo še meglo pokazat, ker je dons v hribih pa gorah megla in dž.« Pred 

sabo je sklenil dlani, večina otrok ga je posnemala. Ker je gora velika, mogočna in trdno stoji, 

sem odšla do vsakega otroka in z rahlim potiskom preverila kako trdno stojijo. Imeli so dobro 

ravnotežje. 

 

Fotografija 3: Položaj "Gora" 
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Prvi teden smo se osredotočili na gibanje in na pravilno izvajanje vaj. Otroke sem spodbujala, 

naj se poskušajo čim bolj potruditi pri gibanju. Za tiste, ki gibalno niso tako spretni, je bilo težko, 

zato so nekateri hitro obupali kljub moji spodbudi. V nasprotju s temi pa so nekateri kljub 

opozorilu pretiravali, npr. pri tretjem obredu so se preveč nagnili nazaj, pri petem obredu pa so 

predolgo viseli z glavo navzdol. Povsem je razumljivo, da gibanje še ni bilo usklajeno 

(koordinacija, ravnotežje).  

 

Fotografija 4: Začetne težave pri izvajanju vaj 

 

 

Dobila sem občutek, da so nekateri otroci prehitro izvajali obrede. Svetovala sem jim, naj počasi 

dihajo in si v določenih položajih v mislih preštejejo do pet.  

Med samim izvajanjem vaj so otroci veliko komentirali (navajam dobesedno): 

- Deklica M.: »Oh, to je pa težko.« 

- Deček M.: »Joj, si bom še vrat zlomu.« 

- Deček T.: »Ne jamrite no, sj sploh ni tok hudo.« 
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- Deklica L.: »Ah, dj nehite govort. Jz bi rada kj slišala.« 

- Deklica A.: »Kako to narediš, Tjaša, a lahko še enkrat pokažeš?« 

V prvem tednu so se otroci med seboj veliko opazovali in drug drugega tudi popravljali, češ da 

ne delajo prav in da sem jim jaz pokazala drugače. Z govorjenjem takšnih in drugačnih 

komentarjev otroci niso bili preveč zbrani in osredotočeni na svoje gibanje. Odločila sem se, da 

je treba ukrepati, drugače z vajami ne bomo prispevali k sprostitvi in tako dosegli njihovega 

bistva. Z otroki smo se dogovorili, da bomo upoštevali naslednja pravila: 

• Ne motim soseda. 

• Ne kričim in ne skačem po blazini. 

• Med vajami mislim nase in ne na druge. 

• Vaje poskušam izvajati čim bolj tiho. 

• Med vajami poskušam biti pozoren na dihanje. 

• Če mi dejavnost trenutno ne ugaja, lahko mirno in tiho zapustim prostor. 

Otroke sem vprašala, kakšni se jim zdijo obredi, kakšni so njihovi občutki in počutje. Največ 

odgovorov je bilo, da so jim vaje všeč in da so se dobro počutili. Ostali so odgovorili, da se jim 

vaje zdijo naporne.  

Občutke in spoznanja so nekateri izrazili takole (navajam dobesedno): 

- Deklica S.: »Sem se zmatrala, pa sem se potem spočila. Zlo všeč mi je blo, ker sm se 

gibala.« 

- Deček M.: »Ko sm se vrtel, se je kr strop vrtel, pa ptički k so gor obešeni tud.« 

- Deklica P.: »Zelo dobr sm se počutila.« 

- Deček L.: »Men je zlo všeč, k se mi vrti.« 

- Deklica E.: »Zdj se bolš počutim kot prej.«  



43 
 

Fotografija 5: Vrtenje je zabavno 

 

 

Fotografija 6: Trud pri petem obredu 
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6.3 DRUGI TEDEN 

 

6.3.1 Potek 

Izvedla sem drugo vzporedno dejavnost, kjer so otroci spoznavali delovanje mišic. Ugotavljali 

so, katere mišice so čutili napete pri posameznih položajih telesa med tibetanskimi vajami. 

Otroke sem razdelila v skupine tako, da so bili v eni samo dečki in v drugi samo deklice.  

 

6.3.2 Vzporedna dejavnost 2: Mišice 

Otroke sem motivirala z branjem zgodbe Potipaj moje mišice iz knjige Vdihni globoko (Koch, 

2002, str. 95–100). Sledil je izčrpen pogovor o tem, kje imamo mišice, zakaj jih imamo, kako 

delujejo. Nato smo ugotavljali, katere mišice so napete ob določenih položajih petih obredov. Na 

koncu sem jim razdelila različne knjige o mišicah in telesu.  

Ob vprašanju, zakaj imamo mišice, so otroci odgovorili (povzemam njihove odgovore): da se 

lahko gibamo, premikamo, da lahko igramo nogomet, kolesarimo, plavamo. Deček M. je povedal 

(navajam dobesedno): »Tud če sedimo, delajo mišice, drugač bi se kr sesedl pa dol padl.« S tem 

smo se strinjali vsi. Deklica L. pa je nadaljevala (navajam dobesedno): »Ampak mišice se morjo 

tud spočit, zato pa gremo spat, da se mišice spočijejo in se potem zjutri loh spet gibamo.«  

Na drugo zastavljeno vprašanje, kje imamo mišice, so spet hiteli z odgovori. Prva je suvereno 

odgovorila deklica K. (navajam dobesedno): »Po celem telesu.« Nato so ostali otroci našteli, da 

jih imamo torej na trebuhu, v rokah in v nogah, v vratu, na hrbtu, na obrazu. Deklica M. je rekla 

(navajam dobesedno): »Tudi noter imamo mišice« in s prstom pokazala na trebušni del telesa. 

Razložila sem jim, da teh ne moremo videti in ne moremo nadzirati njihovega delovanja. Ena od 

teh je tudi srčna mišica, zato smo poslušali bitje srca (prijeli so se za vratno žilo ali žilo na 

zapestju, najlažje jim je bilo, da so položili dlan kar na mesto srca).  

 

Najprej smo preverili najbolj znano mišico na zgornjem delu roke, tj. biceps. Vsi smo stisnili 

dlani v pesti in opazovali dogajanje. Deček A. je ob tipanju ugotovil, da postane trda. Tako smo 
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prišli do bistva, da se mišice napnejo, če želimo spremeniti oziroma kadar spremenimo položaj 

telesa ali samo del telesa.  

 

Fotografija 7: Pokazali smo svoje mišice 

 

 

Sledilo je ugotavljanje, katere mišice delujejo ob določenih obredih tibetanskih vaj. Pri prvem 

obredu so najbolj občutili mišice na nogah in rokah, manj na hrbtu. Pri drugem obredu so bili 

enotnega mnenja, da ne morejo dvigniti nog, če ne stisnejo zadnjice. Komentar deklice E. ob tem 

(navajam dobesedno): »Joj, kar noge so mi dol padle.«   

Pri tretjem obredu sem po stranskem delu trupa požgečkala dečka L. Odzval se je s smehom in se 

skrčil. Ugotovili so, da so za ta položaj poleg nožnih mišic močno napete tudi trebušne in hrbtne 

mišice.  
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Pri četrtem obredu jim je bila težje ugotoviti, katere vse mišice so v stanju napetosti. Po mojem 

nasvetu je deklica M. popustila trebušne in zadnjične mišice in se je sesedla.   

 

Fotografija 8: Ugotavljanje napetosti mišic – četrti obred 

 

 

Pri petem obredu v prvem položaju je deklica L. ugotovila, da so bolj izpostavljene hrbtne in 

trebušne mišice. Otroci so ugotovili, da so pri nekaterih položajih napete posamezne skupine 

mišic, preko vseh vaj pa se napenjajo vse mišice telesa (po njihovem mnenju se jih najbolj občuti 

pri četrtem in petem obredu).  
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Fotografija 9: Ugotavljanje napetosti mišic – peti obred 

 

 

6.3.3 Analiza drugega tedna 

Med izvajanjem tibetanskih vaj so v drugem tednu že upoštevali dogovorjena pravila. Izvajanje 

je bilo manj moteče za vse.  

Otroke sem razdelila v dve skupini, v eni so bili samo dečki, v drugi samo deklice. Spoznala 

sem, da sta vzdušje in energija med izvajanjem vaj boljša, če so otroci v skupinah pomešani in v 

njih niso predstavniki samo enega spola. Zato bodo otroci v nadaljevanju v mešanih skupinah. 

Deklica E. si je zaporedje obredov že dobro zapomnila, zato sem ji dala možnost vodenja. Ostali 

otroci so ji sledili. Opazila sem, da je uporabljala moje jezikovne izraze in besedne zveze.  

Ugotovila sem, da otroci ob besednih zvezah »prvi obred« ali »četrti obred« pozabijo položaj 

telesa, zato sem se odločila, da lahko sami izberejo imena za posamezni obred. Po vsaki vaji, ki 
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smo jo izvedli, so izbrali vseh pet imen. »Gora« in »Počivalček« sta ostala v prvotni obliki po 

avtorici Gordani Schmidt. Za prvi obred so imeli samo eno idejo in ta se je obdržala. Za druge 

obrede so imeli več predlogov, kot so Hribi, Viseča mreža, Pladenj, Miza, Skleca. Izmed vseh so 

z dvigovanjem rok izglasovali eno ime za določen obred.  

Poimenovanje petih obredov: 

1. obred: »Vrtiljak«. 

2. obred: »Sveča«. 

3. obred: »Gugalnica«. 

4. obred: »Most«. 

5. obred: »Streha«. 

To poimenovanje se je obdržalo do konca. Otroci so si zapomnili imena in posledično tudi vrstni 

red.  

Pri prvem obredu so se otroci že opogumili in so se začeli kar hitro vrteti, zato sem jih morala 

nekajkrat opozoriti, da ne bi prišlo do nesreč ali poškodb. Sicer pa sem dobila občutek, da jim je 

ta vaja najbolj zabavna. Ena izmed težjih se jim je še vedno zdela tretja vaja. Izgubljali so 

ravnotežje, zato so se morali večkrat ponovno namestiti. Naj poudarim, da so vaje izvajali 

počasneje kot v prvem tednu. Upoštevali so moj nasvet o štetju do pet. Še vedno sem omenjala, 

naj bodo pozorni na dihanje.  

Otroci so že veliko vedeli o mišicah in njihovem delovanju. Najbolj zabavno se jim je zdelo 

ugotavljanje napetosti mišic ob posameznih položajih telesa. Pri vzporedni dejavnosti so me 

njihovi odgovori vodili, vse se je lepo povezovalo in dejavnost je trajala kar dolgo. Kasneje med 

vadbo so me sami večkrat opozorili na to, kako in kje čutijo mišice.  

Za ogled knjig so si vzeli precej časa, saj jih je zelo zanimalo. Pri tem jih nisem ovirala in jim 

pustila toliko časa, kot so želeli. Knjige so jim bile na voljo vsak dan, lahko so jih pogledali 

kadar koli.   
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Fotografija 10: Ogled različnih knjig o mišicah 

 

 

Pri igri, ki se je dogajala pozneje, sem ugotovila, da se otroci igrajo tišje v primerjavi s prejšnjim 

tednom. Ta učinek ni trajal ves dan, vendar dovolj dolgo po izvajanju, da sva to opazili obe z 

vzgojiteljico. Dobila sem občutek, da grem v pravo smer in to me je gnalo naprej.  

 

6.4 TRETJI TEDEN 

 

6.4.1 Potek 

Prvi dan sem izvedla tretjo vzporedno dejavnost, pri kateri so otroci spoznavali proces dihanja. 

Med izvajanjem tibetanskih vaj sem večjo pozornost namenila dihanju, ki je bistven del pri 

sproščanju. Vsako jutro smo sedli v jutranji krog. Prijeli smo se za roke in sklenili krog. Globoko 

in počasi smo dihali. Ko smo prisluhnili našemu dihanju, smo se na ta način umirili.   
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6.4.2 Vzporedna dejavnost 3: Dihanje  

V jutranjem krogu smo se prijeli za roke in sklenili krog. Zaprli smo oči in globoko, počasi 

dihali. Skozi nos smo vdihnili, skozi usta pa izdihnili. Otroke sem vprašala, kaj smo dihali, in 

odgovorili so zrak oz. kisik. Ko sem postavila vprašanje, s čim dihamo, je deček L. kot iz topa 

odgovoril: »S pljuči!« Dlani smo vsi položili na prsni del telesa, nato na rebra in še trebuh. 

Spodbudila sem jih, naj poslušajo svoje dihanje in občutijo, kako se deli telesa (prsi, rebra, 

trebuh) dvigujejo in spuščajo.  

 

Fotografija 11: Poslušali in občutili smo naše dihanje 

 

 

Zastavila sem novo vprašanje, in sicer zakaj lahko dihamo. Deklica P. je odgovorila: »Ker 

imamo odprto okno.« Ta odgovor me je vodil k temu, da sem okno zaprla in jih vprašala, če še 

lahko dihamo. Odgovorili so, da še lahko dihamo. Deklica K. je dodala: »Rastline in drevesa 
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nam dajejo kisik, zato lahko dihamo.« To je še kako res in vsi smo se strinjali, da je zrak povsod 

okrog nas, a neviden. Prebrala sem zgodbo Vdihni globoko! iz knjige Vdihni globoko (Koch, 

2002, str. 65–69). Stekel je pogovor o tem, kako potuje zrak. Na koncu smo se prijeli za rebra in 

globoko dihali. Otroci so občutili, kako se dviguje ob vdihu in spušča ob izdihu. Vprašala sem 

jih, če se zavedajo oz. če vseskozi vedo, da dihajo. Deklica L. je rekla (navajam dobesedno): 

»Skoz diham, takrt ko se igram, pa sploh ne vem, da diham. Čist pozabim na to.« Njeni trditvi so 

prikimavali tudi ostali. Sledilo je še zadnje vprašanje kaj vseskozi omenjam pri izvajanju vaj. 

Deček J. je rekel (navajam dobesedno): »Pazt mormo kako dihamo, pa počas mormo dihat.« 

Deklica M. je dodala (navajam dobesedno): »Med tibetančki smo se nadihal svežga zraka, da 

smo se pol bolš počutil.« Povedala sem jim, da bomo od zdaj naprej vsi pozorni na to, kako 

dihamo med vajami. Razdelila sem jim tudi knjige, v katerih so si ogledali dihala, pljuča. Otroke 

delovanje telesa zelo zanima, zato so tudi tokrat kar dolgo časa vztrajali ob knjigah.  

Fotografija 12: Ogled različnih knjig o dihalih 
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6.4.3 Analiza tretjega tedna 

V tretjem tednu smo se posvetili dihanju. Najprej v teoriji, največ pa seveda med samim 

izvajanjem tibetanskih vaj. Nisem želela, da bi na svoje dihanje zavestno vplivali ali ga zavestno 

vključevali med vajami, vendar je dečku in dvema deklicama to zelo dobro šlo. Ugotavljam, da 

sem dovolj časa in nevsiljivo omenjala, pri katerem gibu se vdihne ali izdihne. Očiten napredek 

sem opazila od tretjega do petega dneva v tednu, ko so se z dihanjem otroci zares umirili. Zato je 

bilo vzdušje med izvajanjem zares mirno, medsebojnih komentarjev ni bilo več.  

Pri sproščanju oz. »Počivalčku« so otroci že dlje časa ležali v primerjavi s prvim tednom. Z 

mislijo, naj se pogreznejo v tla, se je njihovo dihanje umirjalo, bilo je vedno bolj globoko in 

enakomerno. Napredek v tem položaju je bil opazen.  

 

Fotografija 13: Dihanje in "Počivalček" 
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Gibe so že dodobra osvojili, zdaj so jih utrjevali. Ravnotežje jim ni več povzročalo težav. Tisti, 

ki so na začetku pri drugem obredu težko dvignili obe nogi hkrati, jih niso več dvignili najprej 

skrčene pa potem iztegnili, in niso se več opirali z rokami pod hrbtom, ampak so jih imeli 

položene na blazino. Četrti obred jim ni povzročal posebnih težav. Pri petem obredu pa so glavo 

zdaj že lepo spodvihali k prsnici, niso se več naslanjali nanjo.  

 

Fotografija 14: Gibalni napredek otrok – peti obred 

 

 

Pri ostalih načrtovanih dejavnostih, ki jih je pripravila vzgojiteljica, so bili otroci dlje časa 

skoncentrirani v primerjavi s prvim tednom, ko smo začeli z izvajanjem »tibetančkov«. Opazila 

sem, da so se hitreje umirili, imeli so več notranje motivacije za dejavnosti. Med spontano igro 

so se dlje časa zadržali pri eni igrači ali pri eni družabni igri, kot je Človek, ne jezi se, ali pri 

kartanju. Zasledila sem, da je njihova komunikacija boljša, predvsem pa so bili tišji.  
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6.5 ČETRTI TEDEN 

 

6.5.1 Potek 

Izvedla sem še četrto vzporedno dejavnost – Moje telo. Tibetanske vaje smo izvajali preko 

zgodbic Zgodbe za »tibetančke« (Schmidt, 2008b).   

 

6.5.2 Vzporedna dejavnost 4: Moje telo  

Otroci so se razdelili v več manjših skupin. Razdelila sem jim vstavljanke/sestavljanke. 

Poimenovala sem jih Moje telo. Z vstavljanjem lesenih delcev so sestavljali telo v celoti. Torej 

tako, kot je v resnici zgrajeno: okostje, notranji organi, mišice, koža, oblačila. S tem so utrjevali 

tisto, kar smo obravnavali pri prejšnjih vzporednih dejavnostih.  

 

Fotografija 15: Zbranost ob sestavljanju 
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Bila sem presenečena, kako so se osredotočili na pravilno sestavo. Gledano v celoti pa so se 

večkrat ustavili pri pljučih, srcu in mišicah, saj smo se o tem največ pogovarjali ta mesec. Otroci 

so po vstavljankah/sestavljankah večkrat posegli tudi v popoldanskem času.  

 

Fotografija 16: Vstavljanke/sestavljanke Moje telo 

 

 

6.5.3 Analiza četrtega tedna 

Ker so otroci vaje že zelo dobro izvajali, sem se odločila, da jih poskusimo izvesti tudi prek 

zgodbic, ki sem jih izbrala po lastni presoji. Vse so iz knjige Zgodbe za »tibetančke« (Schmidt, 

2008b) in so pod avtorstvom različnih študentk: Jaz sem volk (Andreja Mavrič, str. 9), Miha na 

izletu (Tjaša Likar, str. 12), Robot (Nina Kadrič, str. 15) in Živalski vrt (Urška Zanin, str. 18). 

Otroci s tem niso imeli nobenih težav. Pričakovala sem, da se ne bodo znašli med branjem, a sem 

se zmotila. Hitro so ugotovili sistem in že prvič so razumeli bistvo. Opazila pa sem pomembno 

stvar, ki jo moram posebej izpostaviti. Njihova pozornost se je bolj usmerila k vsebinam zgodb 

in ne na pravilno izvedbo vaj, zato so nekateri otroci obrede površno izvajali (to prikazujeta 

sledeči fotografiji).  
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Fotografija 17: Izvajanje "tibetančkov" ob zgodbi 

 

Fotografija 18: Izvajanje "tibetančkov" ob zgodbi 
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Otroke sem tudi ob zaključku vprašala po njihovih občutkih in mnenjih. Naj ostanejo pristni, 

zato jih navajam dobesedno: 

- Deklica S.: »Te vaje me spravjo v dobro voljo.« 

- Deček J.: »Jz delam tibetanske vaje predn grem spat.« 

- Deklica E.: »Jz se odlično počutim. Dobro je za mojo nogo, ker sm mela gips, da bom loh 

spet dobr hodila in tekla. Aja pa še mišice na nogi sm zbudila: tok tok, treba se je zbudit, 

bo treba delat.« 

- Deček L.: »Men se zdijo vaje v redu pa še vrtimo se loh.« 

- Deklica A.: »Ko delamo vaje, mi je zlo všeč.« 

- Deček N.: »Ugotovu sm, da če delam te vaje, pol bolš nogomet igram.« 

- Deklica L.: »Men je blo vse všeč. Vaje so dobre za telo, se razgibaš. Pa še loh smo se 

sami izmislil, kko se bo tem vajam reklo.« 

- Deček M.: »Men so ble vaje zlo všeč, to pa zato, ker pol bolš tečem.« 

- Deklica E.: »Men se ble vaje zelo všeč. Zmer se pol bolš počutm kokr prej, pa tud ko smo 

jih delal, sm se precej dobr počutla.« 

- Deček J.: »Men so vaje dobre, ker se sprostiš.« 

- Deklica M.: »Vaje so mi zabavne.« 

- Deček Ž.: »Men so vaje zlo všeč, ker že dolg nism bil bolan pa spet lažje tečem.« 

- Deklica K.: »Všeč so mi, dobre so za telo pa velik mi pomenjo.« 

- Deček T.: »Men so vaje všeč, ker se gibamo.« 

- Deklica M. »Men je blo najbolj všeč, k smo ležal pa dihal, kokr časa smo hotl.« 

- Deček B.: »Men so vaje v redu, najbolj mi je blo všeč, k smo se vrtel pa k smo loh tko 

dihal.« 
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7 ZAKLJUČEK 

 

V prvem tednu smo imeli nekaj težav, ker je bilo to za otroke čisto nekaj novega in nepoznanega. 

Po začetnih težavah sem mislila, da jim vaje ne bodo postale všeč, razen nekaterih izjem. Zelo 

sem se trudila pri disciplini v prvih dneh prvega tedna, zato sem se odločila za pravila, ki jih 

nisem načrtovala, vendar so bila potrebna. Otroci so jih po uvedbi upoštevali in izvajanje vaj v 

naslednjih tednih je bilo tišje. Sčasoma je bilo vzdušje zelo prijetno, predvsem pa mirno. To je 

otroke dodatno umirilo in so sami želeli vaje večkrat izvajati; pustila sem jim toliko časa, kot so 

sami želeli. Večina otrok je »tibetančke« dobro sprejela, zato potrjujem hipotezo ena. 

Tibetanske vaje so otroke sprostile, skoraj vsi so jih radi izvajali. Trem otrokom pa so se vaje 

zdele dokaj nesmiselne. Največkrat so oni zapustili prostor, včasih pa se niso želeli vključiti. 

Zanimalo me je, zakaj je tako. Deček L., ki z izvajanjem vaj načeloma ni imel nobenih težav, 

gibalno mu je dobro šlo, je rekel (navajam dobesedno): »Ker kr neki delamo.« Deklica P., pri 

kateri sem preko opazovanj prišla do spoznanja, da na splošno nima velikega zanimanja za 

nobeno stvar (njena notranja motivacija je zelo nizka), je pripomnila (navajam dobesedno): »Ker 

se mi ne da delat.« Deček M. pa je odgovoril (navajam dobesedno): »Preprost, zdijo se mi 

brezvezne.« Morda bi ga bilo dobro vprašati, če ve, kaj pomeni »brezvezen«. Obstaja namreč 

ogromno stvari, ki jih ne vidimo, pa jih sprejmemo. Vsaka stvar ima pomen oziroma vezo z 

nečim drugim. Naša kultura in družba sta postali taki, da se morajo bodisi učinki bodisi uspehi 

videti navzven. Zato tudi otroci tako rekoč niso videli koristi v teh vajah, saj so se spremembe 

dogajale v notranjosti telesa, tja pa nimamo vpogleda. Nekateri otroci se žal premalo zavedajo 

pomembnosti gibanja, to pa po mojem mnenju izhaja iz domačega okolja (starši, vrstniki ...). 

Zato je treba otrokom z različnimi načini privzgojiti tudi vztrajnost k cilju, da bodo zdravi, da 

bodo boljši pri nogometu in pri vsakdanjih opravilih ipd. Že na začetku sem se odločila, da otrok 

v to ne bom silila, in to sem upoštevala do konca. Upala pa sem, da jim bodo postale zanimive, 

trudila sem se. Zdaj verjamem, da ni vse za vsakogar. Dobro pa se mi zdi to, da so vendarle 

poskusili in šele potem ugotovili, da jim tibetanske vaje ne koristijo. Iz opisanega delno 

potrjujem hipotezo dve. 

Petih tibetanskih vaj nam ne bi bilo treba izvajati preko zgodb, saj sem otroke naučila brez teh. 

Tudi z vzporednimi dejavnostmi sem otroke dovolj motivirala za izvajanje. Pri izvajanju ob 
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zgodbah pa so sodelovali tudi tisti trije otroci, ki dostikrat niso želeli izvajati vaj. Torej 

ugotavljam, da so zgodbe primerne za dodatno spodbudo.   

Po opazovanju sodeč je bila tišja komunikacija med otroki, boljša pa v smislu uspešnejših 

dogovarjanj med njimi. Določene konflikte ali nesporazume so večkrat rešili z besedami in ne z 

glasnim prepiranjem ali s fizičnim obračunavanjem. Zato se je izboljšalo splošno vzdušje v 

skupini. Boljše vzdušje v skupini je posledično vplivalo na spontano igro, ki je bila predvsem 

tišja in mirnejša. Ustvarjalnost otrok pri igri se je kazala tako, da so se pri eni igri ali eni igrači 

zadržali dlje časa kot prej. Z eno igračo so našli več različnih načinov igranja in uporabe. S temi 

ugotovitvami na podlagi opazovanj potrjujem hipotezi tri in štiri.  

Opazen je bil napredek pri koncentraciji otrok. Slednja se je najbolj opazila pri drugih 

načrtovanih dejavnostih, ki so se izvajale po izvedbi petih tibetanskih vaj. Nisem je merila 

časovno vsak dan, bila pa sem pozorna in sem opazila, da se je od prvega do konca četrtega 

tedna postopoma podaljševala do približno 30 minut (z 20 minut na 50 minut). To je potrdila tudi 

vzgojiteljica. Ker so bili otroci sproščeni in umirjeni, niso motili drug drugega, zato so vztrajali 

dlje časa. Bili so hitreje motivirani in pripravljeni za delo. Njihova zbranost se je kazala tudi 

tako, da pri poslušanju zgodb niso nagajali en drugemu in si posledično zapomnili več vsebine; 

pri izdelovanju izdelkov sem opazila, da so se osredotočili na določene podrobnosti in 

malenkosti, več podrobnosti sem opazila tudi na končnih risbah. Te dejavnosti so v celoti 

potekale bolj umirjeno. S temi opažanji in ugotovitvami delno potrjujem hipotezo pet.  

Otroci so o delovanju telesa vedeli več, kot sem si mislila. Veliko pa so se naučili prek 

pripravljenih vzporednih dejavnosti. Pri knjigah, ki sem jih pripravila za ogled, so se zadržali in 

si jih ogledovali. Dobro je bilo, da sem jih pustila v igralnici, saj so po njih segali večkrat, kot 

sem pričakovala (tudi v popoldanskem času bivanja v vrtcu). Opazila sem, da jih zanima 

delovanje lastnega telesa in se v nadaljevanju lahko načrtujejo dejavnosti na to temo. 

Vzporedne dejavnosti sem dobro načrtovala, z izvedbo pa so dosegle namen. Z njimi sem otroke 

dodatno motivirala za izvajanje petih tibetanskih vaj. Sodelovanje otrok je bilo zelo dobro. 

Otroci so večkrat sami (brez mojega vprašanja) izrazili svoja občutja in mnenja. Bila so izvirna, 

zato sem jih navajala dobesedno. Z navedenimi ugotovitvami potrjujem hipotezo šest. 
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»Tibetančke« smo izvajali postopoma. Najprej smo se osredotočili na gibanje. V prvem tednu je 

večina otrok že osvojila gibe in položaje telesa pri obredih. Dobro je bilo, da sem pri vzporedni 

dejavnosti otroke usmerjala, do ugotovitev, katere mišice v telesu so bile napete, pa so prišli 

sami. V tretjem in četrtem tednu je bil poudarek na dihanju. Cilj je bil, da se otroci zavedajo 

dihanja, da ozavestijo zaznavanje dihanja in naravnega ritma dihanja. Otroci so se preko tretje 

vzporedne dejavnosti in pogovora o dihanju ter vključevanja le-tega med samimi vajami začeli 

bolj zavedati dihanja.  

Nekateri otroci med izvedbo vaj niso bili toliko pozorni na dihanje med posameznimi obredi, 

bolj so se ga zavedali predvsem pri zadnjem dejanju – »Počivalčku«. To je bilo povsem v mojih 

pričakovanjih in zato jih nisem silila, kot pravi Wilmes-Mielenhausenova (1999, str. 59): »Kdor 

bi skušal pri začetnikih, pa naj bodo otroci ali odrasli, pretirano poudarjati dihanje ali jih skušal 

že v začetku obremenjevati s priučenim ritmom dihanja, tvega, da bo pri njih prišlo do 

zakrčenosti ali do nenaravnega dihanja zaradi premočnega vpliva volje. Umetno vsiljena in 

naučena oblika dihanja lahko začetniku bolj škodi kot koristi.«  

Ugotovila sem, da tibetanske vaje res vplivajo na splošno počutje. Odrasli se z njimi napolnimo z 

novo energijo. Pri otrocih je učinek obraten, in sicer usmeritev energije in s tem umiritev. Otroci, 

ki so prišli v vrtec, so imeli raven energije že zelo visoko, zato so bili živahni že zjutraj. S 

pomočjo izvajanj tibetanskih vaj se je njihova energija usmerila v ritem, ki so ga ponavljali z 

gibanjem telesa. Končni učinek (sprostitev, umiritev) pri zadnjem dejanju »Počivalčku« se je 

tako prenesel v vse ostalo, kar se je dogajalo vse dni bivanja v vrtcu. 

Celotno dogajanje je spremljala vzgojiteljica. »Tibetančke« za otroke je vključila v mesečni 

načrt. Zdi se mi prav, da omenim njena opažanja in končno mnenje: 

»Skupina je sama po sebi zelo glasna, kar je malenkost vpliv iz prejšnjih let, ko smo bili v 

igralnici, v kateri je odmevalo. Posledično smo vsi glasneje govorili, otroci so morali drug 

drugega preglasiti, da so se med seboj slišali. Ta hrup je vodil k nemirnosti otrok. Ker so otroci 

predšolski, je bilo težko vse otroke enako motivirati za določeno dejavnost, pa tudi to, da so 

ostali čim dlje skoncentrirani pri samih dejavnostih. Z izvajanjem tibetanskih vaj en mesec so po 

mojem mnenju otroci pridobili gibljivost, predvsem pa so postali bolj umirjeni po izvedbi 

tibetanskih vaj. Ko smo izvajali druge dejavnosti, so bili tišji, umirjeni in zato bolj skoncentrirani 
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na samo dejavnost. Otroci so se po vajah bolje počutili, saj so se pri izvajanju sprostili in si 

nabrali nove energije.«  
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8 SKLEP 

 

Cilji, ki sem si jih zadala, so bili uresničeni. Če bi tibetanske vaje izvajala dlje časa, bi bil učinek 

zagotovo večji in opaznejši. To sklepam po enomesečnem opazovanju in učinkih tibetanskih vaj 

na otroke po izvajanju.  

Vzgojiteljice so me spraševale, kaj smo delali, zato sem jim večkrat opisala potek in pomen 

izvajanja. Nekatere so o tem že nekaj slišale, vendar se niso nikoli lotile izvajanja. Zanimivo se 

je zdelo posebno tistim, ki tega še nikoli niso slišale, kaj šele izvajale. Sklepam, da se 

sprostitvena vzgoja v vrtcih premalo izvaja, poleg tega je morda premalo poznana. Predvsem 

starejšim vzgojiteljicam je to povsem tuje. Upam, da sem jih s to diplomsko nalogo dovolj dobro 

seznanila in jim ponudila nove ideje za načrtovanje in izvajanje pedagoškega dela v vrtcu. 

Spoznala sem, da sem v tem mesecu pridobila in napredovala tudi sama. To je dobro za nadaljnjo 

kariero. Skupaj z otroki sem izvajala »tibetančke« in spoznavala učinke vaj. Opazila sem, da je 

moj govor v komunikaciji bolj umirjen kot prej, glasnost govora je postala malenkost tišja. Preko 

dneva sem postala mirnejša in bolj sproščena.  

Preden sem začela izvajati »tibetančke« v vrtcu, nisem točno vedela, kaj naj pričakujem. To je 

bil zame izziv. Z lastnim udejstvovanjem pri izvajanju tibetanskih vaj in na podlagi opazovanja 

sklepam, da je sprostitvena vzgoja zelo dobra in primerna za otroke v vrtcu, prav tako pa tudi za 

nas odrasle. Vzgojiteljice bi jo z otroki lahko večkrat izvajale, seveda predvsem v dopoldanskem 

času. Pri tem je potrebna najprej samodisciplina vzgojiteljice in močna notranja motivacija, saj 

na prvi pogled izgleda enostavno, pa vendarle ni. Trudila sem se, da sem otrokom »tibetančke« 

predstavila na čim bolj zanimiv način, in mislim, da mi je dobro uspelo. To so mi potrdili otroci, 

saj jim je to postalo nekakšna vsakdanja jutranja rutina. Če se vaje izvajajo redno in vestno vsak 

dan, njihov učinek pozitivno deluje najprej na posameznega otroka in posledično na vzdušje 

celotne skupine.   

Otrokom sem želela pokazati, da obstaja tudi njihov notranji svet, ki so ga spoznali prek izvajanj. 

»Tibetančki« za otroke so eden od sprostitvenih načinov, da se otroci lahko za nekaj minut 

umaknejo od hrupa in na drugačen način doživijo sami sebe.  
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9 PRILOGE 

 

9.1 PRILOGA 1: Soglasje staršev za objavo fotografij 

 

Spoštovani starši, 

sem Tjaša Kadivec, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V okviru diplomske naloge bom z otroki izvajala dejavnosti ''Tibetančki'' za otroke. Za praktični 

del in dokumentacijo bom potrebovala fotografije otrok pri izvajanju teh dejavnosti, ki bodo 

objavljene izključno v moji diplomski nalogi. 

Zato Vas naprošam k potrditvi soglasja, za kar se Vam lepo zahvaljujem. 

Moste, 3. 4. 2012         

Tjaša Kadivec 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani ____________________________________      dovoljujem in soglašam, da se 

fotografije mojega otroka _________________________________ lahko objavijo v diplomski 

nalogi Tjaše Kadivec. 

 

Kraj in datum: ___________, _____________ Podpis: _______________________ 
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