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POVZETEK 

V specialističnem delu sem preučila kako plesno-gibalna dejavnost vpliva na življenje otroka 

s sumom na motnjo avtističnega spektra. V svoje vsakodnevno vzgojno izobraževalno delo 

sem vključevala metode plesne terapije, katere sem povezovala z glasbenimi, dramskimi ter 

likovnimi vsebinami. Gibalno-plesna terapija je psihoterapevtska metoda uporabe gibanja in 

plesa. Terapevti, ki raziskujejo gibalne karakteristike in zdravljenje otrok z motnjami 

avtističnega spektra, ugotavljajo, da lahko ti otroci dosegajo boljše rezultate skozi neverbalna 

sredstva. V študiji primera sem spremljala dečka, starega od 5-6 let, iz skupine v vrtcu, ki je 

kazal znake Aspergerjevega sindroma in ne klasičnega avtizma. Zato sem dečku, s sumom 

motnje avtističnega spektra, ponudila možnost izražanja z gibanjem, ki vključuje metode 

plesno-gibalne terapije.  

V predhodnem večletnem delu v skupini z dečkom, starim od 2-6 let, sem opazila, da sta 

njegova gibalna izraznost in ustvarjalnost postala njegovo sredstvo izražanja, preko katerega 

je predeloval različne stiske, ki so ga obremenjevale. Zato sem se odločila za sistematično 

spremljanje in kvalitativno raziskavo, kjer sem opazovala, spremljala, ugotavljala, beležila in 

si postavila različna vprašanja, na katere sem dobila odgovore s pomočjo kvalitativne 

raziskave specialističnega dela.  

V delu sem želela odgovore na sledeča vprašanja: Koliko plesno-gibalno ustvarjanje vpliva na 

kakovost življenja otroka z motnjo avtističnega spektra. Kako preko metod plesno-gibalne 

terapije otrok izraža svoja čustva, stiske, veselje s samim seboj in z drugimi? Kako se lahko 

otrok z motnjo avtističnega spektra preko metod plesno-gibalne terapije vključuje v širše 

okolje in ustvarja pozitiven stik z okolico? 

Celotna raziskava je potekala po modelu akcijskega raziskovanja. Korak za korakom sem 

načrtovala, načrtovanje sem prenašala v akcijo in ob tem opazovala ter beležila dosežene 

rezultate, katere sem razvijala sproti ter prilagajala dejavnosti v nadaljnjem vzgojnem in 

terapevtskem procesu. Uporabila sem kvalitativne metode zbiranja podatkov: dnevnik, kjer 

sem beležila svoja osebna opažanja, napredke, odzive, lastnosti in značilnosti posameznika in 

skupine, analizo opazovanja, evalvacijo, refleksijo. V raziskovanje sem vključila odprti 

intervju in vprašalnik o zgodnjem odkrivanju avtizma.  

Ugotovitve kažejo, da se je deček s sumom motnje avtističnega spektra, pri vzgojno -

terapevtskem in izobraževalnem delu v skupini, s pomočjo uporabe metod plesno-gibalne 

terapije bistveno bolje vključeval v okolje, močno se je okrepil dečkov osebnostni razvoj ter 

dvig njegove samopodobe in samozavestnega nastopanja pred drugimi. Ugotovljen je bil 

napredek tako v socialnem kot emocionalnem razvoju. V medsebojnih odnosih sem opazila, 

da se je med otroki ustvarilo boljše in prijetno vzdušje, izboljšali so se odnosi med otroki, 

postali so bolj povezani, prisluhnili so drug drugemu, si med seboj pomagali, drug drugega 

krepili v njihovih sposobnostih, se med seboj spoštovali, si zaupali. 

 

KLJUČNE BESEDE: Avtizem, motnje avtističnega spektra, Aspergerjev sindrom, plesno-

gibalna terapija v vrtcu, plesna vzgoja v vrtcu, študija primera, kakovost življenja. 
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SUMMARY  

 

THE EFFECTS OF DANCE-MOVEMENT THERAPY METHODS ON CHILDREN WITH 

AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 

This specialist thesis examines the effects of dance-movement therapy methods on the life of 

a  child with autism spectrum disorder. I included dance therapy methods as part of my daily 

work in the preschool education of children, which I combined with music, drama, and art 

therapy. Dance-movement therapy is a psychotherapeutic method that applies movement and 

dance. Therapists who research the characteristics of the movement and the treatment of 

children with autism spectrum disorder have concluded that such children can achieve better 

results by means of non-verbal methods. In the case study presented, I followed a boy aged 

between five and six from my kindergarten group who showed signs not of classical autism, 

but of Asperger syndrome. I offered him the possibility to express himself through movement 

containing dance-movement therapy methods. 

During the several years of my prior work with the boy, between ages two and six, I had 

noticed that expressing himself and his creativity through movement had become his manner 

of expression, by means of which he was able to process various forms of distress and crises. 

Therefore I decided to follow him systematically and to carry out a qualitative research study 

in which I observed and followed him, I recorded my observations and conclusions, and set 

questions for myself, the answers to which I obtained by means of the qualitative nature of 

this specialist thesis. The objective of the thesis was to find answers to the following 

questions: To what extent does dance-movement creativity affect the quality of life of a child 

with autism spectrum disorder? How does a child express his/her feelings, crises, and 

happiness with him/herself and with others by means of dance-movement therapy methods? 

How can dance-movement therapy help a child with autism spectrum disorder interact with 

his/her broader environment and create positive contacts with his/her immediate environment? 

The study was carried out by means of the action research model. Step by step, I planned and 

carried out transformative plans into action; along the way I observed and recorded the data 

obtained, in accordance with which I concurrently developed and adapted activities for further 

educational and therapeutic process. I used the following qualitative data collection methods: 

keeping a diary, in which I recorded my personal observations, progress, responses, and the 

characteristics of the individual and the group; analysis of observations; evaluation; and 

reflection. Furthermore, I included in my research the methods of open interview and a 

questionnaire for early detection of autism. My findings indicated that by means of dance-

movement therapy methods within the  upbringing, educational, and therapeutic work within 

the group the boy suspected of having autism spectrum disorder was able to interact with the 

environment significantly better; his personality development strengthened, his self-esteem 

rose, and he became more confident when exposed to speech or performing in front of others. 

Furthermore, it brought about progress in his emotional development. With regard to mutual 

relations I noticed an improved and more pleasant atmosphere in the group, relations between 

children also improved as they became more connected, willing to listen to and help one 

another, they helped build the strengths of one another with regard to their abilities, and as 

well showed respect for and trust in one another. 

 

KEY WORDS: 

Autism, autism spectrum disorders, Asperger syndrome, dance-movement therapy in 

preschool, dance education in preschool, case study, quality of life. 
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UVOD - OPREDELITEV PROBLEMA 

V delu proučujem, kako plesno-gibalna dejavnost kot sestavina predšolske vzgoje, vpliva na 

življenje otroka s sumom motnje avtističnega spektra. V specialističnem delu želim 

predstaviti vpliv plesno-gibalne terapije na dečka M., ki po opažanjih vzgojiteljice, specialne 

pedagoginje in psihologinje kaže znake Aspergerjevega sindroma, oz. sum na motnjo 

avtističnega spektra.  

V predhodnem večletnem obdobju sem opazila različne simptome, občutenja ter nihanja 

sposobnosti. Zaznala sem, da sta njegova gibalna izraznost in ustvarjalnost postala njegovo 

sredstvo izražanja, preko katerega je predeloval različne stiske, ki so ga obremenjevale. Zato 

sem želela s kvalitativno raziskavo, preko metod plesno-gibalne terapije, preveriti kako se 

deček vključuje v okolje in kako mu dejavnosti pripomorejo k razvijanju socialnih in drugih 

sposobnosti. 

V vsakodnevni vzgojni program pri svojem delu z otroki namreč vključujem tudi elemente 

pomoči z umetnostjo, kjer se osredotočam na pomoč preko plesno-gibalne  umetnosti. Plesno-

gibalna terapevtska srečanja so odprta, na začetku namenjena spontanemu izražanju čustev, 

spoznavanju okolice, navezovanju stikov s samim seboj in nato z drugimi. Sčasoma si otroci 

in deček samostojno izbirajo vsebine plesno-gibalnih iger, sami si izbirajo glasbo ter drug 

potreben material.  

V empiričnem delu je prikazan potek študije primera, kjer prikazujem vzgojno in terapevtsko 

delo v skupini, skupaj z dečkom M., starim 5-6 let, ki kaže nekatere znake motenj avtističnega 

spektra. Otroka  predstavim s pomočjo informacij zbranih tekom let življenja in vzgojnega 

dela v vrtcu oz. v skupini, s pomočjo informacij zbranih od svetovalne delavke, staršev, 

vzgojiteljice ter s pomočjo izvedenih srečanj oz. dejavnosti in metod plesno-gibalne terapije.  

Vodim dnevnike, kjer beležim svoja osebna opažanja, napredke, odzive, lastnosti in 

značilnosti posameznika in skupine, analizo opazovanja, evalvacijo, refleksijo. Študijo 

primera po metodi akcijskega raziskovanja ovrednotim s kvalitativno interpretativno analizo 

zbranih podatkov. Uporabljam merske inštrumente: »Vprašalnik za ugotavljanje avtizma pri 

malčkih, M-CHAT; The Modified Checklist for Autism in Toddlers (Robins, Fein, Barton & 

Green, 2001)«. 

 

 Načrtno, sistematično opazovanje in analiza gibanja po metodi »EBL«, Emerging 

Body Language (Ruten Saris, 1999).  

 »Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja učencev-ŽAN, vedenjski 

pojavi Žrtev, Agresivno vedenje, Nevrotski tesnobni znaki« (prirejeno po Perry, Kusel, 

Perry, 1988, Šali, 1971, v Kroflič 1999).  

 Izdelava okvirnega načrta za konkretne dejavnosti otrok, ki naj bi izboljšale obstoječe 

stanje v skupini in med posamezniki.  

 Vprašalnik oz. mnenje in učinki s strani svetovalne službe v vzgojno varstvenem 

zavodu, vprašalnik ob zaključku plesnih srečanj za dečka in starše. 

 Ugotavljanje indeksa uspešnosti, kjer ugotavljamo realizacijo vsebinskega dela IP s 

pomočjo indeksa uspešnosti, ki ga dobimo tako, da delimo usvojene cilje z 

načrtovanimi cilji (Galeša, 1995). 
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I. TEORETIČNI DEL 

1.0 Kaj so motnje avtističnega spektra? 

V literaturi avtorji navajajo več definicij, ena izmed njih je avtizem, ki ga bom v nadaljevanju 

podrobneje predstavila. 

Začela bom z mislijo: »Prava definicija so ustrezne besede na ustreznem mestu« (Swift v 

Jurišić, 1992, str. 9). 

Opredelila bom nekaj definicij, ki jih navaja v svojem delu avtorica Jurišić, B. (1991). 

Pravi, da že vso zgodovino obstaja nesoglasje glede klasifikacij in definicij avtizma, saj jih 

ves čas pregledujejo, obnavljajo, spreminjajo in predlagajo nova. 

Jurišić (1992) navaja, da se v preteklosti, natančneje od leta 1960 do 1970, ni vedelo kakšna 

bi morala biti definicija. Vzorci so bili heterogeni, kjer so avtizem enačili z otroško 

shizofrenijo. Bila je velika zmeda zaradi neenotnih diagnostičnih kriterijev. 

Mednarodna zdravstvena organizacija v svoji ICD-9 klasifikaciji avtizem uvršča v skupino 

otroških psihoz, Ameriška psihiatrična zveza pa v Diagnostičnem in statističnem priročniku 

DSM-III ne obravnava otroških psihoz kot posebne motnje otroštva in avtizem uvršča v 

skupino pervazivnih-globalnih razvojnih motenj.( Jurišić, 1992). 

 Po 20. letih obstajajo novejše klasifikacije , ki so opisane v ICD-10 ter DSM –IV. 

1.1 Opredelitev različnih klasifikacij avtizma skozi zgodovino (povzeto po Jurišić, 1992) 

Prve opise o »norosti in omračitvi uma« najdemo pri opisu otroške psihiatrije že pri 

dvanajstletnih otrocih v starem Egiptu, 3300 let pred našim štetjem.  

V 17. stoletju so govorili o »idiotiji« in »stupidnosti«, ki je v 19. stoletju zamenjal izraz za 

»dementia«. Kraepelin (1880) v Jurišić ( 1992) govori o »dementii praecox«, Eminghaus pa je 

leta 1877 uvedel termin »otroške psihoze«. 20. stoletje je prineslo še več novih terminov: 

»dementia precoccissima« Sance de Santis (1905) v Jurišić(1992) , Theodor Heller »dementia 

infantilis«, Potter »shizofrenia« (1933), Kanner (1943) »otroški avtizem«, Asperger (1944) 

»otroška shizofrenija«, Bender (1947) »simbiotska psihoza«, Mahler (1955) »atipični razvoj«, 

Rank (1955) »dezintegrativna psihoza«, Rutter (1986). To vse je povzročilo zmedo v 

strokovni literaturi. 

Leta 1906 je švicarski psihiater E. Bleuler prvič v psihiatrično literaturo uvedel pojem 

»avtizem«, kjer je proučeval proces mišljenja pacientov, ki so bili diagnosticirani kot 

»dementia praecox«, o katerem govori Kraepelin (1880). Bleuler je pojem avtizem uporabil, 

da bi opisal odnos teh pacientov do okolja. Kanner pa je leta 1943 prvi opredelil otroški 

avtizem. Na kliniki Johna Hopkinsa v Baltimoru je diagnosticiral 11 otrok. 

Tako nekateri avtorji uvrščajo otroški avtizem v skupino otroških psihoz, medtem ko drugi 

menijo, da imajo malo skupnega z njimi. 

Navajam po Jurišić(1992) , čeprav obstajajo v 20 letih novejše klasifikacije ICD 10 ter ICF, 

da je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v svoji mednarodni klasifikaciji bolezni in 

vzrokov smrti (ICD-9), Injures and Causes of Death, Geneva, 1977), podaja naslednjo 

klasifikacijo otroških psihoz, ki so: Infantilni avtizem, dezintegrativne psihoze (Hellerjev 

sindrom), druge psihoze (atipične psihoze), nespecifirane psihoze (otroška shizofrenija). 

Avtorji raziskav v 80-tih letih 20. stoletja se najpogosteje sklicujejo na klasifikacijo Ameriške 

psihiatrične zveze – DSM-III-Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders 

(Washington, D.C., 1980). Ta klasifikacija avtizma ne uvršča v kategorijo otroških psihoz, kot 

prejšnje, temveč v skupino »vsesplošnih razvojnih motenj« oziroma« pervazivnih-globalnih 



Zorko, N. (2012). Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra.  

Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

3 

 

motenj«. Kljub temu, da klasifikacija rešuje številne dileme, je predmet kritik mnogih 

avtorjev. Po kriterijih DSM-III klasifikacije se otroški avtizem pojavi pred starostjo 2 let in 

pol, zanj pa so značilni: vsesplošen deficit socialnega odziva, moten govorni razvoj, značilni 

govorni vzorci, bizaren odziv na okolje, odsotnost halucinacij, izguba asociacij in logičnih 

zvez. Pojav otroških vsesplošnih motenj nastopi med 2 letom in pol in 12 letom. Zanj pa je 

značilna prizadetost socialnih odnosov, odsotnost halucinacij in vsaj tri od naštetih lastnosti: 

neustreznost ali omejen socialni odziv, odpor do sprememb, nenaden izbruh strahu, nenavadni 

gibi, nenavadni govorni vzorci, prevelika ali premajhna občutljivost na senzorne dražljaje, 

samostimulacija. V literaturi obstaja več vrst različnih definicij, saj skoraj vsak avtor podaja 

svojo in skoznjo izraža svoj pogled na samo motnjo, kjer izraža tudi etiološko in terapevtsko 

naravnanost. 

 

Podala bom nekaj izbranih definicij (po Jurišić, 1991).  

Kannerjeva definicija (1943) »zgodnjega otroškega avtizma«, ki jo je prvotno poimenoval 

»avtistična motnja afektivnega kontakta«, je definirana z naslednjimi karakteristikami: 

nesposobnost vzpostavljanja ustreznega odnosa z ljudmi in situacijami od samega začetka 

življenja, odklanjanje in vnaprejšnje nereagiranje na poskus, da bi otroka umsko dvignili, 

motnje govornega razvoja, izjemen mehanični spomin, dobesedno ponavljanje vprašanj, 

motnje pri hranjenju, paničen strah pred glasnimi zvoki in gibajočimi se predmeti, na drugi 

strani pa obsedenost s tem, obsesivna želja po istosti, omejen fond spontanih aktivnosti, odpor 

do sprememb, dober odnos do predmetov - navezanost na predmete, indiferentnost do ljudi, 

odsotnost očesnega kontakta, dobri kognitivni potenciali, telesno zdravje. Ti otroci izhajajo iz 

intelektualno in izobrazbeno višjih slojev. 

Creakova diagnoza avtizma: »shizoprenic syndrome in childhood« (1961): izrazit in trajno 

moten emocionalni odnos do ljudi, motnje lastne identitete do stopnje, ki je neprimerna za 

otrokovo starost, patološka prezaposlenost z določenimi predmeti, strah pred spremembami, 

obsesivna težnja po istosti, abnormalne perceptualne funkcije (brez vidnega organskega 

vzroka), akutna ekscesivna in navzven nelogična anksiozna stanja, motnje govora, motnje 

motilitete (hiperkinezije, stereotipije, manirizmi), mentalna retardacija z otočki normalne 

inteligentnosti. 

6 točk Gormanovih »glavnih značilnosti shizofreničnega sindroma v otroštvu«, avtor jih je 

opisal v svoji knjigi »Narava otroškega avtizma« (1976): umik iz realnosti, mentalna 

retardacija z otočki normalne inteligentnosti, nesposobnost razvoja govora, abnormalne 

reakcije na senzorne dražljaje (predvsem slušne), manirizmi, patološki odpor do sprememb. 

Definicija Margarete Mahler (1986): nesposobnost razlikovanja žive in nežive materije, 

zanimanje za nežive predmete, intenzivna želja po samoti (najizrazitejša lastnost avtističnega 

otroka je njegov spektakularen boj proti kontaktu z ljudmi in družbo), relativno malo se 

ukvarja s svojim telesom in ni občutljiv na bolečino. 

Rutterjeve 4 »neobhodne točke« (Rutter, Bartak, Newman, 1971): zaostalost v govornem in 

jezikovnem razvoju, avtistična nesposobnost razvoja medosebnih odnosov, rituali in 

kompulzije (ponavljajoča vedenja), pojav simptomov pred 30. mesecem starosti. 

Newsonova modifikacija Rutterjeve sheme (Newson, 1977): jezikovne motnje na vseh 

področjih komunikacije, vključno s kretnjami, obraznim izrazom in »govorico telesa«, 

prizadetost socialnih odnosov, posebno še nesposobnost empatije, rigidnost in nefleksibilnost 

mišljenja, pojav pred 30. mesecem starosti. 

Rutterjeva definicija (1978): zakasnel in prizadet jezikovni ter govorni razvoj, ki ima 

določene specifičnosti in nima nujne povezave z otrokovim intelektualnim nivojem. Prizadet 
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socialni razvoj, ki ima številne specifičnosti in nima neposredne povezave z otrokovim 

intelektualnim nivojem, vztrajanje v istosti, ki se kaže v stereotipni igri, abnormalni 

preokupaciji in odporu do sprememb, pojav pred 30. mesecem starosti. 

Rendle-Shortovih 14 točk (1971), ki jih je kasneje (1978) povzela in dopolnila NSAC 

(National Society for Autistic Children): avtizem definira kot behavioralni sindrom, osnovni 

simptomi se pokažejo pred 30. mesecem starosti in vključujejo naslednje motnje: 

motnje v razvojnih stopnjah in njihovem vrstnem redu, motnje reagiranja na senzorne 

dražljaje, motnje v govoru, jeziku in kognitivnih zmogljivostih, motnje v sposobnosti 

kontaktiranja z drugimi ljudmi in predmeti. Kontrolna lista 14 simptomov: 

težave pri druženju z vrstniki, deluje kot gluh otrok, motorično se zdi normalen, s hitrimi in 

spretnimi gibi, odklanja učenje, ne boji se realnih nevarnosti, svoje potrebe izraža s kretnjami, 

neprimerno se smeji ali hihita, ne mara nežnosti, značilna je fizična hiperaktivnost, ne 

kontaktira s pogledom, neprikladno drži predmete, vztraja v nesmiselni in brezciljni igri, 

podira predmete, zamaknjen je v svoj svet.  

Posamezni simptom ne pomeni ničesar, vendar če zaznamo oziroma opažamo pri otroku 7 ali 

več zgoraj opisanih značilnosti, lahko resneje razmišljamo in govorimo o diagnozi avtizma. 

Redefinirani kriterij DSM-III-predlog definicije za DSM-IV- »Diagnostic and statistical 

Manual of Mental Disorders«: avtistična socialna disfunkcija.  

Za razumevanje vseh naštetih definicij, kasnejših sprememb definicij oz. redefinicij ter 

sprememb v pojmovanju motnje avtizma je navkljub vsem številnim avtorjem za razumevanje 

opisa otrok s tem sindromom najbolje opisal motnjo Kanner (1943), ker je bil edini, ki je 

poudaril in prvi, ki je opozoril na klinično sliko otroka, ki se razlikuje od »duševne 

prizadetosti« in »otroške shizofrenije«.Jurišić (1992). 

 

Nekaj novejših definicij različnih avtorjev, po (http://www.autism-resources.com/, 

http:/www.autismeurope.org/, http:/www.wrongplanet.net/,http:/www.autismweb.com/forum),  

ki pojasnjujejo avtizem po letu 1991.  
Avtizem je razvojna motnja z nevrološko–biološko osnovo, ki se pojavi v otroštvu in 

prizadene procesiranje informacij v možganih. Gre za spremenjeno delovanje in povezovanje 

živčnih celic ter njihovih sinaps, vzrok pa je neznan. 

Simptome avtizma starši po navadi opazijo do otrokovega 3. leta starosti. Simptomi se lahko 

pojavijo postopoma, pri nekaterih otrocih razvoj lahko poteka običajno, nato pa se pojavi 

regresija - otrok izgubi sposobnosti, ki jih je pridobil. 

Otroški avtizem, natančneje spekter avtističnih motenj obsega več motenj:klasični avtizem, 

Aspergerjev sindrom-AS, neopredeljena pervazivna razvojna motnja (Atipični avtizem), pod 

motnje AS sta včasih uvrščena tudi Rettov sindrom in otroška dezintegrativna motnja. 

Avtizem je spekter motenj, ki lahko nihajo od lažjih do težjih motenj. Vsaka oblika avtizma je 

spekter zase. Dva posameznika z diagnozo Aspergerjevega sindroma lahko funkcionirata 

povsem različno, en na nižji ravni in drug na višji ravni. 

Za diagnozo avtizma morajo biti prisotni simptomi na naslednjih področjih: kvalitativno 

oslabljen razvoj socialnih interakcij, kvalitativno oslabljena besedna in nebesedna 

komunikacija in imaginacija, ponavljajoče aktivnosti ter ozki interesi. 

Simptomi kvalitativno oslabljenega razvoja socialne interakcije: odsotnost vživljanja v drugo 

osebo in usmerjenost vase, odsotnost socialne in čustvene vzajemnosti, pomanjkanje ali 

odsotnost spontanega iskanja tolažbe, ne želi deliti veselja in zanimanja z drugimi, ne razvija 

odnosov s sovrstniki, kot bi jih pri določeni starosti pričakovali - se ne vključuje v skupne igre, 

http://www.autism-resources.com/
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raje se igra sam, ne sklepa prijateljstev, v socialni interakciji ne uporablja različnih 

neverbalnih sredstev - ni očesnega kontakta, obrazne ekspresije, kretenj. 

Simptomi ponavljajočih se aktivnosti ter ozkih interesov: stereotipni gibalni vzorci: hoja po 

prstih, nihanje glave, nihanje telesa, mežikanje, gledanje predmetov s kotički oči, mahanje z 

rokami, preokupacije in vznemirjenje ob spremembah, vztrajanje pri lastnih dnevnih obredih, 

posebni interesi za dele predmetov. 

Zgodnji znaki, ki lahko indicirajo MAS, so: otrok se ne odziva na svoje ime, ne zna postaviti 

vprašanj, povedati, kaj želi, razvoj govora zaostaja ali pride do nenadne izgube govornih 

sposobnosti, ne sledi navodilom, včasih se zdi, kot da je gluh, ne kaže s prstom in ne pomaha 

z roko, raje se igra sam, ne kaže zanimanja za igro z vrstniki, očesnega kontakta ne 

vzpostavlja ali pa je minimalen, zdi se kot da je v svojem svetu, zdi se drugi kot da zanj drugi  

ne obstajajo, ne zna pravilno ali smiselno uporabljati igrač, ali pa se igra samo z deli igrač 

(npr: vrtenje koles na avtomobilčku), »obsedenost« oz. navezanost na določen predmet, temo 

pogovora, risanko in drugo, ne mara sprememb, vse mora biti po njegovih »pravilih«. 

Osebe z motnjami avtističnega spektra so sposobne nasmeha, izkazovanja naklonjenosti, 

čustvovanja, kazanja oz. izražanja čustev, pri nekaterih je prisoten očesni kontakt. 

Avtor Patterson (2009) navaja: otroški avtizem oziroma sindrom ali spekter avtističnih 

motenj, s kratico SAM ali MAS - motnje avtističnega spektra, danes strokovnjaki pojmujejo 

kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, nenormalni 

čustveni in socialni odzivnost ter tipičnih vedenjskih motnjah. Patterson (2009) opredeljujejo 

avtizem kot vseživljenjsko motnjo. Osebe z avtizmom imajo težave na treh glavnih področjih: 

s socialno komunikacijo, socialno interakcijo in težave pri fleksibilnosti mišljenja, kar 

imenujemo »triada primanjkljajev«. Težave se pri posamezniku z avtizmom izražajo različno, 

zato govorimo o spektru motenj. Medtem ko so nekateri ljudje z avtizmom sposobni živeti 

relativno vsakdanje življenje, potrebujejo drugi redno strokovno pomoč.  

Medscape Psychiatry & Mental Health (2010) opredeljuje avtizem:« v zgodnjem otroštvu 

so značilni simptomi nenormalne socialne interakcije, komunikacije, ali vedenj in je ena v 

skupini bolezni, ki vključujejo bolezni avtističnega spektra. Vzroki avtizma niso znani. 

Zgodnji znaki avtizma vključujejo nenavadne odgovore na okoljske dražljaje, nenavadne 

socialne interakcije in jezik zamud. Vedenjske, izobraževalne in psihološke terapije so najbolj 

učinkovite pri zdravljenju avtizma. Zavest o avtizmu in njegovem zgodnjem odkrivanju so 

bistvenega pomena za učinkovito terapijo«. 

Po navedbah avtorja Pattersona (2009) uradni podatki v zahodnem svetu kažejo, da ima eden 

izmed 100 današnjih otrok več ali manj tipičnih znakov avtizma, predvsem so to dečki 

(podatki navajajo, da je 4 krat več dečkov kot deklic). 

V dokaj kratkem času je avtizem postal družbeno vedno bolj aktualen , saj MAS  običajno 

zelo odstopa od ustaljenih družbenih norm. Osebe, ki imajo MAS pa s svojim statusom niso 

zadovoljne, ker ne zmorejo normalne komunikacije in socializacije s preostalo populacijo. 

Na drugi strani pa imamo osebe z MAS, ki predstavljajo vedno širši problem, saj je vedno več 

tistih, ki v času odraščanja niso sposobne samostojnega, neodvisnega življenja ter potrebujejo 

družbeno socialno oskrbo. 

Da bi jim bilo v življenju čim lažje (ob čimprejšnji ustrezni strokovni pomoči), strokovnjaki 

najkasneje do tretjega leta otrokove starosti postavljajo diagnozo glede na tipične psihične 

znake. Teh je kar nekaj, zanje pa je značilno, da se med seboj prepletajo oz. kombinirajo. 

Tako v času otrokovega razvoja nekateri znaki izzvenijo in se pojavijo novi ali drugačni. 

Načeloma pa še vedno velja, da je avtizem vseživljenjska motnja.  
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Diagnostika in prognoza  

Diagnoza pomeni: »skup vseh klinično izraženih bolezenskih znakov, simptomov, patoloških 

pojavov, značilnosti, ki se pojavljajo pri določeni bolezni« (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika, 2000). 

Prognoza (po Jurišić, 1992) 

Diagnoza otroškega avtizma je tudi s prognostičnega vidika preohlapna, da bi nam lahko 

omogočila postavljanje kakršnih koli sklepov. Sama stopnja intelektualnega funkcioniranja 

avtističnih otrok se močno razlikuje, zato ne moremo govoriti o homogeni skupini, ki bi jo 

lahko primerjali z normalno inteligentnimi otroci, ki nimajo avtizma. 

Populacija otrok in odraslih ljudi je močno heterogena tako po stopnji avtističnih simptomov, 

kot po drugih lastnostih, zato je tudi prognoza le-teh široka ter jo je mogoče napovedati le za 

individualne primere. Ne glede na to, da študije glede prognoze otrok z avtizmom niso 

popolnoma enake oz. enotne, pa kljub temu kažejo naslednje značilnosti: 

10% otrok z avtističnim sindromom ima dobro prognozo, 2/3 sta trajno prizadeti in 

nesposobni samostojnega življenja, 1/2 otrok z avtističnim sindromom je doživljenjsko 

institucionalizirano, pri 1/3 otrok z avtističnim sindromom se po adolescenci pojavi epilepsija, 

1/2 ne razvije govora, pri 10% otrok se pojavi progresivno intelektualno propadanje. 

Na prognozo vplivajo različni dejavniki, kot so: inteligenčni kvocient, stopnja izraženosti 

avtističnih simptomov, razvoj govora do 5 leta starosti, ustreznost medicinske in pedagoške 

obravnave, spol. 

Nekateri otroci z avtističnim sindromom napredujejo do tolikšne mere, da razvijejo govor, 

vzdržujejo nekakšne socialne stike, se osamosvojijo, vendar so tudi v odrasli dobi sicer dobro 

razviti odrasli z avtizmom, vendar vase zaprti in bolj osamljeni. 

Specifike testiranja: preizkušanja otrok z motnjami avtističnega  sindroma  

Izvajanje standardiziranih testov je zelo oteženo zaradi specifike motenj otrok z avtističnim 

sindromom. Ti otroci so včasih veljali za »netestibilne«, kar naj bi pomenilo, da jih ni moč 

testirati v diagnostične namene. Po Popovičevi (v Kljajič, 2000 po Popovič, 1978) se otrok z 

avtističnim sindromom v diagnostiki lahko preizkuša na kvalitativni ravni. Preizkušanje naj bi 

potekalo na neverbalni ravni, same aktivnosti pa so znane tako otroku kot staršem. 

Avtističen otrok tudi pri preizkušanju kaže vse specifike avtizma. Dejavnosti ga ne zanimajo, 

z njim je težko priti v kontakt, nima želje po dokazovanju. Prav zato je pogosto ciljno 

preizkušanje oteženo ali nemogoče. Preizkušanje lahko prilagodimo značilnostim, 

sposobnostim ter motivaciji otroka, prav tako lahko namesto preizkušanja otrokovih 

sposobnostih povprašamo starše. 

Jurišićeva piše, da so bile študije o otrocih z avtizmov pred 20. leti redke, saj je bil avtizem, 

po besedah Jurišićeve (1992) »mlada motnja«, posebno, če upoštevamo bolj ali manj enotne 

diagnostične kriterije, ki so bili postavljeni ob koncu šestdesetih let. 

Za novejše raziskave, ki diagnosticirajo avtistični sindrom, strokovnjaki uporabljajo različne 

ocenjevalne lestvice. Lestvica CARS (the Childhood Autism Rating Scale), ki jo uporabljajo 

predvsem za otroke in adolescente, ABC lista (Autism Behaviour Check list), ki vsebuje 57 

preprostih vprašanj z odgovori da in ne.  

Vprašalnik za ugotavljanje avtizma pri malčkih: M-CHAT (The Modified Checklist for 

Autism in toddlers (Robins, Feun, Barton and Green, 2001). To lestvico sem  pri svojem 

opazovanju študija primere uporabila in jo bom kasneje, v specialističnem delu hkrati z 

rezultati, tudi predstavila. 
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BRIAAC lista (The Behaviour Rating Instrument for Autistic and Other Atipical Children). 

Ta vsebuje osem posamičnih lestvic: komunikacija, medsebojni odnosi, vokalizacija, govor in 

zvočna percepcija, socialno funkcioniranje, psiho-seksualni razvoj, motivacija ter lestvica 

telesnega gibanja oz. Body Movement Scale (Kalish-Weiss v Levy, 1988, 222). 

Pri diagnosticiranju avtističnega sindroma strokovnjaki, poleg ocenjevalnih lestvic, 

uporabljajo tudi diagnostične kriterije iz mednarodne klasifikacije DSM III.-R (1987-

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Opredeljeni so simptomi, ki so 

razdeljeni v 4 skupine. 

Za pozitivno diagnozo mora biti prisotnih 8 od 16-tih simptomov, najmanj 2 pod točko A, 

eden pod točko B in eden pod točko C. 

1.2 Motnje avtističnega spektra: opis Aspergerjevega sindroma - (AS)  

Wing (v Atwood, 2007) opredeljuje AS, in sicer: po današnjih opredelitvah je AS pervazivna 

razvojna motnja in je ena izmed motenj avtističnega spektra. AS je poimenovan po 

avstralskem pediatru Hansu Aspergerju, ki je leta 1944 v svoji praksi opisal otroke, ki so imeli 

težave na področju nebesedne komunikacije, se niso zanimali za vrstnike ter so imeli blage 

težave z motoriko (nerodnost). Za AS so značilni kvalitativni primanjkljaji v socialni 

interakciji, ozki in omejeni interesi in stereotipno vedenje. AS se razlikuje od ostalih motenj 

avtističnega spektra po tem, da ni pomembnega zaostanka v splošnem razvoju. Prav tako ni 

zaostanka v razvoju govora in jezika. Značilne karakteristike AS so tudi preokupacija z 

določenimi predmeti ali področji, nesposobnost dvosmerne komunikacije in nerodnost, vendar 

te karakteristike niso potrebne za samo diagnozo. 

Tako je, od devetdesetih let dalje, podano veljavno mnenje, da je AS varianta avtizma in 

pervazivna razvojna motnja - skupina motenj, za katere so značilne kvalitativne abnormnosti 

oz. nepravilnosti v vzajemnih socialnih odnosih in vzorcih komunikacije ter utesnjen, 

stereotipen, ponavljajoč se repertoar interesov in aktivnosti, ki vpliva na razvoj široke vrste 

spektra - B. Dobnik Renko ( 2009). 

Aspergerjev sindrom velja za eno od podskupin v avtističnem spektru in ima svoj diagnostični 

kriterij (povzeto po Patterson, 2009). 

Težave na področju socialne interakcije: oteženo sklepanje prijateljstev, zaradi slabšega 

razumevanja principov socialne interakcije. Ne delijo dosežkov z drugimi oz. jih ne zanimajo 

dosežki drugih, pri nekaterih osebah je zmanjšana sposobnost empatije oz. je ne kažejo na 

nam očiten način, težave pri neverbalni komunikaciji: izogibajo se očesnemu kontaktu, ne 

razumejo mimike in kretenj. Običajno si želijo stikov z drugimi, a jih ne znajo navezati, 

pogosto ne razumejo neverbalnih odzivov poslušalca, težave pri dvosmerni komunikaciji, npr.: 

oseba z AS bo skušala navezati stik in govoriti o določeni temi, pri tem pa ne bo razumela, da 

jo poslušalec ne razume oz. se ne želi pogovarjati o izbrani tematiki. Osebe z AS se pogosto 

zavedajo socialnih norm, vendar jih ne znajo uporabljati v kontekstu življenjskih situacijah. 

Ozki in omejeni interesi ter vedenje: pogosto se »specializirajo« za kakšno področje, 

stereotipno vedenje je podobno kot pri ostalih motnjah avtističnega spektra - zibanje naprej in 

nazaj, stereotipni gibi rok in prstov. 

Govor in jezik: ni pomembnega zaostanka v razvoju govora, običajno ima zelo dober besedni 

zaklad, govor je pogosto pedanten, včasih monoton; ritem in intonacija sta lahko neobičajna, 

pogosto ne razumejo metafor, šal, ironije. 

Druge značilnosti »AS«: osebe z AS  imajo običajno zelo dobro razvito vizualno in avditivno 

percepcijo - opazijo podrobnosti, so bolj pozorni na razlike in imajo odličen vizualni spomin; 

osebe s temi značilnostmi se med seboj razlikujejo. 
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Vsi zgoraj opisani simptomi so splošni in nikakor ne veljajo za vse posameznike s to motnjo. 

 

Marušič (2009) definira AS kot motnjo nedoločene nozološke veljave, za katero so značilne 

enake kvalitativne abnormnosti vzajemne socialne interakcije, kot so značilne za avtizem, 

poleg tega pa še utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se izbor interesov in aktivnosti. Od avtizma 

se razlikuje predvsem po dejstvu, da ni splošnega zaostanka v govornem izražanju ali 

kognitivnem razvoju. Motnja je po navadi povezana z izrazito neokretnostjo. Te abnormnosti 

se zelo rade nadaljujejo še v adolescenco in odraslost.  

Psihotične epizode se včasih pojavijo v zgodnji odraslosti. Osebe z Aspergerjevim sindromom 

lahko živijo povsem samostojno ali pa potrebujejo vse življenje pomoč drugih (Vojska Kušar, 

v Patterson, 2009). 

Diagnoza – ugotovitev AS  

Ker standardne lestvice za oceno avtizma niso prilagojene otrokom z Aspergerjevim 

sindromom (Yirmiya, Sigman in Freeman, 1993 v Atwood, 2007) se bom sedaj usmerila na 

dve lestvici, ki sta posebej namenjeni testiranju otrok, pri katerih je moč zaznati značilnosti 

otrok s tem sindromom in jih strokovnjaki uporabljajo za diagnozo Aspergerjevega sindroma. 

Te lestvice ponavadi postavijo strokovnjaki v dveh korakih. 

V prvem koraku so tu starši in učitelji, ki izpolnijo vprašalnik, kateri morda nakaže, da bi 

otrok lahko imel sindrom. 

V drugem koraku sledi diagnostična ocena zdravnika, ki je izkušen pri delu z otroki z 

motnjami v razvoju in, ki z uporabo uveljavljenih kriterijev poda jasen opis sindroma. 

Prvi korak: ocenjevalna lestvica  

Starši, učitelji, terapevti ter splošni zdravniki so redki, ki poznajo znake AS, zato največkrat 

ne pomislijo, da bi otroka s težavami napotili na diagnozo k specialistu za pervazivne 

razvojne motnje. Lestvici sta namenjeni staršem in učiteljem, da bi lahko lažje prepoznali 

simptome. Prvo lestvico so razvili na Švedskem (Ehlers in Gillberg, 1993), drugo pa v 

Avstraliji (Garnett in Atwood, 1995). 

Obe lestvici temeljita na strokovnih diagnostičnih kriterijih, raziskovalni literaturi, ki je 

povezana s temi značilnostmi in na mnogih kliničnih izkušnjah. 

Drugi korak: diagnostična ocena  

Postopek diagnostične ocene vsebuje pregled specifičnih vidikov: socialnih, umskih in 

motoričnih sposobnosti, govornih ter kvalitativno analizo otrokovih zanimanj oz. interesov. 

Prav tako lahko postopek vsebuje uporabo formalnih psiholoških testov. Informacije o 

otrokovem razvoju ter obnašanju v določenih situacijah pridobijo ob pogovoru s starši. 

Neprecenljiv vir informacij pa predstavljajo tako učitelji kot govorni in delovni terapevti.  

Med podajanjem diagnostične ocene oz. ugotavljanjem le-te poizkuša specialist vzpostaviti 

situacije, ki pri klientu izzovejo določene reakcije ter dejanja, sam pa si sproti beleži opaženo. 

Pri ugotavljanju in ocenjevanju socialnega vedenja specialist preučuje klientov odnos oz. 

sodelovanje, in sicer do kolikšne mere je v pogovor ali igro vpet oz. vključen. Ugotavlja, 

kolikokrat in kdaj klient vzpostavlja očesni kontakt, opazuje njegovo obrazno mimiko in 

govorico telesa. Otroku postavlja različna vprašanja o konceptih prijateljstva, ki ga klient s 

svojimi besedami skuša opisati, prav tako specialist spodbuja otroka, da skuša določena 

čustva izraziti. V pogovor s specialistom sta vključena otrokova oz. klientova starša, katera 

podata specialistu informacije o otrokovem razumevanju nepisanih pravil socialne interakcije 

s sovrstniki. Prav tako se specialist za opazovanje otrokovih interakcij s sovrstniki lahko 

dogovori za obisk v razredu, igralnici, igrišču. Tako lahko poda oceno, ki opisuje poln razpon 

otrokovih socialnih veščin. 
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Avtor Atwood (2007) poudarja, da je za otroke z Aspergerjevim sindromom značilen tudi 

poseben vzorec govornih sposobnosti. Namreč pogosto, vendar ne nujno, začnejo govoriti 

kasneje kot ostali otroci. Ko se naučijo govoriti, pa starše zasipajo z različnimi vprašanji in 

enostranskimi pogovori. Tako se med procesom diagnostičnega ocenjevanja preveri, koliko in 

kakšne napake dela otrok pri uporabi jezika v smislu primerne rabe v določenem socialnem 

kontekstu. Otrok ima lahko zelo bogat besedni zaklad, vendar besede uporablja nenavadno, 

preveč natančno, uradno. Lahko govori z nenavadnim naglasom, ki je neskladen z naglasom 

drugih otrok ali pa besede izgovarja s preveliko natančnostjo. Avtor navaja, da se pogostokrat 

pojavlja napačna raba osebnih zaimkov, tako otrok npr. namesto zaimka »jaz« uporablja svoje 

ime. Značilna je tudi dobesedna interpretacija besednih zvez in otrokovo glasno izražanje 

misli v situacijah, ko niso primerne v danem trenutku oz. situaciji. 

Pri preverjanju sposobnosti razmišljanja in učenja se na podlagi testiranja s pomočjo niza 

zgodb preveri, kako dobro lahko otrok razume čustva drugih. Prav tako se ugotavlja kakšne 

vrste knjig otrok najraje bere, preverja se otrokov dolgoročni spomin za malenkosti in detajle 

ter način njegovega domišljijskega igranja, kadar je sam in kadar je v skupini. 

Veliko prispevajo tudi podatki učiteljev in formalno preverjanje intelektualnih sposobnosti. 

Ko preverjajo in ugotavljajo otrokova posebna zanimanja, so specialisti pozorni na to, ali so ta 

zanimanja tipična za otroke njegove starosti, koliko prostora ta zanimanja zavzemajo v 

otrokovem pogovoru, v njegovem prostem času, preverijo pa tudi zgodovino teh zanimanj. 

Starša povprašajo o otrokovih reakcijah ob nepričakovanih spremembah rutine, neredu, 

nepravilnostih in o tem, kako otrok reagira na kritiko. 

Pri preverjanju motoričnih sposobnosti otroka opazujejo pri lovljenju žoge, brcanju žoge, teku, 

pisanju in risanju. Specialisti beležijo vsake nenavadne gibe rok, nenadzorovane trzljaje, krče, 

obrazne grimase, še zlasti, kadar je otrok razburjen ali vesel, ter so pozorni na pozibavanje 

telesa. Ob tem starša opišeta nenavadno občutljivost na zvok, dotik, okus ali strukturo hrane 

ter stopnjo občutljivosti ob povzročeni manjši bolečini oz. nelagodju. 

Zdravnik na koncu ugotovi še, če se pri otroku pojavljajo znaki anksioznosti (stanje živčne 

napetost, tesnoba, trema, napetost, živčnost, strah), depresije ali motnjo pozornosti. 

Sledi tudi raziskava o članih družine, če so se na katerikoli strani družine že kdaj pojavili 

otroci s podobnimi znaki, če so bile večje zdravstvene težave v času nosečnosti, rojstva ali 

zgodnjega otroštva. Avtor Attwood (2007) navaja, da ni nujno, da se pojavljajo vsi znaki 

Aspergerjevega sindroma in da je v resnici težko najti otroka, pri katerem so močno izraženi 

vsi ti zgoraj opisani znaki. Stopnja karakterističnih znakov pri naštetih področjih je pri otrocih 

različna. Pomembno je, da mora zdravnik vedno pomisliti še na možne alternativne diagnoze 

in razlage. Zato diagnostični proces obsega preverjanje večjih možnih razlag in alternativnih 

razvojnih motenj (semantično pragmatična govorna motnja, otroci s specifičnimi težavami 

učenja, otroci z nadpovprečno visokim inteligentnim kvocientom, otroci z motnjo zmanjšane 

pozornosti-ADD), katerih znaki lahko spominjajo na karakteristične znake Aspergerjevega 

sindroma. Proces diagnoze se zaključi s primerjanjem zbranih podatkov diagnostične ocene s 

formalnimi diagnostičnimi kriteriji. 

1.3 Vzroki avtizma (povzeto po Patterson, 2009)  

Glede na zgodovinski razvoj in njene teorije o avtizmu od nekoč do danes, so se mnenja o 

vzrokih avtizma v zadnjih desetih letih precej spremenila. Kljub temu, da vzroka za avtizem 

ne poznamo, danes velja prepričanje, da je avtizem rezultat genskih in okoljskih dejavnikov. 

Na globalni ravni raziskave potekajo v smeri genskih sprememb, vendar niso pojasnjene, zato 

jih je mogoče z avtizmom povezovati le v manjšem odstotku. Vedno bolj oprijemljivejše pa 
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so raziskave motenih biokemičnih procesov na nivoju celične presnove, ki naj bi bile 

posledica sodobnega življenja in dejavnikov okolja. Raziskovalci vedno bolj povezujejo 

primarne imunske aktivnosti v prebavilih s sistemskimi imunskimi reakcijami, ki naj bi 

sprožile motnje v zelo občutljivih organih, kamor prištevamo centralno živčevje - možgane. 

Patterson(2009)navaja, da vzroka za avtizem ne poznamo, vendar glede tipičnih znakov 

avtizma lahko sklepamo, da gre za okvaro tako centralnega kot perifernega živčevja pod 

vplivom različnih dejavnikov. 

Ker je mnogo različnih definicij, je temu tako tudi z vzroki. Veliko je razlogov, kateri otroka 

umestijo v središče te zapletene motnje. Začela bom z mislijo o vzrokih, ki jo je podal 

poznani ameriški pisatelj Herman Melville (1870): »Ne moremo živeti le sami zase. Na tisoče 

vlaken nas povezuje s soljudmi: po teh vlaknih, kot dobrohotnih nitih, potekajo naša dejanja 

kot vzroki in se vračajo kot učinki.«  

Morda bomo zaradi nenehnega  iskanja vzrokov našli najboljše načine, kako pomagati 

osebam s spektrom avtističnih motenj (Patterson, 2009). 

Novejše opredelitve vzrokov spektra avtističnih motenj, ki jih opredeljuje Patterson (2009):  

 

Genetika.  

Geni, katere podedujemo od staršev, določajo vse v zvezi z nami, npr.: kakšni bomo videti, 

kako bodo delovali naši organi v telesu, kako se bomo učili,… 

Ob tem so raziskave pokazale, da so mnogi otroci, pri katerih se razvije MAS-motnje 

avtističnega spektra, podedovali poškodovane gene svojih staršev. 

 

Vloga strupov. 

Ti geni po oploditvi pri nastajanju otrokovega organizma in pozneje po rojstvu pri nadaljnjem 

razvoju otrokovim celicam ne »naročajo«, kako naj čim bolje nevtralizirajo in izločijo iz 

telesa potencialno strupene kemične snovi, kot npr: aluminij, svinec, živo srebro in druge, ali 

toksine, ki jih organizem sam razvije v borbi s patološkimi povzročitelji, npr: z glivicami ali 

bakterijami. Prav tako je eden izmed vzrokov spektra avtističnih motenj tudi okolje, ki zaradi 

globalnega onesnaževanja povzroča vse več bolezni, katere so posledica presnovnih motenj v 

celicah. Laboratorijske analize lahko pokažejo ali se je otrokovo telo sposobno razstrupiti in 

odstraniti nezaželene kemične odpadke. 

 

Imunski sistem in disbioza.  

Zelo pomemben in občutljiv je imunski sistem v telesu, ki nas varuje pred mikrobi iz okolja in 

pred patološkimi celicami znotraj telesa. Kadar imunski sistem ne more opraviti svoje 

nadzorovalne in varovalne vloge, lahko zbolimo in se lahko nekatere slabe, škodljive, 

patološke bakterije in mikrobi zelo namnožijo. Tako npr. v črevesju otrok s spektrom 

avtističnih motenj pogosto odkrijemo nenormalne količine patoloških bakterij in glivic 

kvasovk (npr.: Candida). V ta namen je ena izmed prednostnih nalog zdravljenja avtizma, da 

prepoznamo nenormalne žive organizme in jih izločimo iz obolelega telesa otrok spektra 

avtističnih motenj. Prav tako pa moramo spodbujati rast bakterij in kvasovk, ki pripomorejo k 

zdravemu organizmu, saj jih naše telo potrebuje, da ostane zdravo. 

Te škodljive procese v organizmu imenujemo disbioza, ker gre za porušeno ravnotežje med 

človeškimi slabimi in dobrimi bakterijami ter posledično oslabelemu imunskemu sistemu.  

 

Prehrana, malabsorpcija in sindrom povečane prepustnosti črevesja. 

V povezavi s spektrom avtističnih motenj so živila pomembna iz več razlogov. 
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Živila, ki jih telo ne more prebaviti do osnovnih sestavnih delcev, dražijo notranjost črevesja 

in povzročajo vnetja, kar lahko še dodatno povzroči rušenje ravnovesja bakterij v črevesju. 

Tako se razmnožijo škodljive bakterije, ki s svojimi toksini oslabijo imunski sistem. Hkrati se 

le delno prebavljena hrana, ki zmore iti skozi črevesno steno, lahko vsrka v kri in se z njo, kot 

neprimerna hrana prenese do celic, kjer lahko povzroči okvaro. Zlasti so ogroženi občutljivi 

organi, med katere spada osrednji živčni sistem (možgani, s centrom za socializacijo, 

komunikacijo in govor), periferni živčni sistem, ki posreduje prenos živčnih dražljajev do 

centrov ter prenaša odgovore po vsem telesu. Na razvoj spektra avtističnih motenj oz. avtizma 

lahko vplivajo tudi mnogi drugi dejavniki prehrane. Ena bistvenih težav, ki jih imajo ljudje 

spektrom avtističnih motenj je, da ne morejo v celoti vsrkati (absorbirati) potrebnih hranljivih 

snovi iz prehrane. Takrat govorimo o malabsorbciji - slabo, škodljivo vsrkavanje.  

Pri spektru avtističnih motenj se malabsorbcija lahko izraža v različnih oblikah: nezmožnost 

vsrkavanja potrebnih hranil, ali kot vsrkavanje neželenih toksinov, produktov patoloških 

bakterij in kvasovk (disbioza) ter delno predelanih beljakovin, predvsem iz pšenice (gluten) in 

mlečnih izdelkov (kazein). Bakterije in njihovi toksini škodljivo vplivajo na notranjo črevesno 

oblogo, saj povzročajo vnetje (avtistični kolitis).Vse to onemogoča vsrkavanje hranil in hkrati 

omogoča prehajanje škodljivih kemičnih snovi skozi črevesno steno, kar imenujemo sindrom 

povečane prepustnosti črevesja. Posledica tega je, da lahko nastopita pomanjkanje hranil in 

prisotnost strupenih peptidov (gliadomorfina ali/in kazeomorfina) ter bakterijskih in glivičnih 

strupenih izločkov v otrokovem krvnem obtoku. Vsaka od teh snovi lahko zavre normalno 

celično delovanje, najbolj v razvijajočih se možganih. Avtor navaja, da je takšno nezdravo 

stanje pri osebi s spektrom avtističnih motenj potrebno obravnavati v zgodnjih fazah 

zdravljenja, saj le tako lahko otroku z nadaljnjo biomedicinsko obravnavo koristimo. 

 

Strupenost težkih kovin 

Težke kovine imenujemo, zaradi visoke atomske mase, ki so lahko strupene za naše celice. V 

prekomernih količinah so najpogosteje v našem telesu prisotne: aluminij, kadmij, svinec, živo 

srebro, arzen, nikelj, kositer in titan. Kovine, ki jih imenujemo minerali, so prisotne povsod v 

našem okolju že od nekdaj, vendar nikoli še niso bile v tako visokih koncentracijah kot danes. 

Od zgoraj naštetih toksičnih mineralov sta pri patologiji avtizma zlasti pomembna aluminij in 

živo srebro. Raziskave kažejo, da je lahko vzrok spektra avtističnih motenj nesrečna 

kombinacija genske šibkosti in prevelika izpostavljenost težkim kovinam. 

 

Cepiva 

Sprva je večina staršev začetek patološkega nevrološkega razvoja ali nazadovanje svojega 

otroka povezovala z različnimi cepivi. Vendar avtor poudarja, da raziskave kažejo da temu ni 

tako, saj je bilo več otrok, ki so bili cepljeni brez slabih posledic, nekateri otroci z diagnozo 

spektra avtističnih motenj, pa sploh niso bili nikoli cepljeni. Zato moramo v primerih 

zastrupitve s težkimi kovinami, vzroke iskati še drugje. V zadnjem času se veliko pozornosti 

posveča amalgamskim zalivkam v zobeh nosečih mater (živo srebro je sestavina amalgama), 

prav tako uživanju rib, katere živijo v onesnaženih morjih, rekah in prehrani nasploh, 

natančneje dodatkom v njej, kot npr.: konzervansi, umetna barvila. 

Novejša etiologija avtizma navaja predvsem raziskave v smer biokemičnih procesov na nivoju 

celične presnove, ki naj bi bile posledica sodobnega načina življenja zlasti okoljskih 

dejavnikov. Raziskovalci na področju avtizma vedno bolj povezujejo primarne imunske 

aktivnosti v prebavilih s sistemskimi imunskimi reakcijami, katere naj bi sprožile motnje, 

zlasti v zelo občutljivih organih, kamor prištevamo centralno živčevje - možgane. 
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Iz tega razloga je zelo pomembno, da avtizem pri otroku čim prej prepoznamo, saj so z 

zdravim razvojem možganskega tkiva povezane tako normalne socialne kakor vedenjske in 

govorne sposobnosti. 

1.4 Terapije in edukacije 

1.4.1 Terapije in edukacije pred letom 1991  

Multidisciplinarni pristop (povzeto po Reber, 1985 v Jurišić, 1992) 

V zadnjih 20. letih so zagovorniki multidisciplinarnega pristopa  vse številčnejši, namreč 

multidisciplinarni model vsebuje tako terapijo, kot edukacijo teh otrok, kjer sta edukacija in 

terapija neločljivi sestavini, ki se med seboj prepletata in dopolnjujeta. Gre za timsko delo, ki 

poleg terapije in edukacije vsebuje še modifikacijo vedenja, medikamentozno terapijo in 

logopedsko obravnavo.  

Poleg naštetih elementov pa multidisciplinarni model poleg strokovnih članov tima, v svoje 

delo oz. terapijo vključuje tudi starše. Vsi elementi multidisciplinarnega pristopa imajo 

skupen cilj: najvišji možni emocionalni, socialni in kognitivni razvoj. V okviru individualne 

terapije se vse bolj uveljavlja psihoterapija »uporaba katerekoli tehnike ali metode, ki ima 

pozitivne učinke na katerokoli duševno, emocionalno ali vedenjsko motnjo.« 

Individualno terapijo izvaja za to posebej usposobljen strokovnjak (klinični psiholog ali 

specialist psihiater) s pomočjo neverbalnih in verbalnih tehnik oz. pristopov. 

Individualna psihoterapija omogoča boljše razumevanje otroka z avtističnim spektrom, še 

zlasti njegovih emocij, afektivnih stanj, njegovega odnosa do ljudi, okolja in do sprememb v 

okolju. Prav tako tudi otroku z avtističnim spektrom pomaga razumeti njegove emocionalne 

reakcije, oblikovati predstavo o sebi, razviti boljše medosebne odnose, prilagoditvene 

mehanizme in ego funkcije. Metoda individualne psihoterapije je zaradi izrazite heterogenosti 

teh otrok nadvse dobrodošla. Predvsem je izvedljiva pri otrocih z avtističnim spektrom s tako 

visokimi kognitivnimi in lingvističnimi sposobnostmi, da zadostujejo za razumevanje in 

izražanje misli ter občutij.  

Metoda psihoterapije je odvisna od posameznikovih kognitivnih in afektivnih sposobnosti. 

Izbor vsebine, tehnike in metode sloni na sistematičnem opazovanju in oceni nivoja 

otrokovega funkcioniranja, ki je pomemben del obravnave, poleg izbora, vsebine in metode 

pa ima pomembno vlogo osebnost terapevta, ki bi naj bil razumevajoč in bi naj zelo dobro 

poznal samo motnjo. 

 

Psihoanalitični model pri otrocih z avtističnim spektrom. 

V preteklosti je obstajal tudi psihoanalitični pristop obravnave, ki  je bil  zasnovan na 

predpostavki, da je avtizem motnja psihogenega izvora, posledica »hladilniškega odnosa« 

(Kanner, 1943 v Jurišič,1992) in »taboriščne atmosfere« (Bettelheim, 1976 v Jurišić 1992). 

Bettelheim razume otrokovo avtistično vedenje kot izraz avtonomnosti in ga kot takega tudi 

sprejema. Pravi, da če je avtistično vedenje sprejeto z razumevanjem, otrok spozna, da to 

okolje zanj ni ogrožajoče, ne reagira več na avtističen način obrambe pred zunanjim svetom in 

tako sama avtistična simptomatika počasi izzveneva (Bettelheim, 1976). 

Ob tem Bettelheim navaja, da je uspešne rezultate dosegel z analitično usmerjeno 

psihoterapijo, ker je za otroka najbolj pomemben človeški stik in vztrajanje na otrokovi 

svobodi. Po Bettelheimovem poročanju o velikih uspehih psihoanalitične obravnave otrok z 

avtizmom, so ga kmalu začeli kritizirati mnogi avtorji, zaradi subjektivnosti njegovih študij, 
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ki niso imele empiričnih potrditev (Rimland, 1964; Rutter, 1971; Schopler in Reichleir, 1971; 

Wing, 1968). 

Nekateri avtorji večjo pozornost posvečajo terapiji, ki avtizem pojmuje kot emocionalno 

motnjo, motnjo psihogenega izvora, tako imenovana« terapija z objemom ali terapija 

prisilnega telesnega kontakta«. Namreč, mati naj bi otroka, kljub njegovemu upiranju, najprej 

držala v naročju toliko časa, dokler se ne umiri, nato pa naj bi z njim skušala vzpostaviti 

očesni kontakt (Jurišić, 1992). 

Psihonalitičen pristop in psihoanalitična teorija o vzroku avtističnega sindroma, sta bili 

zavrnjeni, v sodobni literaturi pa se največkrat omenja vedenjska ter razvojno 

psiholingvistična teorija (Kljajič, 2000). 

 

Behavioristični model.  

Behavioristi odklanjajo in oblikujejo, modificirajo posamezne vedenjske vzorce misleč, da 

bodo pozitivne spremembe pospešile razvoj ostalih funkcij namesto neustreznih oblik vedenja. 

Vse druge, ki pa nimajo neposrednega vpliva na vedenjske vzorce, zanemarjajo (J. Bala, 1984 

v Jurišić, 1991). Frester (1961) v Jurišić (1992)  je bil prvi, ki je otroke z avtističnim spektrom 

obravnaval s tehnikami behavioristične terapije. Izhajal je iz podmene, da so motnje v vedenju 

posledica pomanjkanja socialnega dražljaja. Zaradi vplivov okolja je dosegel spremembo v 

vedenju otrok z avtističnim spektrom, tako da je okrepil želeno vedenje in z  negativnimi 

dražljaji ali izpuščanjem pričakovane nagrade pri neustreznih oblikah vedenja. Vedenjski 

pristop ima korenine v začetku 60-tih let. Pri tem gre za konkretno učenje vedenjskih vzorcev 

v določeni situaciji. Terapija se začne z osnovnimi vedenjskimi vzorci, npr.: otroke naučijo 

sesti na stol, nato prehaja na bolj kompleksne. Terapevt jih tako uči vzpostavljati očesni 

kontakt na povelje in posnemanja druge osebe. Učenje posnemanja se začne s posnemanjem 

motoričnih vedenj, nato pa preide še na posnemanje glasov in govora. Terapija jih uči tudi 

dvosmerne komunikacije – odzive na impulze druge osebe v različnih situacijah (Kljajič, 

2000). Sprva so bili rezultati behavioristične teorije uspešni, vendar se je pojavil dvom, zaradi 

naslednjih ugotovitev: dolgotrajen postopek, cilji pa morajo biti skromno zastavljeni, 

vedenjski vzorci, ki jih otrok usvoji s pomočjo take obravnave se navadno posplošijo na druge 

situacije, usvojeno vedenje je kratkotrajno in kmalu pozabljeno, izboljšanje na enem področju 

ne vpliva na druge neustrezne oblike vedenja. Vendar kljub naštetim pomanjkljivostim, so 

izkušnje pokazale, da so behavioristične tehnike nujen element vsake obravnave otrok z 

avtističnim spektrom in temelj modifikacije vedenja. Prav tako je pomembno poudariti, da so 

behavioristi izpostavili danes splošno sprejeto dejstvo o učljivosti otrok z avtističnim 

spektrom in težišče obravnave prenesli od terapevtskih tehnik na edukativne. Otrokom s 

spektrom avtističnih motenj so omogočili, da so zapustili psihiatrične ustanove in se vključili 

v prilagojene programe v šolskem okolju, ki je brez dvoma bližje okolju njihovih  vrstnikov. 

1.4.2 Sodobnejše strategije in terapije (po letu 1991) 

Izboljšanje socialnih spretnosti in boljše razumevanje ter izražanje čustev otrok s spektrom 

avtističnih motenj (Attwood, 2007). Otroka je potrebno naučiti kako začeti, vzdrževati in 

končati socialno igro, biti prilagodljiv, kooperativen in pripravljen deliti svoje stvari, doseči 

svojo samoto na način, ki se drugim ne bo zdel žaljiv. Otroku razlagajmo, kaj bi bil moral 

storiti, povabimo prijatelja na obisk, otroka vpisati v različna društva, klube, ga naučiti 

posnemati, opazovati druge kadar ne ve, kaj bi storil. Spodbujati tekmovalne in kooperativne 

igre, pokazati otroku, kako naj se približa drugemu otroku, mu razložiti kje naj poišče pomoč, 

spodbujati perspektivna prijateljstva, poskrbeti za zabavo med odmori, zavedati se možnosti 
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dvojnih osebnosti, poskrbeti za inštrukcije, uporabiti socialne zgodbe za boljše razumevanje 

namigov in dejanj v določenih socialnih situacijah, voditi skupine za učenje socialnih 

spretnosti, kjer otroci spoznavajo in vadijo telesno govorico, demonstrirajo neprimerno 

socialno vedenje. Za boljše razumevanje čustev naj otroci raziskujejo vsako čustvo posebej po 

posameznih projektih, temah, vsebinah. Otroka naučimo prepoznavanja in ustreznega 

reagiranja na različne stopnje izraženih čustev. Za boljše prepoznavanje in izražanje čustev 

lahko uporabimo vizualne pripomočke, uporabljamo videokamero in igranje vlog za učenje 

izražanja bolj natančnih ali finih čustev, uporabljamo vprašanja ali dnevnik za spodbujanje 

razkrivanja sebe.  

Biokemični laboratorijski pristop (Patterson, 2009).  

Patterson navaja, da lahko starši pripomorejo in veliko naredijo v pomoč svojemu otroku. 

Pomoč opredeljuje kot preprosto in varno za uporabo, učinkovito in ustrezno, ki bo ustrezala 

potrebam njihovega otroka. Otroka starši zdravijo po metodi »poskusov« in »napak«. 

Poudarja, da naj starši uvajajo le eno terapijo naenkrat, pred uvedbo vsake naslednje pa naj 

mine 14 dni. Medtem si starši beležijo, kaj je pri tovrstni terapiji delovalo oz. ne delovalo.  

Avtor Patterson predstavlja priporočeno zaporedje sprememb in nasvetov, ki temeljijo na 

kombinaciji podatkov, katere sta zbrala organizacija DAN in Inštitut za raziskovanje avtizma, 

ter podatkov in rezultatov otrok, ki so jih testirali na disbiozo: »porušeno ravnovesje med 

koristnimi in patogenimi mikroorganizmi«, toksičnost in drugo. 

Patterson priporoča, da najprej začnejo starši pri otroku izvajati brezglutensko in 

brezkazeinsko dieto ter specifično ogljikohidratno dieto. Avtor navaja, da takoj, ko uvedemo 

zgoraj opisane diete, je zaželjeno, da starši odpravijo tudi disbiozo, ki jo je veliko bolj kot 

odpraviti težje ohranjati pod nadzorom. Pomembno je, da za odstranjevanje toksičnih 

mineralov dodajamo nekatere mineralne dodatke. Na podlagi analize las zdravniki pripravijo 

formulo dodatkov za posameznega otroka. Avtor prav tako poudarja, da je pomembno 

uživanje esencialnih maščobnih kislin, ki jih dobimo v ribjem in lanenem olju. Namreč naši 

možgani so skoraj stoodstotno sestavljeni iz maščobnih kislin, prav tako celice v našem telesu 

potrebujejo esencialne maščobne kisline za tvorbo membran in znotraj celičnih struktur. 

Esencialne maščobne kisline zmanjšujejo vnetja v črevesju in pomagajo pri sindromu 

povečane prepustnosti črevesja. Pri terapiji je pomembno tudi, da otrok enkrat dnevno prazni 

črevesje, brez dolgega sedenja, s primerno gostoto blata. Avtor poudarja, da je vsak otrok 

edinstven posameznik in za ozdravitev potrebuje individualen pristop. Zgoraj opisani 

biokemični laboratorijsko preverjeni pristop je sodoben medicinski pristop, s katerim skušajo 

pomagati otroku  z MAS. 

 

Terapije, ki jih pogosto omenjajo različni avtorji (po http:/www.aspergers.com/, 

http:/www.avtizem.org/, http:/wrongplanet.net/). 

Zdravilo za avtizem uradno ne obstaja. Kljub temu obstajajo primeri, ko so otroci z avtizmom 

napredovali do take mere, da so izgubili diagnozo avtizma. Najpogosteje omenjene terapije 

pri motnjah avtističnega spektra so: komunikacija z izmenjavo slik (PECS), govorno-

jezikovna terapija, delovna terapija, glasbena terapija, terapija senzorne integracije, terapija 

TEACCH, terapija ABA, dieta brez glutena in kazeina. Trening socialnih veščin: kognitivna 

vedenjska terapija, delovna terapija in fizioterapija. Intervencije socialne komunikacije kot del 

govorno- jezikovne terapije. 

Z zgodnjimi terapijami se lahko otroci naučijo ustrezne komunikacije, vedenja in skrbi za 

same sebe. Osebe z motnjo avtističnega spektra lahko živijo povsem samostojno ali pa 

potrebujejo vse življenjsko nego in pomoč drugih. 
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Poleg vseh zgoraj naštetih pristopov in teorij pa postaja vse bolj znana, učinkovita, 

priljubljena in uveljavljena tudi terapija z umetnostjo. 

2.0 Pristop s pomočjo umetnostne terapije 

 »V navalu različnih oblik terapij in psihoterapij je pomembno, da umetnostni terapevt svoje 

delo umesti v ustrezne okvirje, glede na lastno usposobljenost in potrebe posameznikov oz. 

uporabnikov s katerimi dela ter, da z raziskovalnim delom, supervizijo, intervizijo, razvija, 

bogati teorijo in prakso umetnostnih terapij« (Fifolt, 2005).« 

 

Umetnostne terapije predstavljajo interdisciplinarno področje, kjer se umetnost oz. kreativnost 

združuje s terapijo. Obstajajo različne opredelitve umetnostnih terapij glede na opredeljen 

specifičen umetnostni medij, vendar kljub temu lahko povzamemo, da je umetnostna terapija-

pomoč z umetnostjo, vrsta terapije, kjer poteka pomoč  skozi proces doživljanja, izražanja in 

ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi (Fifolt, 2005).  

Zgoraj omenjena avtorica meni, da je za izvajanje umetnostne terapije potrebno poznavanje: 

izbranega umetnostnega medija, osnov svetovanja, terapije razvoja človeka in dejavnikov, ki 

vplivajo na spremembe v razvoju, specifičnost problematike uporabnika, načina, kako se 

kreativni umetnostni izraz povezuje in prepleta s terapijo, ter dinamike in procesov v skupini 

(v primeru skupinske oblike dela). 

Umetnostna terapija predstavlja možnost terapije tudi za skupine ljudi , kjer verbalna terapija 

ni mogoča oz. je mogoča le v omejenem obsegu. Kreativne oblike izražanja so blizu otrokom 

in mladostnikom ter imajo zato pomembno vlogo v procesu motiviranja mladih za terapijo v 

nadaljnjem procesu. Nebesedne oblike izražanja nudijo dodatno neubesedljivo bogastvo 

izraza in imajo kot take možnost odkrivanja ter razvijanja potencialov, ki bi lahko ostali skriti. 

Avtorica meni, da bi pri združevanju verbalne in umetnostne terapije posameznik imel dober 

potencial pri odkrivanju globljih, nezavednih plasti osebnosti individualne in kolektivne 

narave. Avtorica ima v mislih Junga, ki je to poimenoval individualizacija, ali Maslow, 

samoaktualizacija (Fifolt, 2005). 

 

Umetnostna terapija se je najprej razvila v ustanovah za duševne bolezni, kjer je bila v veliko 

pomoč duševnim bolnikom (Vogelnik, 1996). Danes pa se umetnostno izražanje uporablja v 

terapevtske namene kot oblika psihosocialne pomoči in kot terapevtska metoda. Uporabljajo 

jo v psihiatričnih ustanovah, psiholoških posvetovalnicah in drugih podobnih institucijah. 

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

različnimi imeni od ekspresivne umetnostne terapije, kreativne, umetnostne terapije itd. 

Umetnostna terapija se deli na več različnih smeri: ples-gib, glasba, likovnost in drama. 

Program izhaja iz potreb, ki so se pojavile v praksi na področju defektologije, vzgojnega in 

terapevtskega dela v vrtcih in šolah, socialne pedagogike, bolnišnicah in drugih ustanovah, 

rehabilitacije otrok in odraslih z motnjami in gibalnimi ovirami (Caf, 2004). Avtorica pravi, 

da je umetnostno izražanje dejavnost, ki lahko pomaga ljudem, kateri v življenju težko 

izrazijo svoja čustva (Vogelnik, 1996). Umetnost jim pomaga, da z uporabo umetnostnih 

sredstev najdejo družbeno sprejemljive načine za izražanje različnih čustev (žalost, jeza, 

veselje, razočaranje,…), ki jih zaradi določenih družbenih navad težko ali nemogoče izrazijo. 

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

kar sam hoče, in ne tega, kar mu je nekdo drug ukazal oz. določil, ker meni, da bi bilo tako 

dobro zanj. Skozi umetnostno izkušnjo, preko ustvarjanja, kreiranja svojih posebnih in 

osebnih znamenj človek izraža svojo osebnost (Vogelnik, 1996). 
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Pečjak (1987) navaja, da je umetnostna terapija  sodobna oblika psihosocialne pomoči, ki je 

stara okoli 80 let. Nanjo sta vplivali predvsem psihoanaliza in kasneje humanistična 

psihologija ter druge psihološke smeri, npr.: gestalt terapija in vedenjska terapija. To je 

vplivalo na različnost posameznih smeri v umetnostni terapiji. Terapije tako potekajo v 

individualnem stiku s terapevtom ali v skupinah. Uporabljajo jih v vzgojnih ustanovah za 

odpravljanje in zmanjševanje najrazličnejših motenj, ki so značilne za psihonevroze in 

nekatere psihoze, motnje v duševnem in telesnem razvoju, v kliničnih ustanovah, 

svetovalnicah… 

Za skupinska srečanja je značilno, da jih uporabljajo tudi duševno zdravi ljudje za sproščanje 

čustvenih zavor in pri odpravljanju občasnih težav. V klinični praksi pa so skupinske terapije 

najpogosteje dopolnitev drugim terapevtskim metodam. 

Avtor pravi, da v humanistično usmerjeni umetnostni terapiji terapevt ne posega v umetniško 

dejavnost pacientov, temveč jih podpira, spodbuja, potrjuje s pohvalami, zagotavljanjem, da 

so na pravi poti, ponavlja njihove komentarje… 

V psihoanalitični terapiji pa terapevt pomaga pacientu, da podzavesten del vsebine, ki jih 

izraža z umetnostjo, pride v zavest. Najbolj usmerjevalna je umetnostna terapija socialnega 

behaviorizma, ki s pomočjo umetniške dejavnosti uči posameznika, da prevzame v življenju 

drugačne, ustreznejše vloge (Pečjak, 1987). 

Značilno za umetnostno terapijo je, da temelji na treh učinkih. Najbolj poznan je učinek 

katarze, kjer pacient v umetnostnem delu izrazi svoje tegobe, bolečine, neprijetne izkušnje. 

Pri tem jih ponovno doživlja, kar povzroči sprostitev, prav tako popusti napetost, duševno 

zdravje pa se obnovi ali popravi (Pečjak, 1987). 

Ob tem avtor poudarja, da umetnostno izražanje daje pacientu možnost, da bolje spozna svoje 

probleme in jih reši na drug, primernejši ter ustvarjalnejši način. Izboljša se odnos med 

pacientom in okoljem, vedenje se spremeni in postane sprejemljivejše tako zanj kot za okolico. 

Pozitivne povezave – valence v uporabnikovem - pacientovem okolju se okrepijo. Prav tako 

ustvarjalna dejavnost izboljša uporabnikov - pacientov odnos s terapevtom, pripomore k 

prijetni klimi, terapevtu pa nudi informacije za bolj učinkovito uporabo klasičnih terapevtskih 

metod. 

Umetnostna terapija nima za cilj umetniškega izpopolnjevanja ali umetniške vzgoje, temveč 

gre za njen terapevtski učinek na osebnost. Poudarek je torej na terapiji in ne na umetnosti ter 

na procesu ustvarjanja ne pa na posameznikovih produktih. Kakršnakoli kritika produktov bi 

lahko takoj zavrla ustvarjalni proces in s tem tudi terapevtski učinek. Prav tako je pomembno 

poudariti, da v procesu pacient prostovoljno sodeluje, saj pritiski in siljenje povzročajo 

negativne učinke (Pečjak, 1987). 

Vogelnikova, prav tako kot Pečjak, v svoji knjigi opisuje, kako učinkuje ustvarjalna (likovna) 

umetnostna dejavnost na človeka.  Navedla bom nekaj razlogov (povzeto po Vogelnik, 1993, 

str. 16-20). 

 Umetnostno ustvarjanje pomaga človeku do osebnostne integracije.  

 Umetnost je pomembna pot nebesednega izražanja stvari, ki jih težko uzavestimo in 

besedno izrazimo. 

 Umetnost je visoko ustvarjalna dejavnost . 

 Umetnost lajša delo z domišljijo in podzavestjo.  

 Umetnostna dejavnost spodbuja in vsebuje sprostitev, igro in veselje. 

 Umetnost lajša dojemanje, razumevanje, in sprejemanje težko razumljivih ter 

zapletenih (tudi neumetniških) snovi. 
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 Umetnostno izražanje povečuje osebno kompetentnost in samopotrjevanje 

posameznika preko lepih izdelkov. 

 Umetnostne stvaritve so obstojne, posnamemo jih in raziskujemo kasneje. 

 

Caf (1994) navaja, da je umetnost  v svojem terapevtskem delu uporabljal tudi C. G. Jung. Z 

njeno uporabo je začel pred letom 1920, na njegovi kliniki v Zürichu. Pri svojem delu je 

pogosto opazoval paciente, katerih sanje so nakazovale bogat fantazijski material. Ob tem je 

imel občutek, da so pacienti notranje polni s svojimi fantazijami, vendar pa ne morejo opisati 

tega notranjega pritiska. Takšna sanjska slika ali pacientov domislek je Jungu služil kot 

možnost, da je pacientu naročil, naj ta zasnutek izrazi in razvije v svobodnejši fantazijski 

dejavnosti. 

Glede na individualno nadarjenost se je to potem zgodilo v dramatični, vizualni, akustični, 

plesni, slikarski, risalni ali kiparski obliki. Rezultat te tehnike je bilo veliko število upodobitev, 

katerih Jung v mnogih letih ni uspel prepoznati. Prepoznal jih ni tako dolgo, dokler ni spoznal, 

da gre pri tej metodi za spontano, s tehničnim znanjem pacienta podprto manifestacijo oz. 

izražanje nezavednega procesa, ki ga je Jung kasneje poimenoval »proces individualizacij 

posameznega bitja«. 

Jung je pred tem ugotovil, da ta metoda mnogokrat v veliki meri znižuje pogostnost in 

intenzivnost sanj, s tem pa zmanjšuje nepojasnjeni pritisk s strani nezavednega. V številnih 

primerih je to pomenilo precejšen terapevtski dosežek, ki je opogumil Junga ter njegove 

paciente, da so kljub nerazumljivosti pojavljajočih se vsebin nadaljevali s to obliko dela. Pri 

tem je Jung vztrajal, da ni iskal razlag, ki bi temeljile na določenih teoretskih predpostavkah, 

za katere je čutil, da ne bi bile samo nezadostne, ampak bi vnaprej presojale naivne 

upodobitve pacienta. Ta Jungova zadržanost pa ni bila vedno enostavna, predvsem pri 

pacientih, ki so potrebovali določeno razlago, da se ne bi popolnoma izgubili v temi. Tako jim 

je dajal začasne pojasnitve, katere so vsebovale veliko, »če«, »mogoče«, »toda« in druge. Ob 

tem je vedno skrbno pazil, da se je pomen slike dal pretopiti v vprašanje, katerega odgovor 

naj bi bil prepuščen fantazijski dejavnosti pacienta. 

Na začetku kaotična raznovrstnost slik se je med delom zgoščevala v posamezne določene 

motive in oblikovane forme, katere so se v identični ali analogni obliki ponavljale pri 

najrazličnejših individuumih. Kot najpoglavitnejše oblike kaotične raznovrstnosti slik so se 

pojavljale: urejenost, dualnost, nasprotje med svetlobo in temo, zgoraj in spodaj, desno in levo, 

združevanje nasprotja v tretjem, četverost (križ, kvadrat), rotacija (krog, krogla) in končno 

centriranje. Prav zadnje opisuje Jung v njegovem izkustvu kot nikoli preseženo najvišjo točko 

razvoja, ki se lahko kot takšna označi s tem, da sovpade s praktično največjim terapevtskim 

učinkom. Konkretne upodobitve opisuje kot zelo barvite in slikovite, o njihovi pestrosti pa 

pravi, da presegajo vsako možnost opisa. 

Jung pravi, da v katerikoli mitologiji ne obstaja motiv, ki ga ne bi včasih zasledil tudi v teh 

izrazih. Poznavanje mitologije je bilo pri Jungovih pacientih zelo majhno, a so jo kljub temu v 

svojih oblikovanih fantazijah daleč presegli. Slika in smisel sta tako rekoč identična, kajti ko 

se prva oblikuje, se drugi pojasnjuje. Podoba v resnici ne potrebuje razlage, saj predstavlja 

svoj lastni smisel (Jung, 1995). Tukaj lahko najdemo začetke umetnostne terapije, pri kateri 

ne gre za končni produkt (slika, plesni nastop, dramska predstava, pesem…), temveč gre za 

sam proces ustvarjanja (plesnega, likovnega, glasbenega, dramskega) ter ozaveščanja 

občutkov in čustev, ki se posamezniku porajajo tekom procesa ustvarjanja. Ob tem je 

pomembno, da notranje stiske, težave, pritiske, neizražena čustva, ki v nas ustvarjajo določene 
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negativne pritiske in težo, z nezavedne ravni spravimo na raven zavesti, ki jo ozavestimo ter 

lahko izrazimo. Pri tem lahko uporabimo katerikoli umetnostni medij. 

Če vzamemo  primer izražanja s slikanjem ali risanjem, preko katerega je Jung opredelil 

kakšen pomen ima umetniško izražanje na človekovo psiho, se notranje spremembe, ki jih ta 

metoda spodbuja, lahko zgodijo skozi različne oblike izražanja, ne le likovno, temveč tudi 

plesno-gibalno, glasbeno, dramsko. Pri vseh naštetih dejavnostih gre za aktivno obliko 

vključevanja posameznika v lastni proces zdravljenja, s tem pa se poveča tudi motiviranost za 

doseganje želenih sprememb. 

Jung navaja, kaj je njegov razlog k spodbudi pacientov, da se na določeni stopnji pričnejo 

izražati s slikarskim čopičem (Caf, 2004, str. 35, po Jung, 1994, str. 59). 

»Moj namen je isti kot pri obravnavi sanj: doseči želim nek učinek, spremembo. Pacient pri 

tem postane aktiven. Najprej spravi na papir tisto, kar se mu je prikazalo v domišljiji in da 

temu status namernega dejanja. O tem ne le govori, ampak resnično nekaj stori. S 

psihološkega vidika je eno, če ima človek z zdravnikom dvakrat tedensko zanimiv pogovor - 

katerega rezultati obvisijo bolj ali manj v zraku - povsem nekaj drugega pa je, če se pacient 

nekaj ur ukvarja s čopičem in barvami ter slednjič ustvari nekaj, kar je na videz nesmiselno. 

Pacientu se njegove fantazije ne zdijo nesmiselne, ker se ukvarja z njimi in zato imajo 

pozitiven učinek nanj. Še več, ob prizadevanju, da bi dal podobi vidno obliko, jo mora čim 

natančneje preučiti in jo tako doživi celoviteje. Ko pacient vidi, kako ga delo na simbolični 

podobi osvobodi klavrnega duševnega stanja, se bo vrnil k njemu kadarkoli bo v podobni 

stiski. Na ta način pridobi nekaj zelo dragocenega, namreč večjo neodvisnost, ki je korak k 

psihološki zrelosti. S to »metodo« lahko pacient doseže ustvarjalno neodvisnost, saj ni več 

odvisen od zdravnikovega znanja ali od svojih sanj, temveč svoje notranje izkustvo izrazi s 

tem, da ga konkretno upodobi. Kar upodablja so namreč aktivne fantazije - tisto, kar ga 

aktivira. Kar pa ga aktivira je on sam, toda ne v smislu nekdanje zmote, ko je enačil sebe s 

svojim egom, temveč v novem smislu. Njegov ego se zdaj kaže kot objekt, na katerega 

vplivajo nove življenjske sile v notranjosti. V svojem nizu slik skuša čim natančneje prikazati 

notranja gibala, da bi naposled spoznal, da so to večne neznanke - skriti temelji duševnega 

življenja«. 

 

Tako obstajajo različne smeri umetnostne terapije, ki se vežejo na različne psihološke teorije 

in prakse. Udejanjanje v praksi pa je odvisno od umetnostnega terapevta, ki razvija sebi lastno 

metodo dela. 

2.1 Umetniški medij gibanja v terapevtske namene 

2.1.1 Opredelitev gibanja in plesa 

Gibanje je premagovanje telesne teže in ravnotežja s silo in s tem spreminjanje položaja in 

napetosti telesa v prostoru v določeni časovni enoti. Po svojem bistvu je tudi prehajanje iz 

neravnotežja v ravnotežje in obratno. Je osnovno izrazno sredstvo plesnega oblikovanja. 

Vsako gibanje ima začetek, razvoj in zaključek, ki je hkrati prehod v naslednje gibanje. Ritem 

gibanja je rezultat organizacije napetostnih delov v časovnem toku 

(Leksikon Cankarjeve založbe, Ples, 1990, str. 99). 

 

Ples je širok pojem, ki obsega vse vrste plesa z osnovnim pomenom: želja po gibanju, po 

ritmičnem plesu, po življenju in uživanju življenja. Besedo ples uporabljamo večinoma v 

zvezi s človekovim telesom, označuje pa lahko tudi vsako ritmično gibanje, npr.: ples ognja, 
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ples lutk, ples animiranih likov na zaslonu…V vseh teh oblikah je prvinska narava plesa vidna 

v ritmičnem gibanju telesa, ki je neposredno povezana z ritmom čustev in občutkov človeka 

oz. ljudi, ki ga oblikujejo. Podobno je pri ritualnih gibanjih, ki velikokrat  poenostavljeno 

posnemajo gibe človekovega nujnega dela - kopanje, zabijanje, metanje, lovljenje,…Ples 

obstaja po vsem svetu, tako med vsemi ljudstvi. 

Ples je dejavnost, namenjena izražanju čustev skozi gibanje telesa v skladu z oblikovanim 

ritmom časa in glasbe (Kljajič, 2000, v Leksikon Cankarjeve založbe - Ples, 1990). 

2.2 Gibalno-plesna terapija 

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

terapevtsko sredstvo že v plemenskih skupnostih ( šamani). 

Levy (1998) opredeljuje plesno terapijo kot obliko psihoterapije, ki se razlikuje od 

tradicionalne psihoterapije v tem, da uporablja psihomotorični izraz kot najpomembnejši 

način posredovanja. Gibalno-plesna terapija je vrsta umetnostne terapije, ki skozi telo vpliva 

na duševnost. Je proces, v katerem je telesno gibanje, izražanje in ustvarjanje z gibom 

osnovno terapevtsko sredstvo. Ples v kreativni umetnostni terapiji je umetnost za vsakogar, 

skozi katero se izraža posameznikovo življenje z vsemi ovirami in zapleti. Gibalno-plesna 

terapija temelji na analizi klientovega gibanja in spodbujanju sprememb preko gibanja. Vsak 

premik v načinu gibanja se namreč »razlije« po celotni osebnosti. Človek lahko izraža svoja 

čustva s pomočjo razburljive, oživljajoče ali pomirjujoče moči plesa. Plesni terapevt proučuje 

povezave med klientovo mišično dejavnostjo, čustvovanjem in mišljenjem ter klientu pomaga 

pri ozaveščanju. Klient si tako pridobiva občutek večje kontrole nad lastnim življenjem (Caf, 

2004 v Bartenieff, Lewis, 1990). Pečjak (1987) meni, da vodilni plesni terapevti izhajajo iz 

teorije čustvenega oklepa, ki sestoji iz napetih mišic, krčevitega dihanja in trdne drže. 

Samozavest, sprostitev, spontanost in podobne terapevtske učinke je mogoče doseči, če 

najprej razbijemo ta oklep. Temu je namenjeno gibanje oz. ples kot terapija, v povezavi z 

glasbo. 

Prav tako avtorica Payne (1998) v svojem delu v poglavju Razjasnitev opisuje glavne 

značilnosti gibalno-plesne terapije: »Pogovor z nekom lahko razjasni problem in situacijo. 

Gibanje pa to razjasni na popolnoma drugačen način, s podajanjem drugačnih informacij«. 

Npr.: raziskovanje jeze v gibanju; ob tem vidimo, da lahko jeza naredi nekatere ljudi zelo toge, 

zadržane, imobilizirane, medtem ko drugi svojo jezo izražajo na agresiven, nasilen, pretepaški 

način ali pa mahajo z rokami na zelo nepovezan način. Gibanje daje individualen značaj jezi, 

ki razjasni dinamiko čustev pri posamezniku. 

 

Payne (1998) opisuje različne avtorice, ki so razvijale metode plesne terapije in pojasnjuje 

naslednje pojme. 

Neposreden dostop k nezavednemu: gibanje ponuja neposreden dostop k nezavednemu. Skozi 

gibanje izražamo nezavedno, medtem ko besede delujejo drugače, za posledico imajo 

intelektualni proces. Besede lahko opišejo sanje, gibanje, podobe ali odnose, a se nadalje 

umikajo od samega nezavednega procesa. Mnenje nekaterih terapevtk, kot so Janet Adler, 

Joan Chodorrow (1986) in Mary Whitehouse (1977) je, da telo in njegovo gibanje ne more 

lagati. Terapevti so prakticirali »avtentična gibanja«. 

Prav tako sta analitičarki gibanja, kot sta Martha Davis (1970, 1977) in Irmgard Bartenieff 

(1965, 1980), razvili metode za snemanje in prepoznavanje gibalnih značilnosti. 
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Neverbalno komunikacijo so raziskovali tudi Kendon (1972), Condon (1969), Kestenberg 

(1975) in Birdwhistele (1970), kateri so nam omogočili spretnejše opazovanje gibanja (v 

Payne, 1998). 

 

Kinestetični spomin: je splošna značilnost gibanja, zlasti telesnega. Npr.: vsi pri sebi 

prepoznamo kretnje, ki smo jih pridobili oz. prevzeli od svojih staršev. Vsi pomembni in 

nepomembni spomini so zastopani v telesu. Zato lahko te spomine skozi telo ali gibalno delo 

tudi obudimo.  

Simultanost: z držo telesa oz. z enim samim gibom lahko razkrivamo tri ali štiri različne 

pomene, in sicer na različnih ravneh bivanja, tako na emocionalnem, telesnem in duševnem. 

V en sam gib je povsem mogoče združiti tudi tako imenovane raznovrstne in zapletene pojme, 

kot so npr.: jeza, zaščitniško vedenje, razmišljanje…(Payne, 1998, str. 168). 

Preobrat: posebna značilnost gibanja oz. plesa je spremenljivost, kar omogoča prehajanje iz 

enega čustvenega stanja v drugo (npr. od izražanja jeze do izražanja veselja). Ta značilnost 

ima v gibalno-plesni terapiji velik pomen, saj dokazuje gibalno zmožnost osebe in odprte poti 

gibanja. 

Očiščenje oz. katarza: se nanaša na osvobajanje napetosti. Gibalno-plesna terapija ima 

poseben prispevek v tem, saj je gibanje telesno izražanje, katarza pa je telesno »raztovarjanje« 

čustev in energije. 

Integracija: gibanje lahko dopolnjuje proces verbalne terapije. Ples postane simbol izkušnje, 

ki je ne integriramo le na zavestni, temveč tudi na globlji ravni kot to opredeljuje avtorica 

Payne (1998).  

 

Pomen gibalno-plesne terapije, ki ga navaja že zgoraj omenjena avtorica, Payne West (1984) 

v Kroflič (1992) je  naslednji, da prispeva k samozavedanju, ker omogoča oblikovanje 

ustrezne telesne slike, daje občutek notranje strukture, reducira impulzivnost, omogoča 

odkrivanje samega sebe, vzbuja zadovoljstvo s samim seboj, samozaupanje, občutljivost za 

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

razvija socialne sposobnosti oz. socialno zavedanje, ker spodbuja stike z drugimi, zaupanje, 

občutljivost, prilagodljivo strukturo, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, 

upoštevanje pravil, delitev pozornosti, empatijo, vodenje in podrejanje, vzdrževanje 

pozornosti, sprejemanje stikov preko dotika, iniciativnost in sodelovanje v aktivnostih. 

Omogoča občutenje uspeha in zadovoljstva, omogoča integracijo notranjih in zunanjih 

dražljajev, 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 v hoji, ravnotežje in prostorska orientacija; 

privzgaja vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven in sprejemljiv način, 

usposablja otroka oz. odraslega za kreativno vključevanje v družbo in preprečuje 

konformizem, prispeva k smiselnemu in ustreznemu organiziranju, interpretiranju in ravnanju 

v objektivnem svetu. 

Cilj gibalno-plesne terapije: je proces izvajanja in načrtovanja  določenega giba, ki je lasten 

vsakemu posamezniku, ne pa izvedba le-tega. Uporablja se v različnih strokah, v različne 

namene, na različne načine (skupinsko, individualno, v parih) v različnih prostorih. 

Stroke, pri katerih je gibalno-plesna terapija vplivala kot uspešna dejavnost, so: terapija 

zlorabljenih otrok, terapija oseb z motnjami hranjenja, terapija hiperkinetičnih in 
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hipokinetičnih otrok, terapija otrok z motnjami vedenja in osebnosti, terapija otrok z MAS. 

(Kljajič, 2000, v Levy, 1988). 

Kakšno vlogo ima gibalni terapevt, pri svojem delu, pa nam podrobneje opisuje avtorica 

Payne (1992): terapevt vpliva na gibanje v smeri terapevtskih ciljev. Z gibanjem omogoča 

nebesedno oz. pred-besedno komunikacijo; otroku prikaže prijetnost gibanja in mu ga s tem 

na umirjen način, ne s silo, približa; predlaga različne načine gibanja. 

Pri izvajanju gibalno-plesne terapije so pomembne metode dela oz. tehnike. Pri terapiji 

uporabljamo veliko neverbalnih komunikacijskih tehnik, katere smo povzeli iz umetniškega in 

terapevtskega področja. 

Caf (2004, po Payne, 1992) navaja v svojem delu avtorico Kedzie Penfield, ki je metode dela 

oz. tehnike razdelila v 5 kategorij. Pri tem je zajela le tiste tehnike, ki so se razvile iz analize 

gibanja, plesa, drame in gestalt terapije. Vseh 5 kategorij: dotik, zrcaljenje, pretiravanje, 

improvizacija, urejena gibalna zaporedja ustrezajo razvojnim fazam v otroštvu. 

 

Delovne metode (tehnike):                   Vzporednice v razvoju: 

 dotik                                            prva interakcija s starši /otrok 

 zrcaljenje                                     materina refleksija otrokovega gibanja 

 pretiravanje                                 družabne igre  

 improvizacija                              učenje skupinskih iger, oblikovanje svojih pravil 

 urejena gibalna zaporedja           intelektualni proces oblikovanja izjav 
Tabela 1: tehnike gibalno-plesne terapije in njihove vzporednice v razvoju, Payne (1992). 

 

Opredelitev pomembnosti delovnih pogojev, ki jih navajata avtorici Payne in MacDonald 

(1992): niso samo pomembne vloge in cilji, temveč je tudi pomemben pravilno izbran prostor 

za izvedbo dejavnosti. Paynova navaja, da naj bo prostor stalen in miren, prav tako pa ga naj 

klienti ne uporabljajo za druge namene. Pomembno je tudi, da naj vse moteče elemente v 

prostoru odstranimo. Prostor naj bi bil opremljen s stoli, kavčem, različnimi blazinami, 

ogledalom, preprogo; vključeni naj bi bili različni inštrumenti: kamera, videokasete, kasetofon. 

Prav tako naj ima prostor možnost zatemnitve oz. osvetlitve. 

Klient in terapevt naj bi si med vsemi pripomočki izbrala, kje in kako bosta izvajala dejavnost. 

Pri izbiri je najpomembneje, da je za dejavnost urejen dovolj velik prostor, ločen od ostalih, ki 

omogoča zasebnost, saj se klienti lahko resnično sprostijo ter sodelujejo v dejavnosti oz. 

terapiji. 

Na začetku terapije je potrebno postaviti osnovna pravila prihodov, odhodov, vedenja na 

srečanjih, ki se jih vsi dosledno držimo. 

Terapija lahko poteka individualno, v skupini, v majhni skupini z dva do štirimi otroki. 

Majhne skupine so se izkazale za najboljše, če so vsebovale otroke, ki so funkcionirali na 

približno enaki razvojni stopnji.  

Heterogene skupine (mešanih starosti) so se dobro izkazale pri otrocih s težjimi učnimi 

težavami. Payne (1992) poudarja, da je pomembno na začetku terapije in med potekom dobro 

opazovati klientovo gibanje ter ga sproti evalvirati, analizirati in interpretirati.  

Tako naj evalvacije srečanj vsebujejo načrtovane dejavnosti, ki so se na srečanju dejansko 

zgodile, klientove odzive in naše komentarje o klientovem napredku ter trenutnem obnašanju. 

Za vsakega otroka prilagodimo metode dela, strategije, pristope. Ob tem upoštevamo 

klientove močne in šibke točke, njegove značilnosti, lastnosti ter motivacijo. 
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Avtorica Staton-Jones (1992) opisuje tudi načela gibalno-plesne terapije, kjer omenja 5 

poglavitnih načel, ki naj bi se jih držali vsi, ki se s tem ukvarjajo. To so: um in telo sta v stalni 

medsebojni povezanosti; gibanje je odsev osebnosti, kot tudi stopnje duševnega razvoja in 

psihičnega stanja ter socialnega zavedanja; odnos otrok-klient in terapevt je ključnega pomena 

za uspešnost gibalno-plesne terapije; ples že sam po sebi deluje terapevtsko; gibanje pa 

prikazuje občutja, misli, ki se jih drugače ne zavedamo. 

Payne, navaja in opisuje metode ter strategije gibalno-plesne terapije. Pri metodah in 

strategijah se osredotoča predvsem na odnos otrok-terapevt. Ob tem poudarja poglaviten 

način izvajanja gibalno-plesne terapije, ki jo opisuje kot »joining« oz. združevanje, 

približevanje terapevta k otroku. Opisuje, da se otrok in terapevt gibata po različnih tehnikah: 

gibanje z otrokom, terapevt »reflektira« otrokovo gibanje s pomočjo dejavnosti, ki jih avtorica 

poimenuje kot »shadowing, echoin mirroring« oz. senca gibanja, odmev gibanja ter zrcaljenje 

gibanja, sprotna verbalizacija, razlaga gibanja. Iniciator gibanja je začetni, spontani otrokov 

gib, mi pa ga verbaliziramo. Po potrebi terapevt inicialne gibe predlaga (predvsem pri otrocih 

s težjimi učnimi težavami) in prilagodi razvojni stopnji otroka (Payne, 1992). 

 

2.2.1 Opredelitev metode ustvarjalnega giba in plesa 

Krofličeva in Gobčeva (1995, str.13) navajata, da je plesna vzgoja v najširšem pomenu 

vzgajanje s plesom. Je vzgojna in učna metoda, pri kateri se izražamo skozi gib, ga 

oblikujemo in ustvarjamo skozi gib oz. z gibom. Učenje skozi gib in ples postaja 

nepogrešljiva sestavina  učnega procesa, zato je enakovreden sestavni del predšolske vzgoje 

in nadaljnjega procesa v izobraževanju. S plesom razvijamo in spodbujamo splošen razvoj 

koordinacije gibov, motorike, orientacije v prostoru ter času, hitrost, natančnost, vzdržljivost, 

gibljivost. Ples oz. izražanje skozi gib pa ima predvsem pomembno vlogo pri oblikovanju 

otrokove samopodobe, saj skozi ples lažje razume svet ter vpliva na boljše odnose v skupini. 

Izražanje skozi ples oz. gib ima hkrati pomembno vlogo pri otrokovem gibalnem, čustvenem, 

intelektualnem, psihomotoričnem in socialnem razvoju. Pri svojem delu s predšolskimi otroki 

se poslužujem plesne umetnosti na vseh področjih otrokovega razvoja, saj preko ustvarjalnega 

giba z otroki lahko raziskujem, odkrivam nova znanja, pridobivam nove izkušnje za delo z 

otroki , se povezujem z različnimi oblikami umetnostmi ter jih združujem, prepletam na način, 

ki je otrokom blizu. To pa je učenje skozi ustvarjanje neposredno preko njihovih čutil, kjer 

otroci gradijo na senzibilizaciji čutov, odkrivanju lastnega jaza, izražanju svojih čustev, 

občutenj, tako preko likovne umetnosti, kot skozi dramatizacije zgodb, preko gibanja in 

glasbenega ustvarjanja ter izražanja. Na ta način se učimo, prepletamo znanja, ustvarjamo in 

komuniciramo skozi umetnost, ki jo bom definirala v spodnjih vrsticah. Ena izmed meni 

uporabnih metod je metoda ustvarjalnega giba: način dela pri katerem otroci z gibanjem 

izražajo, oblikujejo, ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine (Kroflič, 1999). Ustvarjanje z 

gibom poteka skozi igro, kjer otrok ustvarja, komunicira, se sprošča, bogati svoja znanja skozi 

različne didaktične plesne, gibalne in rajalne igre. Prav tako otrok izraža svojo ustvarjalnost 

skozi socialne in domišljijske igre ter igre umiritve. Otrok na ta način spoznava vsa predmetna 

področja skozi ustvarjanje z gibom. Z vključevanjem metode plesnega oz. ustvarjalnega giba 

otrokom omogočamo celostni razvoj. Kroflič, Gobec, Geršak, (1995) navajajo, da je 

ustvarjalni gib celostna učna metoda, ki zajema v vsej svoji širini ples, umetnost, gibanje, ki 

vpliva na kinestetično inteligenco, medtem ko ples vpliva na plesno vzgojo in s tem 

posledično na učenje in poučevanje otrok skozi umetnost. 
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Kakšen pa je pomen ustvarjalnega gibanja na otroka oz. kako se otrok odziva na ustvarjalno 

gibanje, kakšne so posledice, vzroki in, ali ima ustvarjalnost vpliv na otrokov celostni razvoj? 

 

Velikokrat so se mi porajala ta vprašanja in skozi metodo ustvarjanja z gibom in prepletanjem 

vseh umetnostnih medijev (glasba, drama, likovna in plesna umetnost) ter skozi opazovanje 

izražanja otrok sem ugotovila, da plesno gibanje veliko prispeva k samozavedanju otroka, 

boljši samozavesti in pozitivni samopodobi, pozitivnim odnosom med sovrstniki in odraslimi, 

prepletanju iskrenih vezi med njimi, izražanju čustev. Ustvarjalno gibanje prispeva k občutju 

uspeha in zadovoljstva, saj omogoča oblikovanje ustrezne telesne sheme in vliva 

samozadovoljstvo, prav tako lahko vpliva na kvalitetnejšo  oblikovanje stališč, vrednot, 

vedenje ter prispeva tudi k notranjemu miru. 

 

Pediček (1970) pravi, da otroku največ ugodja daje gibanje, v katerem posnema osnovno 

zakonitost svojih bioloških procesov. Ob tem uvaja izraz »biološko ugodje«, ki se pojavlja v 

človeku ob ritmičnem gibanju telesa, ob katerem se človek globlje zave svojega obstoja. S 

plesom človek posnema in izraža utripanje vsake svoje celice ter ritem vseh svojih bioloških 

procesov, ki potekajo po vzorcu enakomernega ponavljanja napetosti in sprostitve. 

Zagorčeva (1992) pravi, da že majhni otroci včasih neutrudno in docela ritmično pravilno 

nihajo s posameznimi deli telesa. Kasneje otrok večkrat izmenično enakomerno poskakuje, 

teka od predmeta do predmeta, od stene do stene. Prav tako tudi večkrat razprostre roke, se 

vrti ter ob tem smeji, kot da je najsrečnejše bitje. Ob plesnem izražanju je pomembna vez 

fiziološkega in biološkega ugodja, kjer gre za proces dihanja, krvnega obtoka, izmenjave 

hranljivih snovi, ki se pri gibanju pospešujejo še zlasti, če je to enakomerno ali ritmično, kar 

pa je podobno oz. je enako plesu. 

 

Tubbs (1996) opisuje ples kot sproščujočo obliko telesne aktivnosti, ki zvišuje raven 

adrenalina, krepi mišice, poganja kri po žilah in povzroča še vrsto drugih dejavnikov. Preko 

plesa in glasbe otrok doživlja in občuti ritem, preko katerega sprosti svoja čustva, se telesno 

umiri, doživlja ugodje, se svobodno giblje in s tem se osvobodi togosti. Preko ustvarjalnega 

giba izraža svoja čustva in občutke kar mu pomaga, da vse kar občuti lahko izrazi in ne 

zadržuje v notranjosti sebe. Ples nam ponuja obliko sproščanja in zabave, ki je primerna tako 

za otroke, kot za starejše ljudi. Povezuje se z vsemi vzgojnimi področji, zato je vzgajanje s 

plesom kompleksno. Z gibanjem spodbujamo izvirnost in ustvarjalnost, kar se povezuje tudi s 

plesno, glasbeno in likovno vzgojo. Preko likovne, glasbene, gibalno-plesne umetnosti pa 

razvijamo občutljivost za gibanje in oblike v okolju ter s tem spodbujamo interes za 

spoznavanje okolja, ki je skupno plesni in intelektualni vzgoji. Pri odkrivanju bistvenih 

značilnosti v oblikah in gibanjih v okolju ter z različnimi gibalnimi spodbudami razvijamo 

umske sposobnosti in mišljenje.  

 

Značilno in nujno za plesno dejavnost je, da vplivamo na medsebojno sodelovanje, ki 

spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov (Kroflič, Gobec, 1995). Otroci se naravno 

in spontano gibljejo ter hkrati preko gibanja spoznavajo, raziskujejo in odkrivajo novo okolje, 

na katerega reagirajo. Tako se na naraven način z izkušnjami učijo neverbalne komunikacije. 

 

Z vstopom v osnovno šolo imajo otroci pridobljene veščine neverbalne komunikacije, vendar 

pa Griss (1998) ugotavlja, da učitelji tega naravnega pripomočka ne izkoristijo v zadostni 

meri. 
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Krofličeva (1999) meni, da gibalne in plesne izkušnje lahko pripomorejo k integraciji 

fizičnega in emocionalnega ter tako usposabljajo otroka ali odraslega za ustreznejše odzivanje 

na okolje. Prav tako avtorica ugotavlja, da novejša pojmovanja učenja v šolskem konceptu 

poudarjajo pomen neposrednih izkušenj, ustvarjalnega reševanja problemov, medsebojnega 

komuniciranja, sodelovanja, samopotrjevanja ter doživljanja.  

 

Pedagoga Wambach in Wambach  (1999) poudarjata, da je čustveno in mentalno življenje 

otroka tesno povezano z njegovim telesnim razvojem. Zaradi telesnega razvoja se otrok 

postopoma začenja zavedati svojega jaza, razvija odnose z drugimi in gradi ter pridobiva 

izkušnje in znanje o svetu. Opisujeta, da otrok med petim in sedmim letom preživlja 

pomembno obdobje v svojem razvoju, ki vključuje prehod od globalnega k analitičnemu 

zaznavanju. Tako otroku pri uravnovešenem reševanju konfliktov, med njegovim jazom in 

zunanjim svetom, pomagajo vaje telesnega izraza ob glasbi, ki mu na ta način omogočajo, da 

postopoma razvije svojo telesno shemo. Pri razvoju telesne sheme je odločilna ureditev 

sledečih dejavnikov: orientacija, lateralizacija, poznavanje lastnega telesa in časovna ter 

prostorska struktura. Posledica slabo razvite telesne sheme lahko povzroča težave v 

zaznavanju in strukturiranju časa, slabšo koordinacijo telesa, nezaupanje in agresivnost v 

odnosu do drugega (Wambach, 1999). 

 

Psihologi ugotavljajo močno povezavo med telesno-gibalno inteligentnostjo, kjer poudarjajo 

tesno povezavo med uporabo telesa in razvijanjem drugih spoznavnih zmožnosti. Prav tako 

skušajo potegniti vzporednico med miselnimi procesi in fizičnimi spretnostmi (Gardner, 

1995). 

 

Gardner in drugi raziskovalci poudarjajo, da med telesnimi dejavnostmi in miselnimi 

spretnostmi ni stroge meje ter da gre za usklajevanje med njimi. Prav tako Gardner ugotavlja, 

da je v plesu možno videti telesno inteligentnost v najčistejši obliki, še zlasti takrat, kadar gre 

za čisti ples brez glasbe, literature in scene (Gardner, 1995, 260). Avtor povezuje telesno-

gibalno inteligentnost  še s prostorsko in logično-matematično inteligentnostjo. V vrtcu in v 

šoli je zelo koristno je, da se otroci veliko gibajo, saj se na ta način lažje učijo. Ker je poleg 

aktivnosti v njihovih možganih aktivno tudi celo telo, si določeno stvar bolje zapomnijo. 

Različni avtorji, glede na raziskave potrjujejo pomembnost kombiniranja vseh čutov pri 

učenju in navajajo, da je integracija gibanja v pouk ter vzgojne vsebine zelo koristna za otroke. 

 

Gibanje izboljšuje cirkulacijo krvi in kisika, vzdržuje ravnovesje med duševnim in telesnim 

stanjem, povečuje zanimanje, uravnava otrokovo razpoloženje, zvišuje raven notranje 

motivacije, zmanjšuje negativne vplive otrokovega sedenja, odvrača od pasivnega učenja, 

pozitivno vpliva na razmišljanje, zvišuje vsebnost kisika v možganih...(Kovar, Combs, 

Campbell, Napper-Owen in Worrel, 2004). 

 

Prav zato tudi jaz pri svojem delu stremim k celostnemu razvoju otroka, kjer uporabljam 

metodo celostnega učenja. Celostno-holistično učenje pomeni razumeti nekaj z umom in 

telesom. Celostna metoda učenja prepleta v vzgojno-izobraževalnem procesu telesne, 

doživljajske, miselne in socialne dejavnosti. Ta metoda mi pri mojem delu pomaga, da lahko 

gradim in vplivam na individualnem ter skupinskem gibalnem izražanju in ustvarjanju na 

vseh področjih otrokovega razvoja. Med celostne metode učenja in poučevanja spada tudi 
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ustvarjalni gib, ki omogoča zabavno raziskovanje lastnega gibanja s pomočjo glasbe ter 

drugih izraznih sredstev. Usmerja energijo, bogati domišljijski svet, povečuje kreativnost, 

razvija telesne in umske spretnosti. Metoda ustvarjalnega giba vpliva na oblikovanje otrokove 

osebnosti, ki jo razvija preko igre. Poleg vsega zgoraj naštetega pa ustvarjalni gib prav tako 

otrokom omogoča doživljati netekmovalne, ustvarjalne izkušnje, ki so naravnane na uspeh 

(Boyd, 2003). S takim načinom vzgajanja in poučevanja pa otroke spodbujamo in navajamo k 

sodelovanju, reševanju problemov v skupini, na upoštevanje drug drugega, k strpnosti, 

empatiji, različnosti in k prijateljskim odnosom. Prav tako se vzpostavlja tudi prijeten odnos, 

kjer prevladuje pozitivna klima med vzgojitelji, učitelji in učenci. 

 

William Glasser (1998) v svoji Kontrolni teoriji-teoriji izbire opozarja na 5 človekovih potreb. 

Pri sodobnem človeku zaznamo 4 temeljne potrebe, poleg potrebe po preživetju posameznika 

in vrste so še potreba po ljubezni, potreba po moči, potreba po svobodi, potreba po zabavi. 

 

Pri uvajanju ustvarjalnega giba, pri svojem delu v vrtcu, omogočam otroku, da zadovolji vse 4 

osnovne potrebe, ki jih čuti pri zadovoljevanju potrebe po ljubezni, kjer je sprejet; čuti 

pripadnost, sodelovanje, varnost in prijateljstvo. Plesno-gibalne igre otrokom nudijo občutek 

pripadnosti skupini, omogočajo sodelovanje med otroki in vzgojiteljem v pozitivnem in 

prijetnem vzdušju. Prav tako se skozi plesno-gibalne igre krepijo socialni odnosi v skupini. 

Pri plesno-gibalnih aktivnostih pa otrok zadovoljuje tudi potrebo po moči, saj je vsak 

posameznik pomemben pri soustvarjanju plesno-gibalne stvaritve. Otroci imajo možnost 

voditi, kar posledično krepi njihovo samopodobo in samopotrjevanje. Otrokom pri plesno-

gibalnem izražanju omogočam veliko ustvarjalne svobode in samostojnosti ter s tem 

zadovoljujem njihovo potrebo po svobodi, hkrati pa sem pozorna na to, da se otroci nenehno 

srečujejo z novimi stvarmi. Ponujam jim aktivnosti, ki so igrive in povzročajo smeh, 

sproščenost ter jim tako omogočam zadovoljevanje njihovih potreb po zabavi. Predvsem pa se 

pri svojem vzgojno-terapevtskem delu osredotočam na pomen nebesedne interakcije skozi 

gib-ples. 

 

Ob uporabi celostne metode poučevanja in učenja, med katere spada tudi metoda 

ustvarjalnega giba in plesa, sem ugotovila, da se otroci razvijajo tako na telesnem, gibalnem 

kot na intelektualnem, čustvenem in socialnem področju. 

 

Skozi izkušnje pri svojem delu z otroki sem prav tako ugotovila, da se otrokom preko 

ustvarjalnega giba bogati ustvarjalno mišljenje in ustvarjanje pozitivnih, sočutnih 

medsebojnih odnosov. Na tej osnovi postopoma skozi ustvarjalni gib gradijo na pomembnosti 

tako vsakega posameznika kot celotne skupine. V svoje delo vključujem tudi veliko 

neverbalne komunikacije, ki poteka tudi skozi dotik, preko katere se otroci prav tako izražajo 

na ustvarjalen način in bogatijo svojo kreativnost izražanja. Interakcija je aktualen odnos med 

dvema ali več posamezniki, pri čemer en posameznik vpliva na vedenje ostalih. Prav v 

ustvarjalnih gibalno-plesnih dejavnostih poteka intenzivna interakcija tako med učiteljem in 

učencem kot med učenci samimi. Interakcija se kaže skozi besedno in nebesedno 

komunikacijo. Za ustvarjalne gibalno-plesne dejavnosti je značilna nebesedna komunikacija, 

ki se kaže skozi neposredno ustvarjene nebesedne gibalne oblike. Med izvajanjem ustvarjalno 

gibalno-plesnih dejavnosti z metodo celostnega učenja, ki vključuje ustvarjalni gib in dotik, 

sem ugotovila, da je otrokom ta metoda zelo blizu, saj  pripomore tako k razumevanju novih  

pojmov; npr, kaj je to ljubezen, smrt… in pojavov, kot pri razumevanju vsebin, npr: kako s e 



Zorko, N. (2012). Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra.  

Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

26 

 

lahko gibamo, kot veter… ter na vseh področjih otrokovega razvoja. Prav tako je viden 

napredek na grajenju medsebojnih odnosov med otroki in vzgojitelji ter odraslimi, saj skozi 

gibalno-plesne dejavnosti z otroki navezujemo pristnejše in bogatejše stike, ki drug drugega 

navajajo k strpnosti in notranjemu miru. Preko ustvarjanja z gibom otroci lažje izražajo svoja 

čustva, občutke, doživljanja, katere posledično krepijo ter tako bogatijo naše medsebojne 

odnose. 

 

Od ustvarjalnosti giba naj sedaj opredelim še vrste gibalno-plesnih dejavnosti oz. iger, ki se 

razdelijo na 4 osnovne vrste (Kroflič, Gobec, 1995) 

1. Didaktične igre:  so namenjene razvijanju sposobnosti in pridobivanju znanja. Te igre 

so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih, predvsem se uporabljajo 

rajalne in gibalne igre s pravili.  

2. Rajalne igre-ljudske rajalne igre: so skupinski ljudski plesi, pretežno otroški, ki lahko 

vsebujejo tako petje kot govorjeno besedilo, zanje pa je značilna krožna oblika. 

Ločimo rajalne igre z vlogami, kjer ima eden izmed otrok posebno vlogo in rajalne 

igre brez vlog, kjer se vsi otroci gibljejo enako. 

3. Plesna dramatizacija in uprizarjanje: je gibalni izraz, ki izhaja iz doživljanja zgodbe in 

medsebojnih odnosov junakov v zgodbi. Gre za samostojno ali usmerjeno gibalno-

plesno igro, katero vodimo s pripovedjo o dogajanju in je tudi temeljna igralna 

dejavnost preko katere uvedemo govorjeno besedno dramatizacijo. 

4. Ponazarjanje z gibanjem, pantomima: je ponazarjanje, ki temelji na posnemanju gibanj 

in oblik v okolju, postopoma se razvije v plesni izraz ter v pantomimo. 

5. Gibalne–plesne izmišljarije: spodbudi zunanja spodbuda, kot npr.: glasba, predmet ali 

notranja spodbuda, v kateri podoživljamo čustvena stanja, doživetja. 

2.2.2 Različni elementi EBL  oz. metode gibalno-plesne terapije za otroka z motnjami 

avtističnega spektra  

Zgodovina metode EBL 

Perdan Ocepek v Rutten –Saris (1992) opisuje, da je med leti 1983 in 1990 dr. Maryke Rutten 

Saris   začela razvijati  svoj projekt Body Language and Social Care, STC 3410. Tako je 

delala v različnih državah  Evrope, s klienti, ki so imeli različne interakcijske probleme. 

Osredotočala se je na komunikacijo. Svoje delo je snemala in ga kasneje analizirala. S 

pomočjo posnetkov je proučevala neverbalno govorico, telesni jezik. 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, saj lahko z besedamo hlinimo 

pristnost,medtem ko nas telo izdaja. Video analize so pokazale, da se lahko vsi ljudje, bodisi 

otroci ali odrasli, hitro razvijejo v prijaznem in zaupanju vrednem kontaktu, če sistematično 

uporabljamo stopnje prvega kontakta. To je uspešna metoda, predvsem v primerih, ko ni 

verbalnega govora, znakovnega jezika ali napisane besede, ko nobena komunikacija ni možna. 

Metoda »EBL« je zelo uporabna za vse tiste, ki si želijo z dobro komunikacijo uresničiti 

profesionalne cilje. Temelji na petih interakcijskh strukturah, ki jih razvije otrok med 0-5 

letom starosti: uglaševanje, izmenjava, izmenjava z dodajanjem, igrivi dialog, tema. Teh 5 

razvojnih stopenj je formuliral Daniel Stern (1985) in so koristna izhodišča za diagnozo ter 

intervencijo.  
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Strokovnjakinja za opisano metodo je v Sloveniji Elza Sabolič, univ. dipl. defektologinja z 

licenco metode EBL (Emerging Body Language - porajajoči se jezik telesa), ki vodi za 

pedagoške delavce izobraževalne seminarje za to metodo. 

Rutten-Sarisova (1992)  v svojem delu opisuje, kako so jo njene izkušnje o vzgoji otrok v 

vrtcih, družinah, internatih in terapevtskih institucijah privedle do spoznavanja jezika-telesa;to 

znanje je nadalje razvijala v okviru projekta”Porajajoči se jezik telesa in socialno skrbstvo”. 

Cilj, ki si ga je  omenjeni projekt zastavil je bil spodbuditi prenos znanja o jeziku telesa na 

področju šolstva. Pobudnica in nosilka projekta je bila nizozemska “Hogeschool Nijmegen” 

(Višja šola Nijmegen) in  “Ministerie van O en W” (Ministrstvo za šolstvo in znanost). 

Rezultat projekta je bila njena knjiga “Porajajoči se jezik telesa”, prva iz serije o Porajajočem- 

se- jeziku-telesa v vzgoji in socialnem skrbstvu. 

 

»EBL, emerging body language«- »porajajoči se jezik telesa«. 

Kot pravi avtorica in izumiteljica zgoraj  opisane metode »EBL«, M. Rutten-Saris (1992), je 

EBL »Jezik dežele, kjer ljudje radi živijo«, je »Porajajoči se jezik telesa«. Ta jezik izhaja iz 

spoštovanja in enkratnosti v vsakem človeku ter črpa moč v vsakdanji ljubezni. Ta jezik se 

vsakokrat znova porodi iz Gibati - se in Biti - giban; zato je raznolik in pogosto nelogičen. V 

njem igraje uživaš sam s seboj in z drugimi...(Rutten–Saris, 1984). Porajajoči se jezik telesa je 

zaradi svoje prvobitnosti univerzalen. V občevanju z drugimi ljudmi dobijo gibi in glasovi 

svoj pomen. Ti pomeni so pri jeziku telesa precej manj kulturno pogojeni kot pri govorjenem 

jeziku. Porajajoči se jezik telesa je jezik prvega Srečanja, prvih stikov z ljudmi, s stvarmi, 

dogodkov v prostoru okoli nas kot tudi v nas samih. Naša pretekla in sedanja srečanja so 

pogoj za nove kontakte. Brez srečanj ni življenja, življenje je brez smisla in pomena. 

Življenjski sili primanjkuje hrane. Porajajoči se jezik telesa ne moremo opredeliti s pojmom 

»nebesedni« ali »brezbesedni« jezik. Opišemo ga lahko z besedo: »plesna predstava«. 

Porajajoči se jezik telesa je prav tako podoben procesom na področju umetnosti; tako kot 

proces v umetniku, ki nekaj ustvari, napiše koreografijo, izpolni prazen list papirja (Rutten-

Saris, 1992). 

 

V nadaljevanju specialističnega dela se bom osredotočila na predstavitev različnih pristopov, 

ki jih lahko uporabljamo pri gibalno-plesni terapiji otroka z motnjami avtističnega spektra. 

Sprva bom predstavila pristop, ki sem ga tudi sama uporabila pri opazovanju študije primera 

dečka z motnjo avtističnega spektra. Ta pristop se imenuje »EBL, Emerging Body Language«. 

 

Ko raziskujemo skrivnostni svet medčloveške komunikacije, se moramo vrniti na sam začetek 

življenja, to je rojstvo. Če je porod normalen in če se rodi zdrav novorojenček, se mati in 

otrok uglasita že v prvih minutah otrokovega življenja. Če se približamo otrokovemu načinu 

doživljanja, doživi otrok porajajoči občutek sebe in navezanosti na mater. Uglaševanje z 

dojenčkom je lahko za odrasle zahtevna naloga, saj imajo svoje cilje in načrte, ki bi jih radi 

uresničili. Če se odrasli hočemo uglasiti z dojenčkom pa se moramo upočasniti, kar pomeni, 

da moramo delovati brez cilja, ustvariti svoj miselni tok in se posvetiti otroku. Leboey je v 

70-tih letih razvil svojo metodo, ki jo je poimenoval »Rojstvo brez nasilja«. Novorojenčka je 

takoj po rojstvu nežno masiral tako dolgo, da se je njegovo telesce popolnoma sprostilo. Ko je 

bil sproščen, je na široko odprl oči, kot bi hotel vprašati: ”Kje sem, kaj se je zgodilo?” 

 

Ameriški razvojni psiholog in psihoterapevt Daniel Stern (1985) opisuje dojenčkovo 

doživljanje v prvih mesecih življenja z izrazi kot so: valovanje, naraščanje, izzvenevanje,  
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pojemanje, eksplozivnost, umirjenost, kratkotrajnost, izrazitost. Ta doživetja povezuje z 

vitalnimi procesi, kot so: dihanje, lakota, spanje, izločanje. Svet, ki ga doživlja, je svet 

vitalnih občutkov. Dobro uglaševanje matere in otroka v tem zgodnjem obdobju je 

uglaševanje v intenziteti in ritmu vitalnih občutkov. 

 

Mati izraža svojo vitalnost s svojimi kretnjami, ko dvigne dojenčka, mu ponudi prsi ali 

stekleničko, ga stisne k sebi, ga previje, obrača in podobno. Kako to naredi? Blago, tekoče, 

sunkovito, nežno, nervozno, nestrpno. Pomembno je seveda, da mati ujame otrokov ritem in 

intenziteto. 

 

Občutek vitalnosti ali »vitality effect«, kot ga poimenuje Sarisova, je pomemben tudi za 

matere. Iz načina, kako se giblje, razberemo kvaliteto teh občutkov. Če je mati zaradi 

kakršnegakoli vzroka odsotna, bodisi da gre za depresijo ali za kaj drugega, razvijejo dojenčki 

določene načine vedenja, s katerimi bi radi obvladovali stresne trenutke. Otrok se začne 

umikati, prekine očesni kontakt, ne gleda več v osebo, zmanjša se mu mišični tonus, obrazna 

mimika se mu spremeni, ni več radoživega pogleda, njegovi gibi se upočasnijo. 

Druga vrsta vedenja je zrcaljenje. Če otroku ne uspe pridobiti materine pozornosti, se poskuša 

otrok zrcaliti z njo. Otrok jo tako posnema, intenzivira svoje uglaševanje in zmanjša svoje 

aktivnosti. Postopoma opusti svoja prizadevanja, da bi dobil pozornost.  

Porajajoči se jezik telesa bi lahko tudi označili z naslednjimi opisi: podzavestna stvarnost 

(Kwee, 1956, Marissing, 1987 v Saris, 1992); vitalnost, ki se hoče izraziti, pa še nima cilja; 

gibanje in premikanje po prostoru v prvih življenjskih fazah; gibanje in premikanje po 

prostoru kot plesna predstava; prirojena občutljivost za razvoj tipalk; uglaševanje; 

neoblikovani cilji; navezanost. 

2.2.3 Osnovne interakcijske strukture EBL 

Uglasiti se: je sposobnost ujeti in se gibati v ritmu nekoga drugega. Sinhroniziramo svoj ritem 

z otrokovim in delamo premore, tako ga učimo, kako naj začne, nadaljuje in konča. 

Biti giban z: je pasivno, se nam kar »zgodi«. Ko so ljudje skupaj se zdi kot da so v ritmičnem 

plesu, so v gibanju drug z drugim. Obstaja tesna povezava med kontaktom, ki ga izmenjujemo 

v ritmu in možgansko aktivnostjo. 

Gibati se z: je aktivno gibanje, ki je zelo pomembno za vsako terapevtsko intervencijo. Na tej 

osnovi se gradi skupen kontakt. 

Izmenjavati: pomeni ponoviti in posnemati določeno vedenje. V medsebojni komunikaciji se 

tudi iniciative izmenjujejo. Istočasno se posnema en element. Gibi postajajo bolj intenzivni, 

povečuje se pozornost in želja, da bi se gibanje nadaljevalo. 

Izmenjavati z dodajanjem: je dodajanje enega novega elementa v strukturo izmenjave oz. 

aktivno sprejemanje novega elementa, kjer se vključi celo telo. Ker je sprejet nov element, se 

pojavi pričakovanje. Vsak lahko doda en novi element in se igra začne. 

Igrivi dialog: ko vzajemno izmenjavamo, napetost raste. V skupni in poznani  strukturi imata 

oba iniciativo. Pričakovanja so vzajemna, napetosti sledi relaksacija. Igra dobiva ime in otrok 

sam prosi, naj se igramo z njim. 

Izžarevanje: vsaka stvar naj bo živa ali neživa izžareva »vitality affect«. Raven, bel zid 

izžareva raven vitality affect. Vse stvari naj se gibljejo ali ne, imajo kvaliteto izžarevanja. Te 

kvalitete so vidne tudi v risbi. Pasivno je obdobje, ko otrok šele razvija neko sposobnost. 

Pasivno se otrok razvija med 2. in 3. letom ter ustvarja bazo za kasnejšo aktivno stopnjo. 
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Aktivno je obdobje, ko je otrok pridobil določeno sposobnost, kar mu omogoča, da to 

sposobnost svobodno uporablja v vsakodnevni situaciji. Vsaka stopnja odraža kvalitativno 

integracijo prejšnje stopnje ter odkriva kvaliteto pasivnega razvoja (Rutten-Saris,1992).  

Očesni kontakt: ima zelo pomembno vlogo pri opazovanju klienta v samem opazovanju 

klienta oz. v celotnem procesu terapije. Očesni kontakt ima namreč odločilno vlogo v človeški 

komunikaciji. Začne se v prvih trenutkih našega življenja, ko se mati in otrok prvič pogledata. 

Očesni kontakt nam pove, da nekoga opazuješ in on tebe. Skozi očesni kontakt čutimo pretok 

energije. Prav tako nas očesni kontakt povezuje. Oči kažejo emocionalno stanje človeka. 

Komunikacija poteka preko oči, lahko je tudi obremenjujoča, oči niso le ogledalo duše. Med 

pogovorom z nekom lahko v očeh odkrijemo odtenke, ki se v samih besedah niso pojavili. Z 

drugim človekom lahko ljubimkamo z očmi, mu pošljemo pomenljive poglede ali pa se na 

skrivaj z njim spogledujemo. Kadar hočemo z nekom vzpostaviti neposreden stik, ga običajno 

poiščemo in vprašamo z očmi. Ko pa se nekomu želimo izogniti, oči zapremo oz. umaknemo 

pogled. Včasih se s posameznikom ali celo skupino ljudi bolje sporazumevamo s pogledi kot 

pa z besedami. Igra oči je sestavljena iz enot, ki v določenem zaporedju privedejo do koraka. 

Če so vse enote v pravilnem zaporedju, govorimo o fazi. Vsako naslednjo fazo sestavlja več 

enot in korakov.  

Pri metodi »EBL« uporabljamo metodo enot: odpirati in zapreti. 

Enote: 

Odpirati: pomeni, da s široko odprtimi očmi nekoga zares pogledamo. Otrok pogosto dvigne 

tudi obrvi. 

Orientirati se: oči se obrnejo vstran. Včasih jim sledi tudi brada. 

Pozdraviti: v začetku sta dva enostavna elementa. Pomežikniti (enkrat zapre oči) in 

nasmehniti se. Postopoma se ta dva elementa združita.  

Zaključiti: oči se zaprejo do tri četrtine. Odmori so vse daljši. Še enkrat pride do intenzivnega 

stika preden zares odidemo. 

Zapreti: oči so popolnoma zaprte, glava je sklonjena na prsi. Slovo spada k dobremu stiku. 

Počasi zaključimo. 

Premor: čas, ko se vsi vtisi predelajo. 

Glavne faze oči torej so: odpirati, orientirati, pozdraviti, zaključiti, zapreti. Očesni kontakt pa 

je najbolj uspešen, če gremo skozi vse faze. Več izmenjav lahko ustvarimo s pravo strukturo. 

Najprej gremo bežno skozi vse stopnje, nato ponovimo, kar je znanega, dokler ni obema 

domače. Ko pridemo na vrsto, dodamo nekaj novega. Še enkrat vse skupaj ponovimo ali pa 

stopnjujemo napetost z namenom, da bi zaključili in končali igro, ko le-ta doseže vrhunec. 

Šele nato ponovno začnemo. Na ta način se razvije zaupanje in sodelovanje.  

2.3 Različne metode in tehnike kreativno gibalne-plesne terapije pri otroku z motnjami 

avtističnega spektra  

S plesno terapijo otrok, z motnjami avtističnega spektra, se ukvarja avtorica Kalish-Weiss 

(Kljajič, 2000 v Levy, 1988), ki za osnovo terapije omenja tudi BMS, body movement scale 

(telesno-gibalno lestvico), ki je sestavni del BRIAAC liste( The Behaviour Rating Instrument 

for Autistic and Other Atipical Children), splošnega diagnostičnega pripomočka za 

ugotavljanje avtističnega sindroma pri otrocih. Cilj te lestvice je izpostaviti in specificirati 

gibalne vzorce otrok z motnjami avtističnega spektra ter kvalitete tistih gibalnih vzorcev, ki so 

pomembni za razvoj otrok z motnjami avtističnega spektra (Levy, 1998 v Kljajič, 2000). 
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Terapevtka M. Costonis (Levy, 1998 v Kljajič, 2000) dela s pomočjo SMP-ja, kar pomeni 

Synchronous movement profile, ki zajema 5 področij opazovanja: glava, trup, dlani, roke, 

noge. Pri delu daje poudarek sinhronemu gibanju in pripravi na učenje. Prav tako poudarja 

pomen imitacije in izhaja iz predpostavke, da se imitacijo lahko priuči. 

 

Penelope Best (2008) je na seminarju, ki se je odvijal na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani, v 

okviru podiplomskega specialističnega študija, predstavila pristope, ki jih lahko uporabljamo 

pri otroku z avtističnim sindromom: Terapevt zrcali otrokovo gibanje-zrcaljenje otrokovega 

giba, pasivna opažanja, pomikanje proti otroku, kar pomeni, da se terapevt pomika k otroku  z 

občutkom, »zlitje« z otrokovim gibanjem, oponašanje otrokovega gibanja, kjer terapevt 

oponaša otrokovo gibanje. 

2.4 Potek gibalno-plesne terapije otroka z motnjami avtističnega spektra 

Predvsem je pomembno, da se med terapevtom in otrokom vzpostavi medsebojno zaupanje, 

ki poteka s pomočjo terapevtovega prilagajanja otrokovim gibom. Prav tako je pomembna 

izgradnja samozavesti otroka z avtističnim spektrom, zato je potrebno izvajati program, ki bo 

temeljil na utrjevanju otrokove samozavesti. Levy (1988) meni, da se je potrebno za 

vzpostavitev odnosa med terapevtom in otrokom s spektrom avtističnih motenj približati na 

stopnji motoričnega giba. Približamo se lahko s pomočjo treh tehnik. 

Tehnike: reflecting, odsevajoči gib; sharing, gibanje skupaj; mirroring, zrcaljenje. 

Avtorica navaja, da je pri otrocih z motnjami avtističnega spektra to zelo delikatno, saj lahko 

terapevt kaj hitro prekorači mejo in vdre v otrokovo okolje. V tem primeru se bo otrok zaprl. 

Lahko pa, da pokaže terapevt premalo intervencije s svoje strani, v tem primeru pa se lahko 

zgodi, da se otrok s terapevtom ne bo povezal. Terapevtova naloga je zaznati in izločiti 

pomembne vzorce otrokovega vedenja ter na njih graditi tako individualiziran program, kot 

tudi sam odnos z otrokom. Porajajoči se jezik telesa ne moremo opredeliti s pojmom 

»nebesedni« ali »brezbesedni« jezik. Opišemo ga lahko z besedo »plesna predstava«. 

 

Ustvarjalnost in plesno-gibalna terapija otrok z motnjami avtističnega spektra ter 

drugimi »različnostmi« 

Večina »uporabnikov« plesno-gibalne terapije si ob gibalno-plesnih dejavnostih izboljšuje 

motoriko, orientacijo v prostoru, uživa v izražanju svoje plesno-gibalne ustvarjalnosti, gradi 

na svoji samozavesti ter samopodobi, psihofizični kondiciji, sproščanju ter izražanju svojih 

občutij. Mnogi med njimi ob plesu začutijo svobodo v osebnem izražanju in veliko pridobijo 

na emocionalno-socialnem področju.  

Mary Lowden (1995 v Kroflič, 1999 ) opredeljuje ples kot vrsto telesnega gibanja, ki je tudi 

del socialnega jezika in komunikacije. Umetniška oblika plesa je način oblikovanja in 

odzivanja na svet, v katerem živimo. V vzgoji in izobraževanju pomeni ples sredstvo 

socializacije, telesne vzgoje, način reševanja problemov, način ustvarjanja,vse to pa skozi 

gibanje kot telesni jezik prostora, časa in energije. Če je ples sestavina vzgojno-

izobraževalnega procesa, otroci marsikaj izkusijo in zvedo o plesu, prav tako pa jim ples daje 

mnogo več možnosti. Lowdenova navaja naslednje možnosti: 

 

 Jezik :o zmožnostih oblikovati zamisli in doživetja ter komunicirati z njimi skozi ples)  

 Naravoslovje:  o zavedanju okolja, razvijanju odgovornosti za okolje, o raziskovanju, 

interpretiranju-uporabljajoč ples.) 



Zorko, N. (2012). Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra.  

Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

31 

 

 Matematika: o menjavi, spreminjanju oblike in zmožnosti razumevanja narave 

spreminjanja in strukture-uporabljajoč ples. 

 Glasba o ritmu in frazi –s plesom. 

 Likovna vzgoja: o linijah in oblikah-plesa. 

 Gibalna in športna vzgoja: telo kot sredstvo izražanja-kot ples. 

 Socialna interakcija: v plesu. 

 

Ameriška filozofinja Langerjeva ( 1973, v Kroflič 1999) opisuje simboliko giba in ugotavlja, 

da je kretnja oz. gesta po besedni definiciji »izrazni gib«. Pojem »izraznost«  razčlenjuje in 

pravi, da ima »izraznost«  dva alternativna pomena. Prvi pomeni izražanje sebe v obstoječih 

trenutnih subjektivnih pogojih, kar poimenuje kot »simptomatski izrazni gib« in drugi  je 

logično izražanje, ki se bolj ali manj nanaša na resnične pogoje, kot »simbolični izrazni gib«. 

Znak vedno deluje kot simptom in simbol. Govorjena beseda ponavadi deluje na oba načina, 

posreduje govorčevo misel in izdaja njegovo psihofizično stanje. Isti princip velja za gib- je le 

samoizrazen ( spontan), je simbolično izrazen ali oboje. Način gibanja naznačuje izvajalčevo 

psihično stanje, nervoznost, mirnost, nežnost,…Lahko je čisto samoizrazen, tako kot je govor 

lahko le vzklik. 

Jezik je v prvi vrsti simboličen, medtem ko je simptomatičnost  njegova drugotna značilnost.  

Gib pa je veliko bolj pomemben v funkciji samoizražanja kot v funkciji »besede«.Govorjena 

beseda jasno oblikuje misel, izražen gib pa se navadno nanaša na počutje in čustva ter je 

spontan. Gibanje postane tudi svobodna  simbolična oblika, umetniški element, plesna 

kretnja…,kadar posreduje ideje  emocij in ne golih emocij. Gre za navidezne  gibe-iluzije, 

igrane kretnje, ki niso signali, ampak simboli človekovega hotenja. ( Kroflič, 1999) . 

 

Levy, (1988) pravi, da terapevti,  ki raziskujejo gibalne karakteristike in zdravljenje otrok z 

motnjami avtističnega spektra ugotavljajo, da lahko ti otroci dosegajo boljše rezultate skozi 

neverbalna sredstva. Oblike, ki jih uporablja terapevt z metodo gibalno-plesne terapije, 

vsebujejo uporabo lastnih telesnih gibanj, ki služijo kot spodbuda pri komunikaciji, vplivajo 

na raziskovanje lastnega ritma in so pomoč pri samostojnem gibanju ter vzpostavljanju in 

sprejetju kontaktov z drugimi. Prav tako poskušajo terapevti skozi umetnost pri osebah z 

motnjo v duševnem razvoju doseči osredotočenost na izboljšanje telesne podobe, motoričnih 

spretnosti, bogatenje komunikacije ter razvoj posameznikove samozavesti s pomočjo lastnega 

izražanja (Levy, 1988, v Caf, 1994). 

Preko gibalnih dejavnosti se posameznik vključuje v igro s sodelujočimi, osvaja prostor in se 

orientira v njem. Postopoma razvija samostojnost in ustvarjalnost, sprošča napetosti, se umirja 

in doživlja ugodje. Za hiperaktivne osebe so gibalne dejavnosti organizirane tako, da so 

uporabniki čim manj omejeni v gibanju, tako pri spontani kot pri usmerjeni aktivnosti. 

Predvsem sprostitvene tehnike impulzivnega posameznika počasi vodijo do umirjenega 

gibanja in tudi mirovanja (Kroflič, Gobec, 1995, 39). Medtem pa hipoaktivne osebe pri 

obravnavi potrebujejo veliko potrpežljivosti in postopnosti pri nadgrajevanju zahtevnostnih 

stopenj, saj je zanje bistveno zavedanje lastne počasnosti (Frostig, 1989, v Caf, 1994,  57-58). 

Gibanje pri osebah, ki imajo otežen govor ali jezik , pripomore k učenju pojmovanja samega 

sebe, razvijanju orientacije v prostoru in odpiranju področja izražanja. Gibalne aktivnosti 

zanje vsebujejo improvizacijo, igro vlog, dramo, dramatizacijo, ustvarjalno gibanje, 

posnemanje, mimiko ter pantomimo. 

Krofličeva in Gobčeva (1995, str. 13) poudarjata, da v sodobnih metodah učenja in 

poučevanja postaja učenje skozi gib in ples nepogrešljiva sestavina učnega procesa, zato je 
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enakovreden sestavni del predšolske vzgoje in nadaljnjega izobraževanja v šoli. Saj ples 

spodbuja splošni razvoj motorike, koordinacijo, orientacijo v prostoru in času, gibljivost in 

ravnotežje, vzdržljivost ter natančnost. Še zlasti moram poudariti, da preko plesa otrok gradi 

pozitivno samopodobo, postopoma se začne zavedati samega sebe in drugih, doživlja boljšo 

komunikacijo, kar pozitivno vpliva na njegove odnose v skupini z drugimi ter mu omogoča 

lažje razumevanje sveta. Številne domače in tuje raziskave so pokazale, da ima gibalno-

plesno izražanje pri otroku velik pomen za njegov telesni, gibalni, čustveni, intelektualni in 

socialni razvoj. Skozi ustvarjalni gib z otroki lahko raziskujemo raznolike zvrsti: likovno 

umetnost, dramsko umetnost, jezik. S povezovanjem različnih oblik umetnosti začnemo 

graditi na temeljih, to je pri zavedanju samega sebe in spodbujanju k izražanju čustev, ki jih 

uporabnik nosi v svoji notranjosti, vse do rezultatov, ki v končni fazi omogočajo uporabnikom 

ustreznejše pridobivanje socialnih izkušenj in ustvarjanje odnosov z drugimi. Gibanje in 

čustvovanje imata veliko skupnega, kajti vsa čustva se kažejo v ekspresivni govorici telesa. 

Mnogi najdejo preko plesa pot za osvoboditev svojih čustev in občutij, ki bi jih s pomočjo 

besed težko spravili na površje. Berrolova (1992) je tako ugotovila, da je ritem povezovalni 

element za namene zdravljenja in pomaga stimulirati ter organizirati posameznikovo vedenje 

in ga usklajevati s skupino. Metode ustvarjalnega giba, pa vplivajo na ustvarjalnost, delovne 

navade, pozornost, sproščenost, umirjenost, empatijo, na sproščenost otrok, ustvarjalnost, 

boljšo in pristnejšo komunikacijo, boljše medsebojne odnose, strpnost do sebe in drugih ter na 

lastno samopodobo (Borota, Geršak, Korošec, Majaron, 2006). 

Pri gibalno-plesni terapiji sama pogosto vključujem meditativne igre, kjer tako otroci kot 

odrasli bogatijo svoj domišljijski svet in ustvarjanje, ki delujeta preventivno ter jim 

omogočata pozitivni beg od vsakdanjih pritiskov, ki se kažejo v različnih oblikah vedenja 

(agresivnost, psihosomatske težave, bolezni...). 

3.0 Plesno-gibalna dejavnost s predšolskimi otroki  

 

Je področje umetnostne vzgoje, ki poteka v igralni gibalni dejavnosti. Vsebina plesne vzgoje 

je igra z gibanjem. Namreč otrok se igra z gibanjem lastnega telesa in z gibanjem v skupini. 

Postopoma občuti in se zaveda svojega telesa ter raznovrstnosti gibanja, časa in prostora. Ob 

najrazličnejših glasovnih in glasbenih spremljavah (šum, tlesk, udarec, zvok, pesem, glasba) 

se otrok giba v ritmu, se na poseben način izraža, sporoča svoja občutja, doživetja, čustva in 

misli ter ustvarja.  

Otrok razvija različne gibalne sposobnosti, predvsem koordinacijo gibanja nog, rok, vsega 

telesa, koordinacijo gibanja v ritmu ter usvaja osnovne gibalne koncepte. Zaveda se prostora 

(kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje), spoznava različne položaje med deli lastnega 

telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. V različnih plesnih igrah sodeluje s sovrstniki in 

se tako navaja na sodelovanje in upoštevanje različnosti (Videmšek, Kovač, 2001). 

Izražanje z gibanjem, oblikovanje gibanja, ustvarjanje z gibanjem otroku pomeni igro. Plesna 

dejavnost spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. Osnovna metoda plesne 

dejavnosti je ustvarjanje z gibanjem. Sestavine ustvarjalnega procesa so bogato predstavno 

mišljenje, domišljija in divergentno mišljenje. Plesno gibalna dejavnost spada v plesno vzgojo, 

ki je estetsko-umetnostno vzgojno področje in hkrati celostna učno vzgojna metoda. Plesna 

vzgoja omogoča in spodbuja sodelovanje ter uveljavljanje posameznika v skupini, ki 

posamezniku pripomorejo in prispevajo k razvijanju pozitivnih medčloveških odnosov. Prav 

tako plesna dejavnost oz. gibalna igralna aktivnost omogoča otrokom sprostitev notranjih 

napetosti kakršnegakoli izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja plesno-gibalna 
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dejavnost omogoča posameznikom ponovno vzpostavitev psihofizičnega ravnovesja (Kroflič, 

Gobec, 1995). 
Plesno-gibalna dejavnost je del programa v vrtcu, ki vključuje program dela s predšolskimi 
otroki v vrtcu in je določen s »Kurikulumom«. To je nacionalni dokument in ima svojo 
osnovo v analizah, predlogih ter rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje 
v vrtcih (Kurikulum, 1999, v Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 
1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996), kot tudi v sprejetih načelih in ciljih 
vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja (Izhodišča kurikularne prenove, 
Nacionalni kurikularni svet, 1996). V Kurikulu za vrtce (1999) so prepoznavna temeljna 
načela in cilji predšolske vzgoje ter prav tako spoznanja, da otrok dojema in razume svet 
celostno, da se razvija ter uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v 
vrtcu v interakciji z vrstniki ter odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost. 
Kurikulum temelji na temeljnih načelih predšolske vzgoje, ki jo je potrebno razumeti kot 
pomembno za predšolskega otroka in ne kot pripravo na neko naslednjo stopnjo vzgoje in 
izobraževanja. V Kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni ravni nujen preplet različnih 
področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino. Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na 
otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da 
predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu 
omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira. Kurikulum  za 
vrtce (1999). 
Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in na pridobivanju 
konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, na razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in 
predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju 
konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj. Otroška igra je tista dejavnost, ki 
na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. 

 

Odnosi med otroki, med otroki in odraslimi v vrtcu, heterogene skupine, socialno učenje 

V Kurikulumu so  opisani odnosi med odraslimi, med otroki in med odraslimi in otroki. 

Odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjajoče, vljudnost in 

spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za otroke. Vzgojitelj, pomočnik 

vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem procesu, je ves čas z otroki 

in med otroki, bodisi v mali, večji skupini ali individualno. V vseh teh interakcijah je odrasla 

oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled za prijetno in prijazno 

komunikacijo. Tako med pomembne elemente interakcije med otroki in med otroki ter 

odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v 

višini otrokovih oči); odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju 

vprašanj, razgovoru, udeleženosti; spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja; pozorno 

in spoštljivo poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega 

vedenja, preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov 

na socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, kazni in 

ponižanja kar splošno); spodbujanje ustrezne (upoštevajoč otrokovo starost) neodvisnosti. Vse 

to prispeva k ugodni čustveno in socialni klimi v oddelku, k vzpostavljanju ravnotežja med 

sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju (Predšolska vzgoja v vrtcih, Kurikulum 

za vrtce, 1999). 

 

O vplivu bivanja otrok v starostno heterogenih skupinah na njihov razvoj, je bilo opravljenih 

več raziskav. Povzela bom njihove izsledke  M. Batistič Zorec, 2003.  

Socialni in čustveni razvoj otrok: starostno heterogene skupine ugodno vplivajo na socialni in 

čustveni razvoj otrok. V takih skupinah je več socialnih stikov med otroki, več pozitivnega 
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izražanja čustev in domišljije, manj tekmovalnosti in manj agresivnosti. Otroci v starostno 

heterogenih skupinah bolj sodelujejo med sabo, večkrat si pomagajo, si delijo in izmenjujejo 

stvari. Zavedajo se značilnosti in razlik povezanih s starostjo, zato svoja pričakovanja in 

vedenje prilagodijo starosti otroka, s katerim so v stiku. Mlajši otroci v starostno heterogenih 

skupinah so bolj socialno aktivni in več komunicirajo s starejšimi otroki, starejši otroci pa več 

komunicirajo s svojimi vrstniki. V tej skupini starejši otroci pomagajo mlajšim otrokom in jih 

učijo in s tem se starejši otroci naučijo prevzemati odgovornost za svoja dejanja. Miselni 

razvoj otrok: druženje otrok različnih starosti pozitivno vpliva na razvoj govora. Otroci 

različnih starosti so navadno bolj uspešni pri reševanju določene problemske naloge (bolj 

sposobni, ni nujno, da starejši, druge otroke pripeljejo do tega, da spremenijo svoje manj 

uporabne teorije in napredujejo v miselnem razvoju). V heterogeni skupini so boljši pogoji za 

sodelovaje pri učenju, kar ugodno vpliva na motivacijo otrok za učenje novih stvari. Starejši 

otroci raje poučujejo mlajše otroke kot vrstnike, mlajši otroci pa se raje učijo od starejših 

otrok kot od vrstnikov. 

Igra: v starostno heterogenih skupinah kažejo mlajši otroci bolj zrele in zapletene oblike igre 

kot v skupini otrok enakih starosti. Starejši otroci izboljšujejo svoje socialne spretnosti s tem, 

da organizirajo igro za manj zrele (navadno mlajše) soigralce. 

Raziskave so pokazale tudi terapevtski učinek starostno heterogenih skupin otrok, in sicer v 

primerih, ko gre za otroke na nižji stopnji razvoja ali za otroke s težavami pri socializaciji. Ti 

otroci lahko v starostno heterogeni skupini lažje vzpostavijo prijateljske stike in posnemajo 

starejše otroke, obenem pa jim prisotnost mlajših otrok omogoča manj socialne stigmatizacije, 

manj tekmovalno in stresno okolje ter možnost urjenja svojih socialnih spretnosti in 

pridobivanje pozitivnih socialnih izkušenj ter s tem oblikovanje pozitivne samopodobe. 

Elemente iz povzetega vira sem tudi sama opazila skozi izkušnje, ki jih imam v heterogeni in 

v kombinirani skupini. 

3.1 Raziskovanje izvajanja  plesne terapije pri otrocih z motnjo avtističnega spektra - 

MAS  

 

Plesni terapevti, kot  na primer: J. Adler, M. Rutten Saris, F.J. Levy, E. Sabolič in drugi so    

izvajali ter raziskovali različne  načine pristopa plesne terapije  z otroki z MAS.  

M. Rutten Saris je delovala po metodi »EBL«, prav tako E. Sabolič, medtem ko je plesna 

terapevtka J. Adler delovala po metodi »AG«-avtentičnega gibanja. 

 

Tako je Janet Adler s pomočjo discipline AG  raziskovala tudi gibanje otrok z MAS, kjer je 

prišla do spoznanja, da so na terapiji izkusili povezavo, stik, povezanost drug z drugim. 

Avtorica je  med otroki z MAS izkusila in doživela povezavo tako znotraj sebe, kot povezavo 

z otroki z MAS in  povezavo z disciplino AG (Adler, 2003). 

 

Schullerjeva ( 2012)  navaja, da je AG  pristop k obravnavi človekovega gibanja, ki se 

razlikuje od (v plesno-gibalni terapiji, uprizoritvenih umetnostih ter širše najpogosteje 

uporabljanih) metod analize gibanja. 

Medtem ko so slednje osredotočene na opazovanje, opis in zapis, analizo ter interpretacijo 

gibanja, se Avtentično gibanje ne posveča opazovanju in vrednotenju, zato posameznikovega 

gibanja ne opredeljuje skozi vnaprej določene parametre in z njimi povezane interpretacijske 

sheme (npr. kateri deli telesa se gibajo, v kakšnih kvalitetah in gibalnih vzorcih; kako je z 

uporabo prostora in časa ipd.). Razliko med metodami gibalne analize in Avtentičnim 
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gibanjem je mogoče začrtati tudi tako: medtem ko prve začnejo z opazovanjem ali s predlogi 

oblike in strukture,  v praksi AG zanima predvsem ozavešcanje notranjih vsebin, ki se 

samodejno porajajo in izražajo skozi gibanje posameznika. Disciplina Avtentično gibanje  

obstaja izven in v okviru plesno-gibalne terapije ter drugih področij, kamor se njeni principi 

najpogosteje aplicirajo, npr. plesno-gibalna/umetnostna pedagogika in na telo osredotočeni 

psihoterapevtski pristopi (Schuller, 2012). 

 

Disciplina AG je izšla iz raziskovalnega dela ene izmed pionirk plesno-gibalne terapije v 

ZDA. Mary Starks Whitehouse je v Nemčiji  diplomirala na plesni šoli Mary Wigman. Kot 

plesalka, koreografinja in učiteljica se je izoblikovala skozi študij evropskega izraznega plesa 

ter ameriškega modernega plesa pri Marthi Graham. »V petdesetih letih prejšnjega stoletja je 

Whitehouseova začela razvijati poseben način dela s telesom, ki ga je imenovala movement 

in-depth: v središču njenih zanimanj je bilo gibanje, ki ni zavestno inicirano, temveč se samo 

od sebe poraja iz notranjosti gibalca – ko se ta priprtih ali zaprtih oči osredotoči na svoje 

notranje doživljanje ter dopusti, da se njegova notranja resničnost izrazi skozi njegovo telo, 

gibalno in/ali glasovno delovanje. »Vzporedno z imenom movementin- depth je uporabljala 

tudi izraz avtentično gibanje (Whitehouse 1999c: 81, Frantz 1999: 23–24, v Schuller, 2012), s 

katerim je skušala opisati specifične lastnosti globinskega gibanja, ki ga je po njeni izkušnji 

mogoče opredeliti kot tako preprosto in resnično, da se zdi, da v njem ni ničesar, kar ne bi bilo 

nujno; pristno, zares pripadajoče nekemu človeku; odsotno vsakršnega estetskega preurejanja 

ali drugačnega prilagajanja gibov. Gibalec pa se mora za to pristnost v odnosu do sebe in 

svojega gibalnega dela odpovedati težnji po nadzoru in vplivanju, tj. zavestnemu usmerjanju, 

posledično pa tudi cenzuriranju in prekinjanju naravnega toka gibanja, ki se v njegovem 

telesu, če ga zna prepoznati in mu slediti, oblikuje sam po sebi. To se lahko zgodi le, če ima 

dovolj (samo)zaupanja in zmožnosti. Levy (1988) v svojem delu Dance Movement Therapy  

A Healing Art.« »Movement-in-depth, pomeni 'telesno gibanje kot razkrivanje sebstva'» 

(Whitehouse, 1999c: 94 v Schuller, 2012). Ime njenega pristopa bi lahko prevedli kot 

globinsko gibanje, tj. hkrati gibanje v globini in iz globine. Mary Starks Whitehouse je za 

izhodišce svojega dela vzela Jungovo razlikovanje med zavestnim (jaz/ego kot središce 

zavestnega dela osebnosti, subjektivne identitete; ki se izraža tudi skozi zavedanje gibam se) 

in nezavednim delom psihe (osebno in kolektivno nezavedno, ki se v praksi globinskega ali 

Avtentičnega gibanja izražata skozi neposredno utelešene notranje podobe, občutke, misli, 

čustva in druge zaznave ter v specifični kvaliteti gibanja, ki ni zavestno vodeno, ampak se ga 

gibalec zave kot nekaj me giba; nekaj se giba skozme). Whitehouseova pravi, da je ta praksa 

po njeni osebni izkušnji razkrivanje sebstva, s čimer globinsko gibanje izpostavi kot sredstvo, 

ki posamezniku lahko pomaga pri osebnostnem razvoju, v procesu individuacije, pri  katerem 

je ključnega pomena najpomembnejši arhetip kolektivnega nezavednega, sebstvo, dejansko 

središče naše osebnosti, ki povezuje  naše zavestno in nezavedno.  

Janet Adler, katere raziskovalno in pedagoško delo zadnjih štiridesetih let je osredotočeno v 

razvoj discipline Avtentično gibanje, je v plesno-gibalno terapevtski stroki in širše najbolj 

priznana učiteljica AG, njeni teksti pa predstavljajo temeljna dela discipline (Adler, 1999a; 

1999b; 2002 v Schuller, 2012). S pojmom avtentično gibanje se je srečala pri delu z Mary 

Starks Whitehouse, ki je s to besedno zvezo opredeljevala posebno vrsto/lastnost gibanja, za 

katero je značilno zavedanje, da se hkrati gibam in da sem giban/-a. V središcu pozornosti 

Whitehouseove je bilo gibalčevo izkustvo, za svojo vlogo v tem procesu pa ni uporabljala 

posebne oznake (tudi zato, ker je bila edina pričevalka svojim gibalcem).  
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Janet Adler (1999b: 142–146 v Schuller, 2012) je v prakso AG uvedla pojem priča in začela 

razlikovati med avtentičnim gibanjem kot specifično kvaliteto posameznikovega gibanja ter 

Avtentičnim gibanjem kot disciplino, ki se osredotoča na: 1. raziskovanje gibalčevega in 

pričinega notranjega doživljanja; 2. odnos, ki se vzpostavlja med gibalcem in njegovo pričo.  

Adlerjeva je avtentično gibanje sprva razumela kot gibalno-terapevtski pristop. Že v prvih 

letih kontinuiranega dela (z osebnostno bolj zrelimi odraslimi, ki so AG prakticirali z 

namenom ustvarjalnega samoraziskovanja in strokovnega izpopolnjevanja) je ugotovila, da 

vsak gibalec razvije svojstven gibalni repertoar, ki se na telesni ravni kaže na tri različne 

načine (Adler, 1999a:126–127): 1. nekateri deli gibalčevega telesa so bolj aktivni, bolj se 

gibajo, v njih je tudi vec »živosti«, pulziranja in drugih oblik aktivne napetosti; drugi pa bolj 

pasivni ali celo negibni, blokirani, »otrpli«; 2. pojavljajo se kulturno pogojeni gibi ali geste, 

katerih pomen je nedvoumen ali relativno razumljiv tako za gibalca kot tudi za njegovo pričo 

(npr. specifične geste neke kulturne sredine ali gibi, ki imajo isti pomen v različnih kulturah); 

3. prisotni pa so tudi t.i. idiosinkratični gibalni vzorci, ki so izraz posameznikove 

individualnosti, saj se na značilen način ponavljajo le pri enem gibalcu (slednji pa se npr. zave, 

da se pogosto znajde v neki točno določeni poziciji telesa ali v specificni gibalni akciji). 

Adlerjeva (1999a: 127 v Schuller, 2012) izpostavi, da se v idiosinkratičnem gibanju najbolj 

močno izrazijo »najmanj ozaveščeni aspekti osebnosti. Zdi se, da nimajo nobenega pomena za 

nikogar drugega in se pojavljajo brez povezave z gibalnimi vzorci kogarkoli drugega«. Skozi 

sledenje impulzom, ki se porajajo iz njegove notranjosti (na telesni ravni pa se izrazijo v 

specifičnih gibalnih vzorcih, v določenih delih telesa in v posebnih ritmičnih/prostorskih 

ormah) gibalec prihaja v neposreden stik s tremi razsežnostmi (osebno nezavedno, kolektivno 

nezavedno in nadosebno/transpersonalno) svoje eksistence. Vse te vsebine so zmeraj 

potencialno prisotne v posameznikovi AG praksi (Adler, 1999b: 142–153, v Schuller, 2012 ), 

pogosto soobstajajo celo znotraj ene same gibalne sekvence; pri skupinskem AG delu pa več 

gibalcev sočasno dela na različnih nivojih, morda celo v medsebojni interakciji (ki za enega 

gibalca lahko poteka na osebni, za drugega pa na nadosebni ravni). V tej perspektivi se 

gibalec in priča, vsak na svoj specifičen način, z vsakim novim gibanjem/pričevanjem podata 

na srečanje z (ne)znanim. (Schuller, 2012).  
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II. EMPIRIČNI DEL  

1.0 Opredelitev problema in cilji specialističnega dela 

Problem specialističnega dela se navezuje na ugotavljanje, kako lahko umetnostna terapija 

vpliva na otroka, ki kaže znake motenj avtističnega spektra, domnevno Aspergerjevega 

sindroma. Osredotočila se bom na plesno-gibalno terapijo v povezavi z likovno in glasbeno 

terapijo.  

Temeljni cilji te študije primera so: proučiti možnosti predelovanja čustvenih notranjih stisk 

preko metod gibalno-plesne terapije in napredovanje otrokovega razvoja na čustvenem, 

socialnem ter kognitivnem področju za krepitev samopodobe in s tem obogatitev kvalitetnejše 

komunikacije ter socialnih odnosov z drugimi s pomočjo metod umetnostne terapije. 

1.1 Raziskovalne hipoteze 

Zaradi različnih simptomov, občutenj in nihanj sposobnosti, ki sem jih doslej opažala in 

zaznala pri dečku, ki kaže znake motenj avtističnega spektra oz. Aspergerjevega sindroma, 

želim s kvalitativno raziskavo preko metod plesno-gibalne terapije preveriti, kako se deček 

vključuje v okolje, kako mu dejavnosti pripomorejo pri razvijanju socialnih in drugih 

sposobnosti. 

Odločila sem se za sledeče hipoteze, ki jih preverjam s kvalitativno interpretativno analizo 

zbranih podatkov : 

H1: Metode plesno-gibalne terapije dečku omogočajo izražanje čustev na okolju sprejemljiv 

način. 

H2: S pomočjo metod plesno-gibalne terapije vplivamo na konstruktivno aktivnost dečka in 

sodelovanje v skupini.  

1.2 Raziskovalna metoda 

Raziskava temelji na metodi kvalitativnega raziskovanja. Celotna raziskava poteka po modelu 

akcijskega raziskovanja, korak za korakom, načrtujem, načrtovanje prenašam v akcijo in ob 

tem opazujem ter beležim dosežene rezultate, ki so podlaga za nadaljnje načrtovanje oz. 

sledečo akcijo, skozi zaporedje posameznih cikličnih korakov (Carr, Kemmis, 1986). Vodim 

dnevnike, kjer beležim svoja osebna opažanja, napredke, odzive, lastnosti in značilnosti 

posameznika in skupine, analizo opazovanja, evalvacijo, refleksijo. Študijo primera po metodi 

akcijskega raziskovanja bom ovrednotila s kvalitativno interpretativno analizo zbranih 

podatkov.  

Po navedbi avtorja Mesec (1998) pa je lahko akcijsko raziskovanje tudi postopek, kjer 

sodelujeta le raziskovalec in raziskovanec. V mojem primeru sodelujemo jaz (kot izvajalka in 

raziskovalka) in deček (kot izvajalec in raziskovanec). Zunanji sodelavki sta strokovna 

sodelavka (socialna delavka-svetovalka) in specialna pedagoginja, ki sta dečka nekaj časa, 

skupaj z menoj tudi opazovali. S pomočjo akcijskega raziskovanja sem svoje zamisli, znanja 

in izkušnje preizkušala tudi v praksi. V raziskavo sem vključila zapise posameznih opazovanj 

in pogovorov. S študijo primera sem preučevala posamezni primer, njegove značilnosti, 

dogajanje in opisala posamezne procese odkrivanja teh značilnosti. Tako sem spremljala 

procese sprememb, učinkov, doživljanj, posameznega stanja v različnih situacijah in okolju. 

Po navedbah avtorja (Mesec, 1998), ki poudarja, da nam posamezni primer ponuja bogastvo 

različnih vidikov, dimenzij, pojmov, hipotez in teorij ter je hkrati torišče za preverjanje 
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hipotez in teorij. Raziskava je bila opravljena z etičnim kodeksom, ki je bil sprejet na 

konferenci v Helsinkih. (Tancig, 1998). 

1.3 Opis udeleženca in skupine v študiji primera 

Raziskovanje je potekalo v vzgojno izobraževalnem zavodu, s pomočjo izvajanja strokovnih 

pedagoških delavcev in s pomočjo zunanje strokovne sodelavke. Vsi skupaj smo tvorili tim oz. 

akcijsko raziskovalno skupino. Udeleženec v študiji primera je 5-6 letni deček M., ki kaže 

znak motenj avtističnega spektra oz. Aspergerjevega sindroma. Problem, vezan na 

Aspergerjev sindrom, se pri dečku kaže skozi naslednje znake: 

ne vzpostavlja očesnega kontakta, ne mara ljubkovanja, ne boji se nikogar in ničesar, je 

neobčutljiv za bolečino, ne reagira na klic, ovohava in okuša nenavadne predmete. Ob tem 

ima lahko zelo izostren vonj, njegov obraz je brez mimike, rad je sam, ne posnema drugih, ne 

mara množice ljudi, ne zna izraziti ustreznih čustev (smeji se ali joče brez razloga). Ima 

izjemen spomin, npr.: za številke, za glasbo, orientacijo v prostoru ali času, ne kaže želje po 

učenju, vztraja pri istosti (vedno enaka vprašanja, vedno enaki odgovori), ponavljanje, 

spremembe ga vznemirijo, vede se nenavadno, včasih ima izbruhe togote brez pravega 

razloga. Dosedanje izkušnje kažejo, da deček preko pomoči z umetnostjo postopoma 

pridobiva in gradi različne socialne izkušnje, utrjuje svojo samopodobo, sprejema sebe ter 

okolico. 

 

Prve znake sem kot njegova vzgojiteljica opazila pri starosti 2- 3 let. V skupini je bil še zadnje 

leto pred vstopom v osnovno šolo. V njegovem vedenju, predvsem v komunikaciji z drugimi, 

sem opažala določene stvari, ki bi jih bilo potrebno spodbujati, predvsem na socialnem 

področju. Tako sem opazila, da se težko izrazi na čustveni in socialni ravni, včasih uporablja 

zapletene besede in besedne zveze, ne da bi vedel kaj pomenijo, prav tako ima pogosto težave 

pri gradnji in ohranjanju prijateljstva. 

Velikokrat se tudi izolira in zdi se, kot da ga drugi otroci ne zanimajo, pogostokrat se zdi 

ravnodušen. Prav tako sem pri dečku opazila, da je velikokrat senzorno bolj občutljiv kar 

navadno izrazi z glasom. Bolj je občutljiv na zvočne dražljaje, npr.: kadar je zanj nekaj glasno, 

si pokrije ušesa z rokami, prav tako ima nenadne glasovne izbruhe, kot da ga nekaj zelo boli, 

kot neznanska bolečina, pade kot v nekakšen glasen jok, ki ga izrazi s kričanjem, vendar brez 

solza in za kratek čas. 

Opazila sem določen vzorec gibanja, ki ga deček ponavlja, npr.: pogostokrat se vrti okoli 

svoje osi in maha z rokami kot da morda želi spodbuditi določene občutke, vzpostaviti 

ravnotežje ali pa morda s tem nadzoruje stres oz. se z vrtenjem stimulira. 

Na moja vsakodnevna opažanja dečkovega »različnega« odzivanja in vedenja ter na predlog 

svetovalne in specialne delavke, smo menili, da bi bile za dečkovo napredovanje tako v 

emocionalnem kot v socialnem razvoju najprimernejše plesne-gibalne dejavnosti s pomočjo 

metod plesne terapije oz. plesnega druženja. Hkrati pa bi se skozi gibalno-plesne dejavnosti 

sprostil, izrazil sebe, svoja čustva na neverbalni način. Imel bi se možnost izraziti na drugačen 

način in s tem tudi izbrati pozitivno komunikacijo z drugimi ter hkrati izboljšati svojo 

samopodobo. 

 

Opis heterogene skupine, v katero je vključen deček 

Plesno-gibalne dejavnosti sem izvajala v matični skupini, v heterogenem oddelku. Naša 

skupina ima značilnost različno starih otrok, ki si med seboj pomagajo, skrbijo drug za 

drugega, se spodbujajo in delujejo kot  družina. Prav tako imamo v skupini dva para dvojčkov, 
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kar je še posebna pestrost za spoznavanje in bogatenje socialnih stikov, medsebojnih odnosov 

ter raznolikosti življenja in dela v skupini. V skupini je vsak posameznik individum zase in 

deluje na svojstven način, s svojo osebnostjo  gradi, bogati  in oblikuje  celoto naše skupine. 

O vplivu bivanja otrok v starostno heterogenih skupinah na njihov razvoj, je bilo opravljenih 

več raziskav, katere sem že opisala na predhodnih straneh , po avtorici M. Batistič Zorec 

(2003). 

Samo opazovanje je potekalo v moji matični skupini, in sicer v vrtcu, kjer delam kot 

vzgojiteljica, z otroki starimi od 3 -6 let, t.j. v heterogenem oddelku (20 otrok, 9 deklic in 11 

dečkov). Za heterogene skupine velja, da lahko skupina deluje terapevtsko, predvsem v 

odnosu starejših do mlajših.  

Ob mojih večletnih izkušnjah pri delu in življenju v starostno heterogenih skupinah in 

opazovanju vedenja otrok, sem ugotovila slednje značilnosti naše skupine: klima v oddelku 

ugodno vpliva na razvoj posameznika. Razvijajo se otrokove pozitivne lastnosti in poveča se 

občutek za odgovornost. Strokovni delavci v skupini se izraziteje posvečajo posameznim 

otrokom; aktivnosti se izvajajo za manjše skupine otrok. Mlajši otroci starejše opazujejo, 

poslušajo in se tudi vključijo v njihovo igro, starejši otroci jih sprejmejo ter jih v igri tudi 

vodijo in pri tem nas odrasle zelo hitro opozorijo na potrebe in želje manjših otrok. Mlajši 

otroci hitreje napredujejo na področju jezika, v razvoju govora, saj vsakodnevno poslušajo in  

komunicirajo s starejšimi otroki ter tako bogatijo svoje besedišče. Starejši otroci pa ob skrbi 

za mlajše otroke pridobivajo občutek drug za drugega in s tem gradijo na empatiji. 

Pridobivajo boljšo samopodobo, ko postanejo dobri organizatorji, pomočniki odraslih; vse 

bolj postajajo odgovorni drug za drugega in postopoma bogatijo ter utrjujejo v sebi empatijo 

do drugih, tako svojih vrstnikov kot mlajših otrok. Otroci se učijo drug od drugega, tako 

mlajši od starejših kot tudi obratno. Kar je velikokrat pomembno v vsakodnevnih življenjskih 

situacijah, kjer pride v ospredje odnos: biti in čutiti drug z drugim, predvsem pa: »uglasiti se 

tako s samim seboj kot z drugimi«, kar pomeni, da otroci drug drugega dobro poslušajo, ob 

tem gradijo strpnost ter spoštljiv odnos tako do sebe kot do drugih.  

1.4  Zbiranje podatkov za študijo primera 

Načrtno opazovanje 

V tem delu sem se posvetila načrtnemu sistematičnemu opazovanju z lastno aktivno udeležbo 

in z delno udeležbo,brez aktivnega sodelovanja. Gibalno-plesna srečanja so potekala skozi 

celo šolsko leto. Opisovala ne bom vseh srečanj, ampak le  najboljša  izbrana srečanja. 

Opisala bom primere osmih srečanj. Dečka sem poleg vsakodnevnega tako naključnega, 

spontanega kot načrtnega opazovanja, v okviru raziskave, spremljala vsak teden po eno šolsko 

uro. 

Spremljam učinke gibalno-plesnih srečanj z dečkom v različnih sklopih:  

1. Emocionalna stabilnost (ali se deček preko gibanja, plesa lažje emocionalno izrazi in 

na kakšen način izraža čustva, kako gibanje in izražanje čustev vplivata na njegovo 

telesno in duševno samopodobo?).  

2. Socialna stabilnost (kako se deček vključuje v skupino in okolje? Kako plesno-gibalne 

dejavnosti pripomorejo pri razvijanju socialnih in drugih sposobnosti- socializacija). 

3. Različne kvalitete gibanja po metodi »EBL«, (na kakšen način deček izraža sebe skozi 

gib?). 

4. Raziskovalni dnevnik oz. zapisi  

V dnevnik sem  zapisovala, beležila, evalvirala, analizirala posamezna srečanja, kjer so bile 

spremembe in odzivi  dečka najbolj vidni. Zapisovala sem različna otrokova vedenja, impulze, 



Zorko, N. (2012). Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra.  

Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

40 

 

odzive, spoznanja, odkrivanja, raziskovanja, osebnega zaznavanja, samorefleksije ter rezultate. 

Opisovala sem plesno terapevtski proces in aktivnosti oz. srečanja. 

Opisovala dogodke, situacije, zaznave, opažanja, doživljanja, lastna razmišljanja, razlage,  

laične teorije, komentarje, interpretacije, čustvene povezave in odnose mene in dečka ter 

skupine. 

5. Akcijski koraki  

Izdelava okvirnega načrta za konkretne dejavnosti otrok, ki naj bi izboljšale obstoječe stanje v 

skupini in med posamezniki. Sprotna priprava in evalvacija posameznega plesno-gibalnega 

srečanja ter priprava nadaljnjega programa glede na rezultate, evalvacijo predhodnega 

srečanja za nadaljnje delo z otrokom. 

6. Pisanje akcijskega poročila 

V akcijskem poročilu sem si po vsakem akcijskem koraku zabeležila svoje ugotovitve, 

razmišljanja, samorefleksijo, opažanja, zaznave. Ugotavljala in zapisovala sem, kakšne 

rezultate je prineslo posamezno plesno-gibalno srečanje. 

7. Uporaba kamere in fotoaparata- AV 

Za dovoljenje sem prosila starše otroka, ki so se strinjali z uporabo vizualno- medijskih 

sredstev. S pomočjo kamere in fotoaparata sem posnela nekatere  aktualne, pomembne 

dogodke, ki sem jih v samem procesu zaznala, opazila. Prav tako mi je bila v pomoč raba 

vizualnih medijev pri analiziranju in evalviranju, vrednotenju ter podrobnejšem opazovanju 

pomembnih dogodkov, ki so se med procesom zgodili. 

 

1.5  Merski inštrumenti in vprašalniki  

 

a) Vprašalnik za ugotavljanje avtizma pri malčkih, M-CHAT, The Modified Checklist 

for Autism in Toddlers (Robins, Fein, Barton & Green, 2001). 

b) Načrtno sistematično opazovanje in analiza gibanja po metodi EBL, Emerging Body 

Language (Ruten-Saris, 1999). Zaradi vseh zgoraj naštetih opažanj dečka M. sem 

načrtno izvajala plesno-gibalno terapijo s pomočjo metode medosebne komunikacije 

»porajajoči se jezik telesa« ali »EBL, Emerging body language«. Metoda se mi je 

zdela zanimiva, ker imajo uporabniki možnost razvijati prijazen in zaupen kontakt. Ob 

tem pa je potrebno sistematično uporabljati stopnje prvega kontakta. Je uspešna 

metoda pri osebah, ki se ne izražajo verbalno, ko ne zmorejo znakovnega jezika, ne 

napisane besede ali, ko nobena druga komunikacija ni možna. Predvsem pri osebah z 

avtističnim spektrom je metoda zelo uporabna, zato sem jo namerno uporabila in 

preizkusila tudi pri dečku M., ki sem ga opazovala ter vsakodnevno spremljala 

njegovo stanje, napredek, težave, izzive, ovire, motiviranost, spremembe. 

c) Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja učencev-ŽAN, vedenjski 

pojavi Žrtev, Agresivno vedenje, Nevrotski tesnobni znaki (prirejeno po Perry, Kusel, 

Perry, 1988, Šali, 1971, v Kroflič 1999).  

d) Vprašalnik oz. mnenje svetovalne službe v vrtcu. 

e) Vprašalniki za dečka in starše. 

f) Ugotavljanje indeksa uspešnosti: ugotavljanje realizacije vsebinskega dela IP 

(individualiziranega programa) je možno, kadar je vsebinski del IP merljiv, ocenljiv. 

V takem primeru lahko ugotavljamo realizacijo vsebinskega dela IP s pomočjo 

indeksa uspešnosti, ki ga dobimo tako, da delimo usvojene cilje z načrtovanimi cilji. 
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Če ta indeks pomnožimo s 100, dobimo procent uspešnosti (Galeša, 1995). 

 

Indeks uspešnosti =      število doseženih in delno doseženih ciljev (NC) 

                                   ------------------------------------------------------------     x100=  % 

                                           Število načrtovanih ciljev (DC) 

 

Običajen kriterij uspešnosti je realizacija ciljev od 70-90 %. Nižja realizacija kot 70% lahko 

pomeni, da je bil program ali prezahteven ali pa neustrezno izveden, višja realizacija kot 90%, 

pa pomeni, da je bil program prelahek (Galeša, 1995). 

 

Postopek zbiranja podatkov  

V uvodnem delu predstavljam nekaj teorij, ki opredeljujejo pojem avtizem in terapijo, 

zgodovinski razvoj avtizma in vzroke avtizma. V teoretičnem delu proučujem, kako lahko 

umetnostna terapija učinkuje in vpliva na otroka s sumom motnje avtističnega spektra. 

Osredotočam in opredeljujem plesno-gibalno terapijo, v povezavi z likovno in glasbeno 

terapijo. Usmerjam se na različne terapevtske možnosti, s katerimi lahko preko pomoči z 

umetnostjo pozitivno vplivamo na otroka z motnjo avtističnega spektra. 

Končno videnje otroka izostrim še s posameznimi srečanji, katere odzive otroka beležim na tri 

mesece,  rezultate nato med seboj primerjam oz. evalviram in analiziram.  

Primerjave rezultatov preizkušenj pred in po izvedenih srečanjih grafično prikažem s 

posameznimi tabelami. 

Sledijo opisi srečanj ter evalvacija napredka otroka skozi posamezna srečanja, ki vsebujejo 

zbrane podatke najinih srečanj in njegovih odzivov, vedenj, izkušenj. 

Skozi celoten proces se predvsem osredotočam na metode plesno-gibalne terapije. 

Zaključim s pričakovanimi rezultati in skladno s tem spodbujam in predlagam ideje za 

nadaljnje delo. 

Ugotoviti želim, kako metode plesno-gibalne terapije vplivajo na dečka in kako mu 

omogočajo izražanje čustev na okolju sprejemljiv način.  

Zanima me tudi, kako s pomočjo metod plesno-gibalne terapije vplivamo na konstruktivno 

aktivnost dečka in sodelovanje v skupini. 

Merska pripomočka M-CHAT in ŽAN apliciram na vsake tri mesece v obdobju enega 

šolskega leta. Po metodi akcijskega raziskovanja proučujem učinke metod plesno-gibalne 

terapije na dečka, ki ga v svoje delo intenzivno vključujem, ga opazujem in vsakodnevno 

spremljam njegovo stanje, napredek, težave, izzive, ovire, motiviranost, spremembe po 

opazovalni shemi in po metodi EBL. Indeks uspešnosti sem zabeležila po zadnjem 

zaključnem plesno-gibalnem srečanju. 

 

Opis merskih instrumentov 

a) Vprašalnik za ugotavljanje avtizma pri malčkih, M-CHAT, Modified Checklist for 

Autism in Toddlers (Robins, Fein& Barton in Fuentes, 1999)  

M-CHAT izhaja iz Združenih držav Amerike. M- CHAT nam je lahko le v pomoč pri 

odkrivanju otroka, ki je nagnjen k povečanemu tveganju za spekter avtističnih motenj. 

Upoštevajo se tisti podatki, za katere starši potrdijo določeno opisano vedenje otroka. 

Tveganje za motnje avtističnega spektra (MAS) prikazujejo oblike vedenja v kritičnih točkah, 

ček-liste (točke 2, 7, 9, 13, 14, 15 točke z odgovori Ne in točke 11, 18, 20, 22 z odgovori Da). 
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b) EBL- Emerging Body Language (Ruten-Saris, 1992). Spremljala sem naslednje 

interakcijske strukture v skupini z dečkom: 

uglasiti se, biti giban z, gibati se z, izmenjavati, izmenjavati z dodajanjem, igrivi dialog, 

izžarevanje-vitality affect, očesni kontakt z glavnimi fazami, oči: odpirati, orientirati, 

pozdraviti, zaključiti, zapreti. Opazovala sem:  

 Različne kvalitete gibanja po metodi EBL (na kakšen način deček izraža sebe skozi 

gib) 

 Socialna stabilnost (kako se deček vključuje v skupino in okolje? Kako plesno-

gibalne dejavnosti pripomorejo pri razvijanju socialnih in drugih sposobnosti- 

socializacija)  

c) Emocionalna stabilnost (ali se deček preko gibanja, plesa lažje emocionalno izrazi in 

na kakšen način izraža čustva, kako gibanje in izražanje čustev vpliva na njegovo 

telesno in duševno samopodobo?) 

 
Tabela 2: Tabelarični prikaz doseženih ciljev v izvedenih aktivnostih 

 1.akt. 2. akt.  3. akt. 4.akt. 5.akt. 6.akt. 7.akt. 8.akt. 

Plesno gibanje »EBL«         

Socialna stabilnost         

Emocionalna stabilnost         

 

Legenda: 

 - Dosežen cilj 

 - Delno dosežen cilj  

 - Nedosežen cilj 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček se je ni želel udeležiti, aktivnost  ni 

namen cilju 

 

d) »Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja učencev-ŽAN«, vedenjski 

pojavi: Žrtev, Agresivno vedenje, Nevrotski tesnobni znaki (prirejeno po Perry, Kusel, 

Perry, 1988, Šali, 1971, v Kroflič 1999) sem uporabila za opazovanje in ocenjevanje 

dečkovega vedenja v skupini in odnos skupine do njega.  

V prilogi  je opis razpredelnice, v katero sem na vsake 3 mesece vnesla zbrane podatke in jih 

primerjala med seboj. Beležila in primerjala sem socialne odnose med dečkom in celotno 

skupino, ki so se tekom časovnega zaporedja razvijali in spreminjali skozi leto. Spremljala 

sem dečkovo vedenje, odnos do sebe, ustvarjanje samopodobe, odnose z drugimi vrstniki, 

odzive, impulze. Zbrane rezultate in analize sem spremljala tudi preko navedenega inventarija 

ŽAN.  

Opazovanje, spremljanje in beleženje rezultatov je potekalo v trimesečnem zaporedju. 
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V razpredelnico sem pri vsakem otroku s križcem označila, katere izmed navedenih 

značilnosti (od 1-29) veljajo tudi zanj (študija primera). 

1. Kar naprej izgublja stvari. 

2. V razredu je med najhitrejšimi tekačicami/tekači. 

3. Sošolci, sošolke se iz njega norčujejo. 

4. Zelo pogosto si grize nohte. 

5. Všeč so mi taki, kot je on. 

6. Če ne obvelja njegova, kar ponori. 

7. Pogosto jih dobi po grbi. 

8. Še vedno sesa prst. 

9. Med sošolci in sošolkami ima mnogo prijateljev. 

10. Večkrat trza, ima tike. 

11. Vse kar ima, deli z drugimi. 

12. Sošolci/sošolke ga kar naprej zmerjajo. 

13. Zelo je pameten, veliko ve. 

14. Rad se norčuje iz drugih. 

15. Občasno moči/ blati. 

16. Je vase zaprt. 

17. Rad se postavlja, da lahko vse pretepe. 

18. Je prijetne zunanjosti. 

19. Sošolci/ sošolke ga tepejo. 

20. Druge skuša spraviti v težave. 

21. Jeclja. 

22. V druge se zaletava in jih pretepa. 

23. Učiteljici pomaga. 

24. Daje top videz. 

25. Sošolci/ sošolke ga zafrkavajo. 

26. Dobro telovadi. 

27. Sošolke/ sošolke rad izziva, jih pretepa. 

28. Sošolke/sošolce ga dražijo. 

29. Je v redu in prijazen sošolec. 

Izvajanje raziskovanja  

Opazovala in beležila  sem različne kvalitete gibanja po metodi »EBL«, oz. na kakšen način 

deček  izraža sebe skozi gib. Opazovala ter beležila sem dečkovo socialno stabilnost, in sicer 

kako se deček vključuje v skupino ter okolje. Ob tem sem opazovala in beležila kako plesno-

gibalne dejavnosti pripomorejo pri razvijanju socialnih in drugih dečkovih sposobnosti, 

predvsem na področju socializacije. Opazovala in beležila sem dečkovo emocionalno 

izraznost : kako gibanje in izražanje čustev vpliva na njegovo telesno in duševno samopodobo. 

Okvirni program srečanj umetnostne gibalno-plesne terapije sem izvajala 1x tedensko po eno 

celo uro v matični učilnici. Posamezno plesno-gibalno srečanje je vsebovalo sledeče faze: 

uvodni del, glavni del z osrednjo dejavnostjo in zaključek. V osrednjem delu sem v plesno-

gibalna srečanja zraven metode »EBL« vključevala še posamezne enote: uglasiti se, biti giban 

z, gibati se z, izmenjavati, izmenjavati z dodajanjem, igrivi dialog. 

Srečanja sem vodila največkrat sama in v njih aktivno sodelovala. V posamezna srečanja pa 

so se včasih vključevali tudi pomočnica vzgojiteljice, svetovalna delavka in specialna 
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pedagoginja. Ob koncu posameznega srečanja sem svoja opažanja, razmišljanja, videnja, 

odzive otroka in skupine beležila v obliki dnevniškega zapisa ter tako spremljala učinke 

plesno-gibalnih delavnic na opazovanca, dečka M. 

Ob koncu plesnih srečanj sem izvedla zaključni pogovor s starši in svetovalno delavko ter 

naredila izračun indeksa uspešnosti, analizo stanja »M-testa« in »ŽAN inventarija«, ki sem jo 

opravljala na 3 mesece. 

Skozi sam proces dela sem se nenehno zavedala in upoštevala, da je plesno-gibalna terapija 

ustvarjalni proces, preko katerega z dečkom komunicirava, zato sem bila pozorna in 

občutljiva na dečkovo želje, potrebe, zmožnosti in sposobnosti. Upoštevala sem tako njegove 

želje, potrebe kot sam razvoj in njegove fizične ter psihične sposobnosti. Hkrati pa sem se 

zavedala, da je za odnos in pozitivne učinke najine komunikacije pomembno to, da v najin 

odnos ne vnašam svojih skrbi, želja, potreb ter čustvenih stisk, da mu stojim ob strani, da sem 

empatična, sočutna, da ga poslušam, razumem, čutim, slišim, vidim. Ob tem pa sem bila 

pozorna na to, da nisem izražala nezadovoljstva, razočaranja, zato sem bila v procesu 

dosledna, a potrpežljiva. Zavedala sem se svojih meja, svojih zmožnosti in vedenj ter reakcij, 

katere sem kontrolirala tako, da jih nisem vnašala v sam proces dela z dečkom. Ob tem 

procesu mi je pomagala skupinska intervizija s sodelavko in svetovalno delavko ter mesečna 

supervizija, katere sem se udeleževala skozi celotno šolsko leto. Ob koncu zaključnega 

šolskega leta smo v skupini z dečkom pripravili plesni nastop, ki so se ga udeležili vsi starši in 

zunanji sodelavki. Prav tako sem nekaj najboljših srečanj tudi posnela z video kamero. 

 

Mnenja in učinki s strani svetovalne službe v VVZ  

Svetovalna in specialna delavka sta podali skupno mnenje o otroku na začetku plesno-

gibalnih srečanja in po plesno-gibalnih srečanjih in napredku otroka. 

 

Uvodni razgovor z materjo dečka M. 

Uvodni razgovor je potekal s starši pred začetkom izvedenih plesno-gibalnih srečanj . 

Opisala bom del našega razgovora: 

JAZ: “Kako se deček izraža, počuti, vede doma?” 

MAMA: “Zelo me skrbi zanj, opazila sem, da je drugačen. Zatiska si ušesa, vrti se okoli svoje 

osi, uporablja popolnoma nove, drugačne besede, besedne zloženke, ne razume prispodob, 

sopomenk, besednih zloženk,… npr: zapornica pomeni zanj, ne predmet, ki ga vidi, ampak 

čisto nekaj drugega. Besede si razlaga po svoje. Včasih začne kar iz neznanega razloga kričati, 

prav tako ga zanimajo čisto posebne, drugačne stvari, vsakodnevno se ure in ure lahko igra le 

z vlaki. Ne obremenjuje se z drugimi, težko nas pogleda v oči, velikokrat, kot da nas ne sliši, 

kot da bi bil v svojem svetu. Ne vem kaj naj naredim, da bi ga priklicala bližje k nam, 

vrstnikom, okolju, da se bo na okolje in družbo odzval?” 

JAZ: “Kaj menite, da bi se tedensko vključeval v plesno-gibalne delavnice z metodami 

plesno-gibalne terapije, katere bi pripomogle k njegovi izboljšavi komunikacije, odnosa, 

odzivanja, čustvovanja tako samim s seboj kot z drugimi in okolico? Se strinjate, da 

poskusimo?” 

MAMA: “Kaj pa je to plesno-gibalna terapija?”  

Ji razložim, nato MAMA odvrne: “Seveda, deček ima rad ritem, glasbo, gibanje. Na glasbo se 

odziva in rad se giba, poskusimo.”   
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1.6 Vsebina in potek plesno-gibalnih dejavnosti v skupini, z otrokom s sumom MAS 

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, 

jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Pri svojem delu sem, na področju plesno-gibalne 

dejavnosti in umetnosti, zapisala različne cilje, ki so mi predstavljali določen okvir kot 

podpora posameznikom v skupini. Vključevala sem različne aktivnosti s posameznimi okviri 

znotraj katerih so bile vsebine in dejavnosti. Na ravni izvedbenega Kurikula sem predlagala 

teme, vsebine in dejavnosti, ki so se na različne načine povezovale, dopolnjevale, dograjevale. 

Pri tem pa so mi bili v strokovno pomoč razni seminarji, delavnice, priročniki, v katerih so 

tudi metodično in didaktično podrobneje razdelani primeri zaposlitev. Ti prikazujejo vse 

pomembne faze vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo, katere 

bom predstavila v empiričnem delu specialističnega dela.  

Plesno-gibalne dejavnosti z metodami plesne terapije sem vodila skozi celo šolsko leto, in 

sicer od meseca oktobra 2009 do začetka meseca junija 2010. Dejavnosti sem prilagajala tako 

starostnim razlikam med otroki kot njihovim potrebam, željam in psihomotoričnemu razvoju.  

Upoštevala sem tudi zadane cilje, ki jih bom nadalje opisala. 

Plesne urice so potekale v skupini 1x tedensko po 50-60 minut, pogosto pa je bil čas odvisen 

tudi od koncentracije, želje, volje, potreb otrok ter drugih dejavnikov, kateri so nanje vplivali. 

Pri svojem delu sem vsakodnevno uporabljala metodo ustvarjalnega giba, ki jo bom 

podrobneje opisala v spodnjih vrsticah. Opazila sem, da se otroci lažje skoncentrirajo in 

motivirajo za nadaljnje delo, ki zahteva malce več razmišljanja in poslušanja. Tako sem 

otrokom skozi metodo plesno-gibalne ustvarjalnosti lažje in pobliže prikazala težko 

razumljive pojme, ki vključuje področje matematike. Otroci so si preko formiranja oblik s 

svojim telesom in gibom lažje in boljše predstavljali določene vzorce, geometrijske oblike, 

formacije, števila; prav tako tudi so s svojim telesom, na ustvarjalen način prikazali razne 

znakovne simbole, črke, številke. S takim načinom dela resnično lahko otrokom približam 

nerazumljive pojme in pojave. Napredek se kaže tudi na socialnem področju, kjer otroci med 

seboj gradijo tesnejše medsebojne stike, hkrati pa postaja pristnejši ter bogatejši tudi socialni 

stik z vzgojiteljico in učiteljico oz. odraslo osebo, ki jih v samem procesu spodbuja, usmerja 

ter jim nudi vlogo koordinatorja. Opazila sem, da se otroci ob sprostitvenih in ustvarjalnih 

gibalnih igrah počutijo zelo dobro, samozavestno, predvsem pa sproščeno in med seboj 

ustvarjajo pozitivno klimo, ki nas vseskozi povezuje in dopolnjuje v naših medsebojnih 

odnosih. 

Kot sem že zgoraj navedla, sem pri svojem delu uporabljala metodo celostnega učenja, kar 

pomeni, razumeti nekaj z umom in telesom in pri tem vključevala v gibalne aktivnosti metode 

plesno-gibalne terapije. Celostno metodo učenja sem izbrala zato, ker prepleta v vzgojno 

izobraževalnem procesu telesne, doživljajske, miselne in socialne dejavnosti. Med celostne 

metode učenja pa spada tudi metoda ustvarjalnega giba, ki jo med otroki vsakodnevno 

uporabljamo, izvajamo, nadgrajujemo. Po metodi ustvarjalnega giba otroci zabavno 

raziskujejo lastno gibanje s pomočjo glasbe in drugih izraznih sredstev, prav tako razvijajo 

telesne spretnosti. Metoda stimulira njihovo domišljijo, usmerja otrokovo pozitivno energijo, 

povečuje kreativnost, predvsem pa omogoča izražanje čustvenih stanj, občutkov in doživljanj 

preko lastnega gibanja. Prav tako omogoča doživljati ne tekmovalne, ustvarjalne izkušnje, ki 

so naravnane na uspeh. Otrok gradi na individualnem in skupinskem gibalnem izražanju ter 

ustvarjanju in se preko ustvarjalnega giba bogati, razvija ter utrjuje na vseh drugih področjih 

otrokovega razvoja, npr.: jezik, matematika, narava. Ustvarjalni gib ima funkcijo udejanjanja 

spoznavnih vsebin z doživljanjem in je sredstvo ustvarjalnega izražanja učnih vsebin (Kroflič, 

1999). Poleg metode celostnega učenja, katera vključuje ustvarjalni gib, sem v plesne urice, 
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kot sem omenila že v zgornjih vrsticah, vnašala tudi metode plesne terapije. Na splošno so 

vsebine plesnih uric izhajale iz sveta otrok in njihovega doživljanja, naravnih pojavov, v 

gibanju oseb, živali, rastlin in predmetov, ki jih otroci poznajo. Šele takrat, ko se otrok 

gibalno izrazi, bo tisto kar v gibanju predstavlja, resnično osvojil. Iz vseh naravnih oblik 

gibanja kot so: plazenje, hoja, poskakovanje, potiskanje, vlečenje, vrtenje..se razvijajo vse 

gibalne igre in plesi. Velikokrat smo z otroki opazovali konkretne naravne pojave, se o njih 

veliko pogovarjali, nato pa smo vsa ta opazovanja podkrepili z igrami posnemanja, saj je ta 

metoda posnemanja otrokom blizu. Prav tako sem otroke spodbujala k samostojnemu 

gibalnemu izražanju, kjer smo poleg opazovanja in posnemanja naravnih pojavov, predmetov, 

živali, oseb, rastlin, vključili še glasbeno spremljavo in ritem. Na ta način so med drugim 

pridobivali občutek za ritem in posluh. Ob vseh plesno-gibalnih igrah so otroci bogatili, 

nadgradili, utrjevali, razvijali naslednje cilje na različnih področjih otrokovega razvoja 

(Kurikulim za vrtce, 1991): zavedanje svojega telesa, začutiti naše telo, upoštevati sebe, 

upoštevati drug drugega, zavedati se telesne sheme, poimenovati dele telesa ter zavedati se jih, 

urjenje koordinacije, natančnosti gibov, zaznavanje različnosti giba, intenziteta v gibanju 

(sproščenost, napetost), pridobivanje občutka za ritem in posluh, slušna diskriminacija-

razločevanje in upoštevanje glasbe, sodelovanje v skupini, urjenje spomina, domišljije in 

ustvarjalnosti.  

 

Gibalno-plesno izražanje 

Cilji: otrok izraža svoje občutke, doživljanje preko gibanja, uči se opazovati, zaznava lastno 

telo v prostoru, samozavedanje, razvijanje vseh motoričnih sposobnosti in spretnosti, razvija 

obvladovanje gibanja, razvija sposobnost vživljanja, razvija sposobnost izražanja in 

ustvarjanja, se navaja na nastopanje pred skupino, se sprošča, razvija veselje do plesa, zna 

opazovati gibanje oseb, živali, rastlin, predmetov, posnema gibanje oseb, živali, poveže 

gibanje v enostavno koreografijo, svoje gibanje prilagodi spremembi ritma, se orientira v 

prostoru, se vživi v gibanje, ki ga posnema, je ustvarjalen pri plesnem izražanju. (Kroflič, 

Gobec,1995) 

Ritmično izražanje 

Cilji: otrok razvija sposobnost reagiranja, razvija občutek za ritem, spoznava telo kot 

inštrument, spoznava glasbene inštrumente, se sprošča, se ritmično giblje po prostora, si krepi 

samozavest, ritmično udarja po različnih ploskvah, ploska po ritmu, uporablja telo kot 

inštrument, korake poveže z besedilom pesmi, se orientira v prostoru. 

Ljudski in družabni plesi 

Cilji: otrok spoznava osnove plesnih tehnik, se motorično razvija, se čustveno sprošča, se uči 

novih pesmi, uprizarja besedilo z gibom, se navaja na samostojni nastop, se navaja na delo v 

skupini, vzpostavlja stike v skupini, se orientira v prostoru, se nauči osnovnih korakov 

rajalnih plesov, se nauči osnovnih korakov družabnih plesov (polka, valček, rašplja), razvija 

samostojnost in pozitivno samopodobo.( Kroflič, Gobec, 1995). 

 

Plesno izražanje 

Cilji: otrok se sprošča, razvija koordinacijo, opazuje in posnema, nastopa pred skupino, se 

vživlja v prikazane situacije, posnema različna gibanja, se giblje ob glasbi, se orientira v 
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prostoru, se vživi v gibanja, ki jih posnema, razvija sposobnost plesnega izražanja. (Kroflič, 

Gobec, 1995). 

Vsaka plesna urica je zaobjela na zaključku ure tudi sprostitvene igre, vaje in tehnike, 

predvsem zaradi tega, ker je sprostitev najbolj naravno stanje naše duše in telesa. Sprostitev je 

odsotnost psihične in fizične napetosti in je nasprotje stresu. Sprostitvene vaje so pozitivno 

vplivale na vključitev otrok v skupino, učinkovite so bile pri zmanjševanju napetosti, 

agresivnosti, povečevale so strpnost in prispevale k boljšemu medsebojnemu razumevanju v 

skupini. Otroke je sprostitev pomirjala, spodbujala, opogumljala in večala njihovo samozavest.  

Cilji vaj, ki vključujejo sprostitve s telesnim stikom so: sprejemanje telesnega stika, začutenje 

bližine, začutenje topline, povezanosti drug z drugim, učenje prijazne in nežne nebesedne 

komunikacije. 

 

Refleksija in moje doživljanje plesno-gibalnih dejavnosti pri delu v skupini 

Pri plesnih uricah sem opazila, da otroci zelo radi posnemajo gibe, situacije, predmete, živali, 

oz. to kar jim je blizu, kar poznajo. Postopno so usvajali in podaljševali svojo koncentracijo 

ter z njo umirjenost, umsko in fizično. Meditacije in vizualno sprostitvene igre so bile skozi 

vztrajnost, doslednost in redno izvajanje, vsakokrat boljše in intenzivnejše. Otrokom so 

postale zelo ljube. Večkrat so izrazili željo po nadaljevanju in spodbujanju ter motivaciji po še 

takšnih igrah, npr.:”Kam potujemo in gremo danes?”, po sproščanju, kjer so razvijali vse 

zgoraj naštete cilje.  

Predvsem sem opazila, da se pri gibalno-plesnem izražanju otroci resnično sprostijo, 

osvobodijo, izrazijo vso energijo, občutke, čustva, doživljanja, in negativna čustvena stanja 

ter jih na ustvarjalen način prikažejo. Čustva ozavestijo in ponesejo na prosto, ven iz sebe, kar 

jim omogoča umirjeno stanje njihovega telesa, še zlasti notranjega duha, ki je bistven 

dejavnik za  razvoj zdravega otroka. Vse bolj kot sem razmišljala, na kaj se naj opredelim in 

bistveno izpostavim, sem tako skozi doživljanje in opazovanje odzivov otrok ter sebe, izbrala 

eno izmed metod plesno-gibalne terapije, ki me je zelo prevzela in navdušila. Torej navdušila 

me je nebesedna interakcija, ustvarjanje z gibom in uporaba ene izmed metod plesno-gibalne 

terapije »EBL«. Zakaj je temu tako bom nadalje opisovala v mojem specialističnem delu.  

1.7 Kvalitativni opisi, cilji, analiza in evalvacija  primerov osmih plesno-gibalnih srečanj 

Cilji plesno-gibalnih srečanj 

Na plesno-gibalnih srečanjih sem sledila naslednjim ciljem: skozi plesno gibanje po metodi 

»EBL« sebe psihofizično spoznati, nadgraditi (spoznati, raziskovati, odkrivati različne načine 

in kvalitete gibanja po metodi »EBL«, izraziti sebe, svoja čustva s pomočjo umetnosti-plesa, 

gibanja. Izboljšati dečkovo socialno stabilnost, izboljšati dečkovo vključevanje v skupino in 

okolje, razvijati dečkove socialne in druge sposobnosti. Obogatiti socializacijo, pridobiti 

različne socialne izkušnje, razviti, utrditi, izboljšati dečkovo emocionalno stabilnost, dvigniti 

samopodobo, spoznati in utrditi komunikacijsko, čustveno vez z mentorjem (z menoj), 

spoznati in držati se navodil ter pravil dela v skupini in v paru, vzpostaviti in izboljšati 

kontakt ter komunikacijo z mentorjem in vrstniki, pridobiti občutek varnosti, pridobiti 

občutek zaupanje tako vase kot v druge, vzpostavljati očesni kontakt, začutiti in zavedati se 

svojega telesa, telesno in čustveno se sprostiti, umiriti, zavedati se posameznih delov svojega 

telesa, razgibati svoje telo, se plesno-gibalno izražati, spoznavati svoje telesne zmogljivosti, 
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sposobnosti, utrjevati različne motorične spretnosti in sposobnosti, slediti, slišati, poslušati, 

zavedati se sebe, prostora, zvokov in drugih prisotnih v prostoru, se vživljati v različne vloge, 

zaupati sebi in drugim, bogatiti ustvarjalnost, sodelovati z drugimi, se soočiti s konflikti, 

izražati vsa čustva, dvigniti samopodobo, spodbuditi telesni stik, dotik, na različne načine 

uporabiti predmet, rekvizit pri gibalnem ustvarjanju, zaznavati ritem in slušno razlikovanje, 

pripovedovati o svojem počutju, občutkih, doživljanjih na različne načine, skozi uporabo 

različnih umetniških medijev, izraziti svoje misli in mnenja, spodbujanje gibalnega 

ustvarjanja in kreiranja, doseči občutek uspešnosti. V gibanje vključiti čim več delov svojega 

telesa, preizkusiti nove, različne načine, metode plesno-gibalnega izražanja, podati svoje ideje 

za plesno-gibalno izražanje ter ustvarjanje, spodbuditi ustvarjalno mišljenje in gibanje, 

premagovati strah in nelagodje, pridobiti občutek, empatijo za sovrstnike. 

 

Metode dela plesno-gibalnih srečanj 

Za sprotno analizo gibanja in evalvacije plesno-gibalnih dejavnosti sem izdelala okvirni načrt, 

kjer so opisane konkretne dejavnosti otrok, ki naj bi izboljšale obstoječe stanje v skupini in 

med posamezniki.  

Sprotna analiza gibanja in evalvacija plesno-gibalnih dejavnosti vključuje, izmed vseh 25 

izvedenih srečanj, izbranih 8 srečanj, kjer so najbolj vidni rezultati oz. pokazatelji odziva in 

vedenja dečka M. Sprotna analiza in evalvacija plesno-gibalnih dejavnosti vključujeta 

naslednja področja: kratek opis plesno-gibalnih dejavnosti, opazovanje in beleženje dečkovih 

odzivov, počutja, klime, opazovanje in beleženje učinka izvedenih dejavnosti na kvaliteto 

gibanja po metodi EBL, emocionalna stabilnost in socialno stabilnost, beležila sem tudi 

osebno refleksijo (samorefleksija, počutje, emocije, doživljanja, reakcije, razmišljanja kako in 

na kakšen način delati naprej).  

 

Pri plesno-gibalnih uricah sem se načeloma posluževala metode plesne terapije in 

komunikacijske metode »EBL« ter vključevala še druge: 

metoda igre, metoda improvizacije ali izmišljanja, metoda ustvarjanja, metoda vodenja, 

metoda vodenja s povzemanjem, metoda vodenja s posnemanjem, metoda od vodenja k 

improvizaciji, metoda od izmišljanja k vodenju, metoda ustvarjalnega giba, razlaga, pogovor, 

poslušanje, opazovanje, analiza gibanja, metoda razvrščanja, slikanje s fotoaparatom, 

snemanje s kamero. 

 

Prvo srečanje 

Tema: Uvodno srečanje  

Čas trajanja: 60 minut  

Prostor: matična igralnica   

Oblike dela: individualno in skupinsko  
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Metode dela: vključitev enot »EBL« 

1. Uvod »uglasiti se« 

2. Glavni del:  

biti giban z, gibati se, izmenjavati, 

izmenjavati z dodajanjem, igrivi dialog, 

ogrevanje, metoda vodenja s posnemanjem, 

metoda izmišljanja ali improvizacije, 

metoda od vodenja k izmišljanju, metoda 

ustvarjalnega giba, razgovor 

3. zaključek: sproščanje, masaža, meditacija 

skozi vodeno domišljijsko zgodbo, risanje 

svojih občutkov, izražanje svojih doživetij 

preko likovne umetnosti 

Analiza gibanja 

Izpolnjevanje tabele-vprašalnike glede na 

izbor zadanih ciljev  

 

Izvedene aktivnosti:  

1. akt.: uvodni pozdrav :«električni 

pozdravček« stisk dlani in kontakt z 

očmi, v krogu 

2. akt.: predstavitev imen z gibom v 

nadaljevanju dodamo žogo 

3. akt.: ogrevanje: igra z žogo, kjer so 

otroci dodajali en nov element 

gibanja 

4. akt.: razgibavanje po prostoru: hoja 

po prostoru na različne načine in v    

različnih ritmih 

5. akt.: ustvarjalno gibanje oz. 

improvizacija na glasbo na izbrano 

plesno dejavnost: »zrcala« z menjavo 

vlog (EBL tehnika) 

6. akt.: ustvarjanje koreografije plesa v 

krogu na dano ljudsko glasbo, nato 

ples pokažejo vsej skupini 

7. akt.: umiritev: ples v krogu različnih 

narodov: »ples miru«, izraelski ples 

povzeto po koreografiji in glasbi 

Marjana Rudla. 

8. akt.: sproščanje: vodena meditacija 

skozi vizualizacijo zgodbe 

»potovanje na krilih domišljije« 

Sredstva: žoga, CD-ji, radio s CD-

predvajalnikom, foto aparat, kamera 

Glasba: Rondo veneziano, Creative dance 

movement, ljudska glasba, Kurja koža in 

glasba različnih narodov: plesi v krogu 

 

Cilji plesnega srečanja: skozi plesno-

gibalno ustvarjanje in izražanje začutiti sebe 

ter skupino, uglasiti se s samim s seboj in 

skupino, vzpostaviti kontakt in 

komunikacijo z drugimi in z mentorjem, 

spoznati navodila in pravila dela v skupini 

in v parih, telesno in čustveno se sprostiti, 

se plesno-gibalno izražati, razviti zaupanje v 

sebe in druge, izraziti svoje mnenje, 

pridobiti občutek varnosti, podati svoje 

predloge, ideje za plesno ustvarjanje, 

vzpostaviti prve, kratke očesne kontakte 
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Opis in analiza ure: 

Vsakodnevno smo izvajali uvodni pozdrav, zaradi rutine, ki je dečku omogočala varnost in 

zaupanje tako do sebe, drugih in do gibanja. Po uvodnem električnem pozdravu, kjer je bil 

namen varnost,  začutiti sebe ter skupino, uglasiti se s samim s seboj in skupino, vzpostaviti 

kontakt in komunikacijo z drugimi, je sledila ustvarjalna simbolna gibalna igra: » zapleši 

svoje ime« in vsi ga ponovimo. Ob tem sem opazila, da je deček nekaj časa sledil, nato pa 

pozornost usmeril drugam. Povabila in spodbudila sem ga nazaj v gibanje, vendar je 

potreboval kar nekaj časa, da se je zopet vključil v skupinsko igro. Vključil se je pri 

naslednji igri: hoja na različne načine po prostoru. Ob tem sem opazila, da je deček kljub 

temu, da se je priključil skupini, raje poiskal prostor zase, stran od skupine in se gibal na 

sebi lasten način. Prav tako še ni vzpostavil kontakta z očmi, ne pri električnem pozdravčku 

in ne pri hoji po prostoru, ko so otroci drug drugega v prostoru srečevali in se pozdravljali z 

različnimi deli telesa. Njegov pogled je bil uprt ali v tla ali predse. 

Nato smo nadaljevali z igro zrcal. Ob tej igri sem mu ponudila možnost, da si lahko izbere 

kogarkoli želi od vrstnikov, lahko pleše pa tudi z menoj. Izbral je mene. Tako sva se gibala 

v igri zrcal. Sprva sem ga vprašala kaj želi biti; ali bi bil raje zrcalo oz. bi mu bilo ljubše, če 

bi meni pokazal gib in bi mu jaz sledila? Ker ni še popolnoma vzpostavil kontakta in 

zaupanja sem se odločila,da mu ob tem pomagam in začnem prva jaz, tako da sem 

spodbudila njegovo gibanje in pozornost. Začela sem si izmišljevati kratke, enostavne gibe. 

Deček je sprva še vedno gledal v tla oz. po prostoru, nato pa vzpostavil kratek očesni 

kontakt ter začel ponavljati moje gibe. Opazoval je gibe rok in nog. Ob tem sem opazila, da 

se je nasmehnil, njegovo telo se je postopoma sprostilo. Sledila je menjava vlog, ob kateri 

pa se ni želel zamenjati oz. ustvarjati svojega giba, zato sem nadaljevala. Njegova pozornost 

je bila vedno daljša in ob tem sem opazila, da je deček postal popolnoma sproščen. Tudi 

njegov izraz na obrazu je postajal vse bolj umirjen, nasmihal se je ter se ob gibanju zabaval. 

Po končani gibalni vaji zrcal, smo nadaljevali z vodenim skupinskim plesom v krogu na 

ljudsko glasbo. Deček se nam ni želel pridružiti, vseeno pa je ob ritmu glasbe poskakoval, 

se vrtel in gibal svoje telo na različne načine. Opazila sem, da je zelo dobro sledil ritmu 

glasbe. Prav tako je ob glasbi nekajkrat zaploskal in se smejal. Sledil je umiritveni skupni 

ples v krogu s prepevanjem ob dani melodiji. Dečku sem ponudila roko, ki jo je sprejel in 

skupaj smo zaplesali umiritveni ples. Opazila sem, da je deček v plesu na umirjeno petje 

užival, se sprostil, umiril ter se postopoma na sebi lasten način vključil v skupino, 

vzpostavil je neverbalni kontakt tako z menoj kot z vrstniki. 

Nato je sledila umiritev z vodeno meditacijo v kateri je deček pokazal neizmerno 

navdušenje, popolnoma se je sprostil in umiril tako svoje telo kot misli. Svoja doživljanja je 

nato izrazil še skozi likovno umetnost. 

Analiza plesnega gibanja po »EBL metodi«: 

»Uglasiti se« opazila sem,da se je deček uglasil ,torej je bil sposoben ujeti in se gibati v 

ritmu nekoga drugega že pri uvodni vaji »zapleši svoje ime in ga ponovi«, čeprav za kratek 

čas. Prav tako v igri z žogico, ko je sprejel žogo in ponovil gib ter ga podal naprej. Nadalje 

pa je bilo njegovo gibanje uglašeno, ko sva se igrala gibalno igro »zrcala«. Ob tej vaji je bila 

njegova pozornost daljša. Gibanje je potekalo tako, da sem skušala sinhronizirati svoj ritem 

z dečkovim in delala premore. S tem sem dečku postopoma dala možnost uvida in učenja, 

kako naj začne, nadaljuje in konča posamezna gibanja. 

»Biti giban z« tudi ta enota se je pojavila pri vaji zrcal in hkrati pri umiritvenem zaključnem 

plesu miru v krogu, ko je deček sprejel skupni ritem in smo bili v ritmičnem plesu gibani 

drug z drugim. 
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»Gibati se z«: to enoto sva postopoma gradila in jo dalj časa vzpostavljala skozi gibalno igro 

zrcal, kjer je bilo prisotnega veliko aktivnega gibanja. Ob tej vaji sva začela graditi skupen 

kontakt. 

»Izmenjavati«: se je nadaljevalo v gibalni igri zrcal, ko je deček ponovil moj gib in ga skušal 

posnemati. Deček je na tej stopnji povečeval svojo pozornost in željo, da bi se gibanje še 

nadaljevalo. 

»Izmenjavati z dodajanjem«: ta faza je trajala kratek čas, ko sem dečku ponudila oz. dodala 

nov element v strukturo izmenjave. Deček je aktivno sprejel nov element, vključil celo telo, 

vendar v nadaljevanju ni pokazal pričakovanja in ni želel dodati svojega elementa giba. 

Tako na prvem srečanju še ni prišlo do igre oz. igrivega dialoga.  

Ritem dečka: sprva je deček izražal osnovne, enostavne gibe v uvodnem delu ogrevanju, ko 

se ni želel priključiti skupini v hoji na različne načine po prostoru, ampak je sam poiskal 

svoj ritem. Ga izrazil na sebi lasten način, z enostavnimi gibi je tako izražal svoj notranji 

ritem. Nadalje pa je v gibalni igri zrcal sledil mojemu ritmu, saj je posnemal moj gib ter se 

tako uglasil z menoj, z mojim ritmom in še kasneje (ples miru v krogu) se je uglasil z 

ritmom vrstnikov. Na ta način, ko je deček zrcalil mene, se je uglasil z menoj. Uglaševanje 

je še vedno na konkretni ravni. Gibanju daje pomen in emocijo.  

Očesni kontakt: Deček je na prvem srečanju uporabljal igro oči z naslednjimi enotami, ki so 

ga v določenem zaporedju pripeljale do korakov. Enote so na naslednjih srečanjih sledile v 

faze, ker so brez težav potekale v pravilnem zaporedju. V uvodnem srečanju je deček 

uporabil enote: »orientirati se«,tako da je oči je obrnil vstran. Njegov očesni kontakt sem 

spodbudila tako, da sva šla postopoma skozi vse faze. »Odpirati se« sprva sem ga pogledala 

s široko odprtimi očmi. Deček mi je odvrnil z »orientirati se« tako, da je oči obrnil vstran, 

sledila je tudi brada, zdelo se je, kot da ga zanima: »kdo si zdaj ti, kaj bi rada? » Odvrnila 

sem mu z naslednjo fazo »pozdraviti se« tako, da sem enkrat zaprla oči in se mu nasmehnila. 

Postopoma sem ta dva elementa združila (pomežik in nasmeh). Ob tem je bilo zelo 

pomembno, da je deček dobil jasen uvid, kdaj sledi faza »zaključevanja« oči sem zaprla bolj 

kot prej in naredila daljše odmore. Nato je sledila faza »zapiranja« ko so bile moje oči 

popolnoma zaprte, glavo sem sklonila k prsim, tako sem dečka postopoma navajala na faze 

očesnega kontakta, kjer je zelo pomembno slovo, ki spada k dobremu stiku. Vse omenjene  

faze sva gradila, utrjevala postopoma skozi celoleten proces naših gibalnih srečanj. 

 

Analiza socialne stabilnosti: 

(Kako se deček vključuje v skupino in okolje? Kako plesno-gibalne dejavnosti pripomorejo 

pri razvijanju socialnih in drugih sposobnosti?): Ob začetku srečanja je bilo moč zaznati 

dečkovo odmaknjenost od drugih, ni želel vzpostaviti ne verbalnega niti ne neverbalnega 

kontakta. S svojim telesom in očesnim pogledom vstran, predse ni kazal zanimanja za 

ustvarjanje kakršnega koli kontakta s skupino. Postopoma pa se je preko spodbude mentorja 

in sovrstnikov opogumil, sprejel roko in za kratek čas vzpostavil očesni kontakt. 

Analiza emocionalne stabilnosti:  

(Ali se deček preko gibanja, plesa lažje emocionalno izrazi in kako to vpliva na njegovo 

telesno in duševno samopodobo?): V začetku srečanja je bilo moč zaznati, začutiti rahlo 

zadrego, odmaknjenost vase, zaprtost, roke k sebi, glava sklonjena proti tlom, neusklajeno 

igranje z majico, kot neka napetost, »živčnost«, nato se je deček počasi odprl, vzpostavil 

očesni kontakt, sprejel moje gibe, jih ponovil, se tako postopoma preko gibalnega izražanja 

sprostil, umiril sebe, svoj um in telo ter začel v gibanju uživati. To zadovoljstvo je pokazal 

skozi usklajen ritem, ponavljanje gibov, s poskoki, nasmehom na obrazu in odprtimi očmi 
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ter koncentracijo oz. interesom nad samo aktivnostjo. Med najinim plesnim zrcaljenjem mi 

je dal s svojim pogledom in zrcaljenjem gibov vedeti, da v plesni igri uživa. Izrazna mimika 

pa je bila za prvo srečanje zame nepričakovana, saj sem predvidevala, da bo deček 

potreboval več časa za vzpostavitev neverbalne komunikacije in očesnega kontakta. 

Poudariti pa moram, da nama v prvem srečanju ni uspelo izraziti različnih konkretnih 

čustev razen veselja. Zato ni bilo niti možnosti, niti tematike, ne časa in tudi v ciljnem 

načrtu ni bilo predvideno za prvo najino srečanje. Možnost, da bo deček izražal svoja 

čustva preko gibanja sem predvidela za najina prihodnja gibalna srečanja, ko bo deček 

vzpostavil globlje zaupanje tako v mene kot v skupino in seveda predvsem, ko bo zaupal 

sebi. 

Analiza mojega doživljanja:  

Sprva sem v sebi čutila nek nemir, kot nek adrenalin pred neznanim. Pogosto sem se 

spraševala, kako bo, kaj bo, kako se bo deček odzval, ali mu bom znala prisluhniti, ga 

začutiti, kaj se bo zgodilo, če me preseneti, kako bom odreagirala, kakšni bodo moji 

notranji impulzi, reakcije, vedenje…? Tako sem na pripravo uvodnega srečanja potrebovala 

mnogo več časa kot sicer. Da se umirim, predvsem, da se uglasim sama s seboj in tako 

začutim sebe kot skupino ter seveda dečka. Ko sem vstopila v prostor in zagledala, začutila 

otroke, sem se popolnoma umirila in s svojo notranjo uglašenostjo smo počasi začeli. 

Opazila sem, da se mi je še zatresel glas, kot bi imela tremo, vendar sem se kmalu umirila. 

Ko je gibanje steklo, sem se popolnoma posvetila dečku in mu namenila veliko pozornosti. 

Bila sem pozorna na to, da sem poudarjala tako svoj lasten stil kot lasten stil vsakega 

posameznika ter njegove močne strani. V nadaljevanju procesa naših srečanj sem se 

zavedala in soočala z ravnanjem, ki ga moram popraviti v korist boljšega kontakta. 

Pomembno je bilo tudi, da sem se zavedala ne izrekati svojega negativnega mnenja, ki bi 

bil lahko izražen kot negativna kritika. Vseskozi sem se zavedala, da je pomembno, na 

kakšen način bom zgradila prijazen kontakt in si pridobila zaupanje, ki je potrebno pri vsaki 

skupni in individualni aktivnosti. Prav tako sem skušala oditi na srečanje brez pričakovanj 

oz. hitrih rezultatov, saj sem se zavedala, da me lahko neuresničeni cilji in moja lastna 

pričakovanja zelo razočarajo. Kljub temu sem bila vseskozi pozorna na male spremembe, 

male trenutke, male kamenčke, ki so gradili pot navzgor. Pozorna sem bila tudi na čas, 

predvsem na to, da sem otrokom na plesnih srečanjih ponudila veliko časa, saj je zaželeno, 

da uglaševanje poteka počasi, previdno, prav tako se ne smemo prehitro odzvati. Skozi 

celoten proces naših plesnih srečanj sem bila pozorna na čas in načrt, in sicer ko sem 

opazila, da ne gre vse po načrtu sem svoj načrt izpustila ter se prilagodila tako dečku kot 

skupini, gibali smo se s tem, kar smo imeli, kar je bilo tisti čas prisotno. 

Opombe za delo v prihodnje-evalvacija: 

Dodati gibalno-plesne dejavnosti za izražanje čustev in uporabo obrazne mimike ter celotne 

neverbalne govorice telesa. Dodati več skupnih plesov oz. gibanja v paru za vzpostavitev 

kontakta dečka z drugimi v skupini, za krepitev socialnih vezi med vrstniki in dečkom. Še 

nadalje postopoma vključevati metode EBL in biti pozoren na dečkove spremembe, odzive. 

Izbrati njemu lastno, želeno glasbo. 

Uporabiti več glasbenih inštrumentov, ki bodo še dodatno ustvarjali ritem (boben). 

Nadaljevanje ustvarjalnega plesnega izražanja tako dečka kot skupine: dati dečku možnost 

za doživljanje pomembne vloge, ki jo ima v skupini s tem, da vrstniki ponovijo in 

sprejmejo njegov gib, njegovo vedenje kot njega samega. 
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Tabela 3: Tabelarični prikaz doseženih ciljev 1. srečanja: 

 1.akt. 2.akt.  3.akt. 4.akt. 5.akt. 6.akt. 7.akt. 8.akt. 

Plesno 

gibanje  

»EBL« 

    1  1  1  1  1 

Socialna 

stabilnost 

 1  1  1  1  1  1  1  1 

Emocionalna 

stabilnost 

 1  1  1  1  1  1  1  1 

 

Legenda: Rezultati: 

 1 - Dosežen cilj 3 

 1 - Delno dosežen cilj 18 

 0 - Nedosežen cilj / 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati 3 
 

 

Peto srečanje 

Tema: Ples z baloni in barve  

Čas trajanja: 60 minut  

Prostor: matična igralnica   

Oblike dela: individualno, v parih in 

skupinsko 

 

Metode dela: vključitev enot »EBL« 

1. Uvod »uglasiti se« 

2. Glavni del:  

biti giban z, gibati se z, 

izmenjavati ,izmenjavati z dodajanjem, 

igrivi dialog, ogrevanje 

metoda vodenja s posnemanjem, metoda 

izmišljanja ali improvizacije, metoda od 

vodenja k izmišljanju, metoda ustvarjalnega 

giba, razgovor 

3. Zaključek: sproščanje, masaža, 

meditacija skozi vodeno domišljijsko 

zgodbo, risanje svojih občutkov, izražanje 

svojih doživetij preko likovne umetnosti 

Analiza gibanja 

Izpolnjevanje tabele-vprašalnike glede na 

izbor zadanih ciljev  

 

Izvedene aktivnosti: 

1. akt.: uvodni pozdrav:«električni 

pozdravček«, stisk dlani in kontakt z 

očmi, v krogu 

2. akt.: vaje razgibavanja in ogrevanja, 

katero smo naredili z gibalno 

ustvarjalno vajo »pokaži gib«  

hoja po prostoru na različne načine  

in v različnih ritmih, ko nekoga 

srečamo v prostoru se z njim 

pozdravimo z različnimi deli telesa, 

npr.: konicami prstov, koleni, 

komolci, bokom… 

3. akt:ustvarjalno gibanje oz. 

improvizacija na glasbo na izbrano 

plesno dejavnost: »zrcala« z menjavo 

vlog (EBL tehnika) 

4. akt.: vodena meditacija:«moja 

barva, potovanje na krilih 

domišljije« R. Srebot Menih – vodena 

vizualizacijska zgodba 

5. akt.: kreativno gibanje, ples: »ples z 

baloni« vsak si izbere balon različne 

barve in izbere barvo, ki mu je bila 

najbolj všeč pri predhodni vaji 



Zorko, N. (2012). Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra.  

Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

54 

 

meditacije. Na balon vsak otrok 

nariše svoj simbol. Nato se klienti na 

dano glasbo začnejo z balonom sami 

ali v sodelovanju z drugimi gibati po 

prostoru. 

6. akt.:umiritev z masažo v parih 

(»slikar z mehko žogico slika na 

platno«). 

7. akt.: izražanje preko likovne 

umetnosti, risanje svojih občutkov, 

doživljanj... 

Sredstva: žoga, CD-ji, radio s CD-

predvajalnikom, foto aparat, 

Glasba: Rondo veneziano, Creative dance 

movement, Sounds of silence, Sounds of 

nature, klasična glasba. 

 

Cilji plesnega srečanja pri vaji: 

Pokaži gib: Potrditev vsakega posameznika 

v skupini, zabava, smeh, veselje,sproščanje, 

lastna kreativnost in ustvarjalnost. 

Meditacija: Povezava telesa in misli, 

vizualizacija, učinek sugestije na stanje 

telesa, misli in duha, učenje tehnike 

umirjanja telesa in duha pri vsakodnevni 

uporabi. 

Ples z baloni: potrditev sebe in svoje barve 

(balon), usklajevanje gibanja z ritmom 

balona, glasbo in drugih oseb v skupini, 

uporaba prostora in različnih nivojev v 

prostoru (nizko, visoko, srednje), 

koordinacija, ravnotežje, predvidevanje, 

koncentracija, hitrost (hitro, počasi, lahko, 

težko..) 

Hoja po prostoru: spodbujanje neverbalne 

komunikacije, medsebojno spoznavanje, 

zaupanje drug drugemu, premagovanje 

treme pred drugimi, spodbujanje 

samozavesti, 

zavedanje svojega telesa, delov telesa in 

drugih. 
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Opis in analiza ure: 

Po uvodnem električnem pozdravu, kjer je deček skozi ponavljajoče vaje -rutino zaupal tako 

sebi kot drugim in se lažje vključil v gibanje, so sledile vaje razgibavanja in ogrevanja, kjer 

je vsak izmed udeležencev pokazal svoj gib, katerega so otroci nato ponovili. Ob tem sem 

opazila, da je deček podobno, kot pri prvem srečanju, nekaj časa sledil, nato je svojo 

pozornost usmeril drugam. Tudi tokrat sem ga s povabilom in spodbudo skušala privabiti 

nazaj v gibanje. Nekaj časa je samo stal in opazoval, nato je zopet začel sodelovati. Sledil je 

enostavnim gibom drugih udeležencev. Nekatere je tudi posnemal v svojem lastnem ritmu 

na svoj način. Prav tako je zelo pomembno, da je deček, ko je bil izbran, da pokaže svoj gib, 

nekaj časa gledal predse, se preprijemal za dlani in vlekel majico pred seboj, nato je 

premagal strah ter počasi na mestu, kjer je bil pokazal svoj gib. Gibal se je tako, da se je 

vrtel nekaj časa okoli svoje osi. Vsi otroci so njegov gib z navdušenjem sprejeli, ga ponovili 

in se ob tem vsi sprostili( biti giban z ). Predvsem pri dečku je bilo viden nasmeh na obrazu 

in sproščena drža telesa. Pri gibalni vaji: »hoja na različne načine po prostoru« in »pozdrav 

mimoidočega v prostoru« z različnim delom telesa je bil malce manj aktiven. Sicer se je 

nekaj časa gibal, ni vračal pozdrava, ni vzpostavil očesnega  kontakta. Za nekaj časa se je 

popolnoma umaknil od skupine in se s svojo igračo igral v istem prostoru. Opazila sem,da je 

večkrat skušal z obračanjem, spreminjanjem položaja svojega hrbta in telesne drže z nami 

vzpostaviti kontakt, kot da je želel povedati, da nas spremlja, da je še vedno tu, čeprav ni 

aktivni udeleženec. Spodbudila sem ga s pogledom in nasmehom. Nato sem otrokom, zlasti 

dečku tudi tokrat načrtno ponudila gibalno igro ogledalo. Prav tako sem mu tudi tokrat 

ponudila možnost, da si lahko izbere kogarkoli od vrstnikov oz. lahko se giblje tudi z 

menoj. Tokrat je bila sprememba. Deček je izbral svojega sovrstnika. Bila sem zelo prijetno 

presenečena. V gibanju se je deček sprostil, užival, zabaval. To je pokazal s svojo odprto 

držo,večkratnim stikom, kontaktom sovrstnika v oči, prav tako je zelo dobro posnemal 

njegove bolj enostavne gibe. Ko sta zamenjali vlogi in si je deček izmišljal gibe je bila 

njegova ustvarjalnost izredno bogata. Izmišljeval si je popolnoma nove gibe, ki jih do takrat  

pri njemu še nisem uspela opaziti in zaznati. Dečka sta se tako gibala v igri zrcal. Deček in 

njegov sovrstnik sta se sama uspela dogovoriti kaj bo kdo oz. na pobudo njegovega 

sovrstnika, da bi bil sprva rad on tisti, ki bo njemu kazal gibe. Deček ni kazal nobenih 

znakov upiranja oz. kakršnih koli zadržkov in je njegovo željo upošteval ter sprejel gibe. 

Sprva je nekaj časa opazoval soplesalčeve gibe rok in nog. Opazila sem, da se je nasmehnil, 

njegovo telo se je tudi počasi sprostilo. Sledila je menjava vlog, ob kateri sprva ni vedel kaj 

in kako, nato pa se je na plesalčevo spodbudo začel gibalno bogato izražati in kreirati nove 

gibe. Deček se je ob gibanju večkrat nasmehnil, njegov izraz na obrazu je bil sproščen, 

nasmihal se je ter se ob gibanju zabaval. Po končani gibalni vaji ogledal, smo nadaljevali z 

vodeno meditacijo:«moja barva«, ki sem jo preko zgodbe zapisane v viru:« Potovanje na 

krilih domišljije (Srebot Menih), izbrala prav zaradi pomisleka oz. izziva, ali bo deček želel 

sodelovati v vizualizacijski zgodbi ali ne, zanimali so me njegovi odzivi na nekaj 

drugačnega. Ob tej vaji je imel deček možnost povezati svoje telo in misli, vizualizirati svoj 

svet v svojo domišljijsko sliko in se povezati z njo, z njim (s svojim svetom). Deček je nekaj 

časa le opazoval, nato si je izbral svoj kotiček v prostoru, skupini otrok se ni želel pridružiti. 

Opazila sem, da se je deček postopoma na sebi lasten način »potopil«v vizualizacijsko 

zgodbo in jo spremljal. Imel je zaprte oči. Ko sem ga na rahlo pobožala po hrbtišču sem 

zaznala kanček napetosti, katera je čez čas izginila. To sem opazila s ponovnim nežnim 

dotikom (čez nekaj časa) na njegovem hrbtu, ko je ležal popolnoma umirjeno in sproščeno. 

Prav tako sem opazila, da je bilo njegovo dihanje umirjeno, počasno in globoko. Ta vaja je 
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dečku omogočila sprostitev in umiritev telesa in uma. Svoja doživljanja je nato izrazil še 

skozi likovno umetnost na svoj papir, medtem ko so drugi otroci svoje občutke in 

doživljanja izrazili ob zaključku ure na skupno sliko. Deček je izrazil željo, da bi risal na 

svoj papir že prej, ko sem mu to možnost tudi ponudila. Nato je sledila vaja kreativnega 

gibanja in sicer:«ples z baloni«. Vsak izmed udeležencev si je izbral balon različne barve, ki 

si ga je predstavljal oz. mu je bila barva najbolj všeč pri predhodni vaji meditacije. Na balon 

je nato vsak otrok narisal svoj simbol. Na dano glasbo so se udeleženci začeli z balonom 

sami ali v sodelovanju z drugimi gibati po prostoru. Deček si je izbral bel balon ter nanj 

narisal nekaj kar si je predstavljal v predhodni vizualizaciji. Skupini se sicer ni priključil, se 

pa je balona dotikal, ga opazoval in nekajkrat poskusil vreči v zrak. Ob dvigu balona je 

njegov očesni kontakt sledil balonu visoko navzgor ter nazaj proti tlom (ko je balon počasi 

padal proti tlom). Ob tem sem pri dečku zaznala rahel nasmeh. Opazila pa sem tudi rahlo 

utrujenost in odsotnost. Zato sva z gibanjem postopoma zaključila. Pri naslednji vaji 

umirjanja: »slikar in platno« ni sodeloval. Njegova koncentracija, interes ter želja po 

gibanju je bila tokratne srečanje daljša kot v uvodnem srečanju. Pokazal je veliko 

sproščenosti in kreativnega gibanja. V gibalni igri zrcal je s svojim sovrstnikom izražal 

sproščeno držo ter izvajal ustvarjalne gibe, kar me je zelo spodbudilo k nadaljnjemu delu 

oz. spodbujanju njegovega gibanja po metodi »EBL«, saj sem opazila, da mu je ta gibalna 

vaja »ogledalo« izjemno blizu. Deček se lahko prosto izrazi, ob tem je svoboden, kreativen, 

možnost ima biti in kreirati v svojem svetu, hkrati pa ima možnost vzpostaviti socialne stike 

z drugimi ter z njimi podeliti svoj delček sveta in obratno. 

Analiza plesnega gibanja po »EBL« metodi: 

»Uglasiti se«: tokrat sem opazila, da se je deček hitreje uglasil tako sam s seboj kot z 

drugimi. Torej je bil sposoben se gibati v ritmu nekoga drugega že pri uvodni vaji »pokaži 

gib in ga ponovi« dalj časa kot pri uvodnem srečanju.  

V gibalni igri »ogledal«: je sprejel gib in ga ponovil. Ob tej vaji je bila njegova pozornost 

daljša. Gibanje je potekalo tako, da je njegov sovrstnik dal pobudo in izrazil željo po 

gibanju,  deček ga je nekaj časa spremljal z očesnim kontaktom, nato pa spontano začel 

gibati in mu slediti. Med gibanjem so potekali premori. S tem je imel deček tudi možnost 

uvida in učenja, kako naj začne, nadaljuje in konča posamezna gibanja. 

»Biti giban z«: ta enota se je pojavila pri vaji ogledal in hkrati pri umiritveni vodeni 

vizualizaciji. Sicer se deček ni priključil znotraj skupine, si je izbral svoj prostor in se umiril 

skupaj z nami. Sprejel je skupni ritem, ritem zgodbe v katerem smo bili gibani drug z 

drugim. 

»Gibati se z«: to enoto je deček tokrat vzpostavljal s svojim sovrstnikom. V gibalni igri je 

bilo prisotnega veliko aktivnega gibanja. Ob tej vaji je deček  začel s svojim vrstnikom  

graditi skupen kontakt. 

»Izmenjavati«: se je nadaljevalo v gibalni igri ogledal, ko je deček ponovil sovrstnikov gib 

in ga skušal posnemati. Na tej stopnji povečeval svojo pozornost in željo, da bi se gibanje še 

nadaljevalo. 

»Izmenjavati z dodajanjem«: ta faza je tudi tokrat trajala kratek čas, ko je sovrstnik dečku 

ponudil oz. dodal nov element v strukturo izmenjave. Deček je aktivno sprejel nov element, 

vključil celo telo in v nadaljevanju za kratek čas uspel dodati element giba tako, da se je 

med dečkom in sovrstnikom vzpostavil začetek igrivega dialoga. 

Ritem dečka: z enostavnimi gibi je  izražal svoj notranji ritem. Nadalje pa je v gibalni igri 

ogledal sledil ritmu sovrstnika in prav tako sledil sebi, se poslušal in izražal svoj ritem, ki ga 

je sovrstnik podprl. Na ta način, ko je deček zrcalil sovrstnika, se je uglasil z njim. 
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Uglaševanje je še vedno na konkretni ravni. Gibanju daje pomen in emocijo. 

Prav tako se je pri vodeni vizualizaciji oz. meditaciji uglasil s svojim ritmom, prisluhnil je 

sebi, svojemu telesu, mislim. 

Očesni kontakt: deček je na srečanju uporabljal igro oči z naslednjimi enotami, ki so ga v 

določenem zaporedju pripeljale do korakov. Enote so na naslednjih srečanjih sledile v faze, 

ker so brez težav potekale v pravilnem zaporedju. 

V uvodnem srečanju je deček uporabil enote: »orientirati se«, tako da je oči je obrnil vstran. 

Njegov očesni kontakt sem spodbudila tako, da sva šla postopoma skozi vse faze. »Odpirati 

se« sprva sem ga pogledala s široko odprtimi očmi. Deček mi je odvrnil z »orientirati se« 

tako, da je oči obrnil vstran, sledila je tudi brada, zdelo se je kot da ga zanima »kdo si zdaj 

ti, kaj bi rada?« Odvrnila sem mu z naslednjo fazo »pozdraviti se« tako, da sem enkrat 

zaprla oči in se mu nasmehnila. Postopoma sem ta dva elementa združila (pomežik in 

nasmeh). Ob tem je bilo zelo pomembno, da je deček dobil jasen uvid, kdaj sledi faza 

»zaključevanja«, oči sem zaprla bolj kot prej in naredila daljše odmore. Nato je sledila faza 

»zapiranja«, ko so bile moje oči popolnoma zaprte, glavo sem sklonila k prsim, tako sem 

dečka postopoma navajala na faze očesnega kontakta, kjer je zelo pomembno slovo, ki 

spada k dobremu stiku. Vse omenjene faze sva gradila, utrjevala postopoma skozi celoleten 

proces naših gibalnih srečanj. 

 

Analiza socialne stabilnosti:  

(Kako se deček vključuje v skupino in okolje? Kako plesno-gibalne dejavnosti pripomorejo 

pri razvijanju socialnih in drugih sposobnosti?): Ob tokratnem srečanju sem zaznala 

dečkovo večjo pripravljenost uglaševanja s skupino, sodelovanja z vrstniki in ne tako kot 

pri uvodnem srečanju. Bilo je moč zaznati dečkovo odmaknjenost od drugih, kjer ni želel 

vzpostaviti ne verbalnega niti ne neverbalnega kontakta. S svojim telesom in očesnim 

pogledom sprva predse in nato v sovrstnike, je bilo zaznati dečkovo zanimanja za 

ustvarjanje kontakta s skupino. Očesni kontakt je bil zlasti viden v gibanju pri gib. igri 

ZRCAL, kjer je s svojim vrstnikom ustvarjal, se izražal in dalj časa vzpostavljal očesni stik 

z njim.  

Analiza emocionalne stabilnosti: 

(Ali se deček preko gibanja, plesa lažje emocionalno izrazi in kako to vpliva na njegovo 

telesno in duševno samopodobo?): Tokratno srečanje ni bilo moč zaznati rahle zadrege oz. 

odmaknjenosti vase, prav tako njegova drža ni bila več  vseskozi zaprta, le na začetku: roke 

k sebi, glava sklonjena proti tlom, neusklajeno igranje s prsti, dlanmi…, kot trema pred 

drugimi… napetost. Nato se je deček ponovno odprl, vzpostavil očesni kontakt, sprejel gibe 

drugih, jih ponovil in se tako postopoma preko gibalnega izražanja sprostil, umiril sebe, 

svoj um in telo ter začel v gibanju uživati. To zadovoljstvo je pokazal skozi usklajen ritem,  

ponavljanje gibov, s poskoki, nasmehom na obrazu in odprtimi očmi ter koncentracijo oz. 

interesom nad samo aktivnostjo. Med plesnim zrcaljenjem s sovrstnikom sem opazila, da v 

plesni igri uživa. Možnost, da bo deček izražal svoja čustva preko gibanja sem tudi tokrat 

predvidela za najina prihodnja gibalna srečanja, ko bo deček morda že vzpostavil globlje 

zaupanje tako v mene kot v skupino in seveda predvsem, ko bo zaupal sebi. 

Analiza mojega doživljanja: 

Tudi na tokratnem srečanju sem v sebi čutila nek nemir, podobno kot adrenalin oz. izziv 

pred neznanim. Prav tako sem se spraševala, kako bo tokrat, kako se bo deček odzival, ali 

bo prisluhnil sebi in skupini, bo morda vzpostavil očesne kontakte s skupino, bo sploh želel 

sodelovat? Ali se bo morda tokrat zgodilo kaj takšnega, kar me lahko preseneti, kakšna bo 



Zorko, N. (2012). Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra.  

Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

58 

 

ob tem moja reakcija? Razmišljala sem o svojih notranjih impulzih, reakcijah, občutki? 

Preden sem vstopila v skupino sem se tudi tokrat uglasila sama s seboj, da sem se lahko 

popolnoma posvetila gibanju doživljanju, izražanju, čutenju, opazovanju otrok in predvsem 

dečka. Tudi tokrat sem bila pozorna na to, da sem poudarjala svoj lasten stil kot stil vsakega 

posameznika in njihovih močnih strani. V nadaljevanju procesa naših srečanj sem se 

zavedala in soočala z ravnanjem, ki ga moram popraviti v korist boljšega kontakta. 

Pomembno je bilo tudi, da sem se zavedala ne izrekati svojega negativnega mnenja, ki bi 

bil lahko izražen kot negativna kritika. Vseskozi sem se zavedala, da je pomembno, na 

kakšen način bom zgradila prijazen kontakt in si pridobila zaupanje, ki je potrebno v vsaki 

skupni in individualni aktivnosti. Skozi proces naših posameznih srečanj sem se pripravila 

in soočila, da moja pričakovanja ne bodo previsoka oz. nisem predvidevala, niti ne 

pričakovala hitrih rezultatov, saj sem se skozi proces naših srečanj vseskozi zavedala, da 

me lahko neuresničeni cilji in moja lastna pričakovanja razočarajo. Kljub temu sem bila 

vseskozi pozorna na male spremembe, male trenutke, male kamenčke, ki so gradili pot 

navzgor. Pozorna sem bila tudi na čas, predvsem na to, da sem otrokom na plesnih srečanjih 

ponudila veliko časa, saj je zaželeno, da uglaševanje poteka počasi in previdno, prav tako se 

ne smemo prehitro odzvati. Skozi celoten proces naših plesnih srečanj sem bila pozorna na 

čas in načrt, in sicer ko sem opazila, da ne gre vse po načrtu sem svoj načrt izpustila ter se 

prilagodila tako dečku kot skupini, gibali smo se s tem, kar smo imeli, kar je bilo tisti čas 

prisotno. 

Opombe za delo v prihodnje-evalvacija:  

Dodati gibalno-plesne dejavnosti za izražanje čustev in uporabo obrazne mimike ter celotne 

neverbalne govorice telesa. Dodati več skupnih plesov oz. gibanja v paru za vzpostavitev 

kontakta dečka z drugimi v skupini, za krepitev socialnih vezi med vrstniki in dečkom. Še 

nadalje postopoma vključevati metode EBL in biti pozoren na dečkove spremembe, odzive. 

Izbrati njemu lastno, želeno glasbo. 

Uporabiti več glasbenih inštrumentov, ki bodo še dodatno ustvarjali ritem (boben). 

 

Tabelarični prikaz doseženih ciljev 5. srečanja: 

 1.akt. 2.akt.  3.akt. 4.akt. 5.akt. 6.akt. 7.akt. 8.akt. 

Plesno gibanje 

»EBL« 

    1     

Socialna 

stabilnost 

 1  1  0  1  1  1   1 

Emocionalna 

stabilnost 

 1  1  0  1  1  1   1 

 

Legenda: Rezultati:  

 - Dosežen cilj 6 

 - Delno dosežen cilj 7 

 - Nedosežen cilj 2 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati 9 

 

Osmo srečanje  

Tema: Afrika  

Čas trajanja: 60 minut  
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Prostor: matična igralnica   

Oblike dela: individualno, v parih in 

skupinsko 

 

Metode dela: vključitev enot »EBL« 

1. Uvod »uglasiti se« 

2. Glavni del: »biti giban z, gibati se z, 

izmenjavati, izmenjavati z dodajanjem, 

igrivi dialog, metoda vodenja s 

posnemanjem, metoda izmišljanja ali 

improvizacije, metoda od vodenja k 

izmišljanju, metoda ustvarjalnega giba, 

sprostitev, slikanje/izražanje skozi likovni 

medij  

3. Zaključek: sproščanje skozi vodeno 

domišljijsko zgodbo o Afriki, risanje svojih 

občutkov, izražanje svojih doživetij preko 

likovne umetnosti, po želji otroci slikajo 

afriške živali  

Analiza gibanja 

Izpolnjevanje tabele-vprašalnike glede na 

izbor zadanih ciljev  

Izvedene aktivnosti: 

1. akt.: uvodni pozdrav: pozdravimo se 

s pesmijo: »dober dan pri plesu«  

2. akt.: gibalno-plesna igra: 

»prebujanje telesa z bobni« (glasba: 

»guet et zaka«)  

3. akt.: »afriški poglavar«  

4. akt.: plesno gibalna igra: stop, 

naprej! 
5. akt.: joga za otroke: asane (jogijske 

vaje) sovpadajo z našo temo o Afriki, 

afriške živali in narava: lev, žirafa, 

noj, babičino drevo, gora. 

6. akt.:ustvarjanje z gibom na afriško 

glasbo: afriški ples: »jumbo«  

7. akt.: potovanje na krilih domišljije 

8. akt.: po želji: slikanje afriških živali  

Sredstva: žoga, ruta, mali glasbeni 

inštrumenti, tamburin, boben, CD-ji, radio s 

CD-predvajalnikom, foto aparat,  

Glasba: »Afriška glasba-KENIJA, Glasba 

za 4. Razred OŠ, Sounds of nature, Guet et 

Zaka« 

 

Cilji plesnega srečanja: sproščanje vseh 

delov telesa, sprostitev in umiritev uma-

duše, prepustitev in bogatitev ter vživljanje 

v domišljijski svet, spodbujanje 

vizualizacije, dihanje in raztezanje vseh 

delov telesa, vzpostaviti kontrolo nad 

gibanjem, medsebojno sodelovanje v 

skupini, zaznavanje in čutenje drug drugega 

v skupini, občutenje in zaznavanje 

pripadnosti v skupini, umiritev in zaključek 

delavnice, učenje tujega jezika, usklajeno 

gibanje v skupini, glasbeni in plesni užitek 

ter čustveno doživljanje. 

 

 

Opis in analiza ure: 
Pri prvi aktivnosti pozdrav s pesmijo: »dober dan pri plesu« je imel deček sprva rahle 

zadržke in se nam ni želel priključiti, od daleč je le opazoval in nas poslušal. Pesem smo 

prepevali tako, da smo vsakogar v skupini pozdravili z njegovim imenom in mu namenili 

lepe misli. Ko je bil na vrsti deček M. se je približal skupini in nam prisluhnil. Spremljal nas 

je z rahlim nasmeškom in kratkim očesnim kontaktom. Vsi otroci so dečka M. spremljali 
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tako glasovno kot tudi z očesnim kontaktom. Med dečkom in otroci se je vzpostavil kontakt, 

ki je bil na neverbalni ravni zelo močan. Čutiti je bilo moč pripadnosti skupini in 

vzpostavljanju zaupanja skupini. Deček je spremenil držo telesa, hrbtenico je poravnal in 

glavo dvignil navzgor. Zaznati je bilo, kot da njegova samopodoba raste. Zatem je sledila 

gibalno-plesna igra: »prebujanje telesa z bobni« (glasba: »Guet et zaka«). Otroci so se gibali 

na glasbo, ki vsebuje preplet močnih ritmičnih udarcev na boben. V prostoru je bilo moč 

zaznati in opaziti močne vibracije, ki so jih otroci pokazali skozi dinamično gibanje, 

energičnost, spuščali so zvoke, se dotikali telesa, tal, drug drugega. Otroci so se ob glasbi 

zelo zabavali, saj so imeli nasmeh na obrazu. Počutili so se kot, da so v Afriki, vsak od njih 

pa je afriški poglavar. Na tla smo položili ruto okoli katere so se energično gibali. Z vodeno 

zgodbo sem jih popeljala po njihovem telesu, tako da so preko bobnanja po svojem telesu 

prebudili posamezne dele in jih tudi ozavestili. Kakšna pa je bila ob vsem tem energija in 

odzivi našega dečka? Čeprav je bila glasba bolj glasna kot ponavadi, saj je vključevala 

veliko ritmičnih inštrumentov, je bilo moč opaziti da si deček ni zatiskal ušes in bežal stran 

od skupine v svoj prostor. Bila sem zelo presenečena, saj sem kar malce v strahu 

pričakovala takšno reakcijo, vendar me je presenetil. Deček je zelo pozorno poslušal glasbo 

in si z nogo ter roko dajal ritem oz. ga spremljal. Sprva samo na mestu, kasneje pa je tudi 

sam odšel v prostor in se pridružil skupini. Sicer ni ustvarjal posebnih dolgotrajnih očesnih 

kontaktov, vseeno pa se je ob slišani glasbi sprostil in izživel svoje notranje občutke. Vse 

otroke je bilo zanimivo opazovati, saj so bili kot da so v popolnoma drugem svetu. Tako se 

deček morda tudi ni počutil drugačnega, da je lahko le on v svojem svetu, sedaj je bilo moč 

opaziti, da so vsi v svojem svetu, morda v Afriki, morda pa popolnoma nekje drugje. Tega 

jih nisem spraševala, saj mi je bila ob tej vaji pomembna sprostitev telesa, predajanje glasbi, 

njenemu ritmu, skozi afriško glasbo pa začutiti močan zemeljski ritem, se mu predati in 

izživeti notranji svet, doživljaje, emocije. Prav tako pa je bilo v skupini čutiti močno 

pripadnost vsakega izmed udeležencev, kako pomembno vpliva na rast, povezanost 

medsebojnih vezi v skupini. Sledile so kombinacije vaj za razgibavanje in raztezanje celega 

telesa ter bogatenje in izražanje ter razvijanje ustvarjalnosti giba. To so otroci prikazali 

skozi gibalno igro, ki jo že poznajo »pokaži gib«. Gibalno igro sem tokrat poimenovala po 

današnji izbrani temi: »Afriški poglavar«. Potek vaje: smo v krogu in vsak izmed 

udeležencev pokaže na dano glasbo en gib, ki ga nato ostali udeleženci v skupini ponovijo. 

 

Analiza  plesnega  gibanja po »EBL« metodi: 

Ob tej vaji sem pri dečku opazovala, kako vključuje posamezne enote »EBL«. Opazila sem, 

da se je:  

uglasil s samim s seboj in s skupino, ko je sprva opazoval gibe, nato jih posnemal ter 

ponavljal za drugimi, po svojih lastnih zmožnostih in sposobnostih. 

Biti giban z: bil je giban s skupino, v njenem lastnem ritmu, prepustil se je glasbi in vodenju 

skupine. 

Gibati se z in izmenjavati: gibal se je s skupino, imel je veliko stopnjo koncentracije, 

motiviranosti za izvedbo posameznih gibov, ki jih je skušal posnemati na sebi lasten način.  

Izmenjavati z dodajanjem: svoj gib je s ponosom pokazal, ostali udeleženci pa so gib 

sprejeli in ga ponovili. 

Igrivi dialog: med njimi je prišlo do spontanega igrivega dialoga. To je bila velika 

sprememba za našega dečka, saj je prvič po dolgem času sam vztrajal do konca aktivnosti, 

ni se odmaknil iz skupine, temveč je bil aktiven dokler ni vsak izmed njih prišel na vrsto in 

pokazal gib, ki so ga nato drugi udeleženci ponovili. Tako je imel možnost priti do enote 
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igrivega dialoga, do katerega smo potrebovali kar precej časa,vendar se zavedam, da je to 

dolgotrajen proces in da vsaka majhna sprememba lahko prinese velike korake naprej, proti 

premiku, spremembam, razvoju in bogatenju tako samopodobe, zaupanja vase in drugim kot 

tudi poglabljanju medsebojnih socialnih vezi med vrstniki v skupini. 

Sledila je 3. plesno-gibalna igra: »stop, naprej!« 

Potek vaje: udeleženci hodijo po prostoru v ritmu tamburina po metodi »Wambach«, nato 

eden izmed udeležencev v skupini poda glasovni znak »stop« in takrat se vsi ustavimo. Igro 

nadaljuje on ali pa nekdo drug v skupini, ki izreče naprej, takrat gremo naprej. Ritem je 

različen, spodbujamo različna gibanja, različne nivoje, različen tempo, jakost, intenziteto 

tako gibanja celega telesa kot ritma, ki ga dajemo z udarjanjem na tamburin. Ob tej vaji 

deček ni želel sodelovati, saj je že kazal znake utrujenosti in je želel čas zase. Umaknil se je 

stran od skupine in nas vseeno opazoval. Opazila sem, da je vzpostavljal očesni kontakt s 

skupino, četudi ni bil udeležen v sami vaji. Na vsake toliko časa nas je pogledal, zadržal 

pogled ter ga čez nekaj časa umaknil. Na njegovem obrazu sem opazila nasmeh in 

sproščenost. Njegova drža je bila popolnoma sproščena. Ni bil tog, ne sključen, ni se zapiral 

s telesom v prostor, temveč je bil odprt, glava privzdignjena. Občutek sem imela kot da v 

sebi čuti, da je prav on tisti pomemben afriški poglavar, kateremu ni potrebno dajati 

glasovnih znakov, temveč lahko le s svojim kratkim očesnim stikom z nami vzpostavi 

kontakt in njegova beseda velja. Ob tem sem imela občutek, da se počuti pomembnega, 

samozavestnega. Zatem so sledile vaje raztezanja telesa in vživljanje v afriški živalski svet. 

To smo prikazali skozi jogo za otroke. »Asane« so sovpadale s tematiko o Afriki, afriških 

živalih in naravi. Izvedli smo nekaj asan: lev, žirafa, noj, babičino drevo, gora. Ob tej vaji 

sem dečka M. povabila k aktivnosti, saj sem po izkušnji predhodnih srečanj opazila, da se 

deček zelo rad vživlja v živali in domišljijski svet. Deček si je vzel nekaj časa nato pa se 

nam je pridružil. Ob tem sem opazila, da mu je bila posebno všeč asana: »LEV«, kjer sem 

spodbudila otroke, da naj v svojem telesu preizkušajo in začutijo napetost ter sproščenost 

mišic. Prav tako jim je bilo všeč, ko so oponašali levje rjovenje in kazali jezike ter stresali z 

glavo, kot da imajo levjo grivo. Otroci so ob tej vaji drug drugega opazovali, posnemali, se 

smejali, zabavali in sprostili. Prav tako so pokazali močno koncentracijo in nadzor nad 

svojim telesom. Hkrati pa so urili motorične spretnosti in sposobnosti, predvsem ravnotežje 

ter koordinacijo. Poglobili smo se tudi v dihanje, ob tem sem večkrat poudarjala pomen 

dihanja in ozaveščanja našega telesa. Otroci so nadvse radi ponavljali dihanje. Ob tem so se 

seveda nasmihali, vseeno pa se mi zdi pomembno, da otroke že zgodaj začnemo ozaveščati 

na pomembnost dihanja in gibanja, saj bodo le skozi izkušnjo v danih procesih začeli 

postopoma ozaveščati, kako pomembno je dihanje, ki je povezano z gibanjem, in kakšen 

vpliv prinaša. Vnaša sistem dihanja in zavedanja le-tega na naše delovanja telesa in s tem 

vzporedno počutja. Deček M. je sprva samo opazoval, kako dihamo, nato pa se nam je po 

nekajkratnih ponovitvah pridružil ter sam skušal ozavestiti in ponoviti dihanje. Bilo ga je 

zelo zanimivo opazovati, saj se mu je zdela vaja smešna, nasmihal se je kar nekaj časa, 

potem pa nas je le opazoval. Umaknil se je v svoj kotiček. Sledila je še 5. zaključna gibalna 

vaja, kjer je bil poudarek na lastnem gibalnem ustvarjanju in izražanju afriškega plesa na 

kenijsko glasbo »jumbo«. Otroci so se ob glasbi sprostili, se vanjo vživeli ter se kreativno 

izražali in ustvarjali različne gibe na sebi lasten način. Deček se je dejavnosti brez oklevanja 

pridružil. Opazila sem, da mu je bila zelo všeč tovrstna glasba. Prav tako je bilo v njegovem 

gibanju moč opaziti kreativnost gibov. Izmišljeval si je veliko raznovrstnih gibov, 

spreminjal nivoje, hitrost ter intenziteto gibanja, prav tako se je brez zadržkov spreminjal v 

različne afriške živali, katere je posnemal ne le s telesom, ampak tudi z zvokom. Tudi pri tej 
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vaji sem opazovala osnove metode »EBL« vključevanja. Skozi proces same aktivnosti je 

deček M. uspel izvesti tudi zadnjo fazo: igrivi dialog, ko se je popolnoma spontano vživel v 

igro vlog, posnemal, spreminjal, dodajal, kreiral tako svoje gibe kot sledil in posnemal gibe 

svojih vrstnikov. Sledil je še zaključni, umiritveni del, kjer sem otrokom dala na izbiro 

likovno aktivnost, in sicer so otroci na skupno sliko z voščenkami naslikali Afriko oz. 

afriške živali. Skozi sliko sem dobila okviren vpogled v njihove doživljaje, emocije, 

občutke, izkušnje. Seveda sem si predvsem želela, da svoje doživljaje in izkustva izrazi 

deček M. Ob tem mi je bilo kar malce neugodno, saj nisem vedela ali bo v dani aktivnosti 

(ustvarjanje skupne  slike) želel sodelovati oz., kaj naj naredim v primeru njegove 

nezainteresiranosti. V glavi se mi je že porodila naslednja zamisel, kako mu ponuditi svoj 

list papirja, kjer bo imel možnost izraziti sebe, vendar…Presenečenje. Želel je sodelovati in 

ustvarjati na skupno sliko. Menila sem, da ga bo morda poseganje drugih v njegov prostor 

na sliki zmotilo in obratno, vendar kaj takega se ni zgodilo. Zelo je užival, se popolnoma 

sprostil, delal velike vijuge, močno pritiskal na papir, imel je močan prstni prijem in močne 

temne odtise je puščal na svojem prostoru slike, hkrati pa si je upal preseči mejo ter porisal 

prostor svojega vrstnika, kateri mu je vrnil z enako silovitostjo. Med njima je sobivala 

pozitivna komunikacija, ni prišlo do prepirov, izbruhov jeze oz. česarkoli kar bi bilo zanj 

oz. za vrstnike nelagodno, kar bi lahko povzročilo negativno izkušnjo. Zato sem se odločila, 

da bom dečku večkrat ponudila podobne skupne likovne dejavnosti, kjer bo imel možnost 

preizkušati svoje meje, preizkušati sebe ter sodelovati in hkrati tako tudi soustvarjati 

socialno bogate prijateljske odnose. Menim, da bo imel tako tudi možnost samoodločanja, 

prevzema kontrole nad samim s seboj, svojim prostorom ter mejami. Posledično bo to 

vplivalo na njegovo zaupanje tako sebi kot skupini in ustvarjanju ter sprejemanju pozitivnih 

socialnih odnosov z drugimi.  

Analiza socialne stabilnosti: 

(Kako se deček vključuje v skupino in okolje? Kako plesno-gibalne dejavnosti pripomorejo 

pri razvijanju socialnih in drugih sposobnosti-socializacija): To srečanje je deček ustvarjal 

in bil pripravljen sprejemati in ustvarjati mnogo več socialnih stikov z drugimi, kot pri prvih 

dveh srečanjih. Morda je temu tako zaradi že vedno večje sproščenosti, poznavanja, varnosti 

in zaupanja? Nedvomno pa se med dečkom in njegovimi vrstniki tkejo vedno bolj kvalitetne 

socialne vezi, kjer posredno deček pridobiva ne le prijatelje, temveč gradi na svojem 

zaupanju in zaupanju drugih, krepi svojo samozavest ter se ob skupini počuti vedno bolj 

domačega, sproščenega. Ni ga strah pokazati kdo je in kakšen je, saj ga otroci sprejemajo 

brez zadržkov, brez negativnih tako verbalnih kot neverbalnih odzivov. V skupini ga imajo 

zelo radi in ga podpirajo. To je deček sedaj počasi začutil in uvidel. Menim, da se tudi 

zaradi vedenja sovrstnikov, dečkov odnos do samega sebe in skupine počasi izboljšuje, 

nadgrajuje. 

Analiza emocionalne stabilnosti: 

(Ali se deček preko gibanja, plesa lažje emocionalno izrazi in kako to vpliva na njegovo 

telesno in duševno samopodobo?): Na tokratnem srečanju sem zaznala, da je dečku bila v 

veliko pomoč ritmična glasba z bobni in vživetje v domišljijski svet živali, katere ima zelo 

rad. Njegovi gibi so bili popolnoma sproščeni, na njegovem obrazu sem opažala dolgotrajen 

smeh, tudi očesni kontakt je bil daljši. Prav tako pa je preko svojega kreiranja gibov imel 

možnost graditi na svoji samozavesti, pomembnosti in pripadnosti skupini, ki jo ni izrazil le 

z gibanjem, ampak tudi s slikanjem, kjer je bil tako posredno kot neposredno vpleten v 

mrežo socialnih odnosov.  
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Analiza mojega doživljanja: 

Že v besedilu zgoraj sem večkrat omenila besedo »biti presenečena«, pa se sedaj sprašujem 

zakaj? Namreč menila sem, da se deček ne bo tako hitro odzival in bil pripravljen 

sodelovati, vendar se zdaj ponovno sprašujem zakaj pa ne? Menim, da je v moji glavi veliko 

vzorcev, stereotipov in prebranega v literaturi, kjer strokovnjaki opisujejo določene 

značilnosti, lastnosti vedenj, katerim sem po tihem sledila, se nanje opirala. Vendar vem, da 

je vsak posameznik zgodba zase in da ni tako imenovanega posebnega recepta, kako stvari 

izboljšati, saj vsak posameznik deluje na njemu lasten svoboden, ustvarjalen način. 

Predvsem je bilo med drugim pomembno spoznanje, da sem dečku  vseskozi nudila in 

zagotavljala občutek varnosti, ki ga je deček občutil preko vsakodnevnih ponavljajočih se 

vaj. Moja naloga pa je, da temu sledim in mu ponujam prav tako različne možnosti, kjer bo 

posameznik krepil svoje sposobnosti in se zavedal, kako pomembna osebica je. Zato se bom 

v bodoče precej manj opirala na stereotipne vzorce in kazatelje lastnosti, katerih opisujejo 

strokovnjaki za osebe s sindromom avtističnega spektra. Raje se bom bolj posvetila dečku 

na način, ki je le njemu lasten in mu je blizu. Dečka želim predvsem začutiti, mu slediti, 

ponujati obilo možnosti za njegov vsestranski razvoj in od njega nič pričakovati, saj že to 

kar je do sedaj pokazal, sprejel in podal naprej, je ustvaril celo paleto mavričnih barv, ki 

prikazujejo njegovo veličino in ne »česa ne zmore«.  

Opombe za delo v prihodnje-evalvacija:  

Dodati gibalno-plesne dejavnosti za izražanje čustev in uporabo obrazne mimike ter celotne 

neverbalne govorice telesa. Dodati več skupnih plesov oz. gibanja v paru za vzpostavitev 

kontakta dečka z drugimi v skupini, za krepitev socialnih vezi med vrstniki in dečkom. Še 

nadalje postopoma vključevati metode EBL in biti pozoren na dečkove spremembe, odzive. 

Izbrati njemu lastno, želeno glasbo. Vključevati likovno dejavnost, slikanje na skupno sliko 

ali slikanje v paru (zrcaljenje preko likovne dejavnosti). 

 

Tabelarični prikaz doseženih ciljev 8. srečanja: 

 1.akt. 2.akt.  3.akt. 4.akt. 5.akt. 6.akt. 

Plesno gibanje 

»EBL« 

 1  1  0  1  1  1 

Socialna 

stabilnost 

 1  1  1  1  1  1 

Emocionalna 

stabilnost 

 1  1  1  1  1  1 

 

Legenda: Rezultati: 

 - Dosežen cilj 10 

 - Delno dosežen cilj 7 

 - Nedosežen cilj 2 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati 0 

 

Deseto srečanje  

Tema: Moje počutje   

Čas trajanja: 60 minut  

Prostor: matična igralnica   

Oblike dela: individualno, v parih in skupinsko  
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Metode dela: vključitev enot »EBL« 

1. Uvod »uglasiti se« 

2. Glavni del:  

biti giban z, gibati se z, izmenjavati, 

izmenjavati z dodajanjem, igrivi dialog, metoda 

vodenja s posnemanjem, metoda izmišljanja ali 

improvizacije, metoda od vodenja k 

izmišljanju, metoda ustvarjalnega giba, 

sprostitev, slikanje /izražanje skozi likovni 

medij,  

3. Zaključek: sprostitev 

Analiza gibanja 

Izpolnjevanje tabele-vprašalnike glede na izbor 

zadanih ciljev  

Izvedene aktivnosti: 

1. akt.: električni pozdrav 

2. akt.: »sprehod po krogu« 

3. akt.: »obrazki« 

4. akt.:   škatla- ogledalo 

5. akt.: »zmrzni«-oblikuj kip 

6. akt.:  oblikovanje kipa v paru in v 

trojkah   

7. akt.: umiritev z jogo »speča kača« 

 

 

Sredstva: žoga, ruta, mali glasbeni inštrumenti, 

tamburin, CD-ji, radio s CD-predvajalnikom, 

foto aparat, škatla z ogledalom, kartončki z 

obrazki  

Glasba: »Creative dance movement, Setišče 

srca-izbor M. Rudel, Windpferf collectio, 

Musik fur bessere welt« 

 

Cilji plesnega srečanja: verbalno izražanje 

svojih razmišljanj, spodbujanje ustvarjalnosti in 

izvirnosti, premagovanje strahu pred neznanim, 

soočenje s samim seboj, svojimi strahovi, 

izražanje občutij, doživljanj, spodbujanje 

pozitivne samopodobe, sprejemanje samega 

sebe, ustvarjalnost v gibanju, občutenje 

pomembnosti znotraj skupine, spoznavanje 

samega sebe in svojega mesta v prostoru-

kolikšen je osebni prostor vsakega 

posameznika, upoštevanje drug drugega, 

zaupanje, prepustiti se drugemu, telesni 

kontakt- neverbalna komunikacija, prilagajanje 

drug drugemu, vodenje drugega in prepuščanje 

vodenju drugega, sledenje, hitrost reagiranja, 

znajti se, reševanje gibalnih problemov, igra, 

zabava, občutenje dinamičnega in statičnega, 

izražanje občutkov, emocij, sproščanje 

napetosti, izražanje preko glasbe, usklajevanje 

gibanja z drugimi udeleženci v skupini, 

sprostitev, povezanost članov skupine, 

občutenje drug drugega. 

 

 

Opis in analiza ure:  

»Električni pozdrav« Otroci stojijo v krogu in se držijo za dlani. Prvi, ki pošlje pozdravček 

naprej ustvari očesni kontakt s prijateljem na svoji desni ali levi strani in z dlanjo ustvari 
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stisk. Z uvodno vajo smo se uglasili sami s seboj kot tudi z drugimi. Začutili smo sebe, se 

umirili in ko so bili udeleženci pripravljeni smo si podajali pozdravček naprej. 

Analiza plesnega gibanja po »EBL« metodi: 

Deček M. se je ob tej vaji kar hitro uglasil s samim s seboj in tudi z drugimi, saj sem 

opazila, da je bil pripravljen, skoncentriran in osredotočen na pozdravček, čakal je kdaj bo 

prišel pozdravček do njega. Sicer je bil očesni stik zelo kratek, vendar je že to dovolj, da ga 

je bil pripravljen narediti. Prva faza po metodi »EBL« je bila uspešno izvedena. Pri 2. 

aktivnosti, ki sem jo poimenovala : »sprehod po krogu« so otroci stali v krogu, vsak od njih 

se je sprehodil znotraj kroga, tako da je ponazoril, izrazil svoje počutje. Skupina otrok pa je 

iz načina posameznikovega gibanja imela nalogo, da prepozna gibalčevo počutje. Ta vaja je 

bila kar precej zahtevna, kljub temu pa sem otrokom ponudila nov izziv in opazovala kaj se 

bo zgodilo. Predvsem me je zanimalo ali bodo otroci zmogli ugotoviti iz posameznikovega 

gibanja, kako se gibalec v sredini kroga počuti. Prav tako pa je bil izziv namenjen tudi 

gibalcu, saj je moral s telesom, brez besed, pokazati svoje počutje. Sprva jim je bilo malce 

nerodno, saj niso natančno vedeli kaj in kako, zato sem jih sprva spodbudila z vprašanjem: 

“Kako se danes počutiš? Kako bi to pokazal z gibanjem?” Otroci so pokazali veliko 

navdušenja nad vajo. Sprva se jim je zdela smešna in zabavna, vendar so postopoma 

ugotovili, da morajo biti dobro skoncentrirani in pozorno opazovati gibalčevo gibanje, če 

želijo ugotoviti, kako se gibalec. 

Analiza plesnega gibanja po »EBL »metodi: 

Deček M. nas je pri tej vaji le kratek čas opazoval, sam pa se v sredini kroga ni želel gibati 

ter izraziti svojega počutja. To sem tudi pričakovala, a vseeno pa sem nama obema ponudila 

nekaj novega in drugačnega. Želela sem zaznati, do kam lahko dečka z novimi izzivi 

privedem, kaj vse mu lahko ponudim in, če bo morda to sprejel. Zavedala pa sem se, da je 

vaja precej zahtevna. Zato sem v naslednji vaji udeležencem ponudila podoben, vendar 

mnogo lažji način izražanja svojega počutja. To je vaja z »obrazki«. Otroci sedijo v krogu in 

si izberejo obrazek, ki prikazuje njihovo počutje. Ob tej vaji ne govorijo o svojem počutju, 

temveč si le izberejo kartonček na katerem je narisan obraz, ki predstavlja različna počutja. 

Opazila sem, da so si vzeli kar nekaj časa za razmislek o svojem počutju, saj niso takoj vzeli 

prvega kartončka z obrazkom, ki so ga videli. Resnično so se počuti in obratno posvetili 

sebi, se zaznali in nato izbrali. Ob tej vaji se zavedam,  da je za dečka bolj kot novi izzivi,  

pomembnejša rutina, ponavljajoče se aktivnosti, ki bodo dečku omogočale občutek varnosti 

in zaupanja. 

Analiza plesnega gibanja po »EBL« metodi: 

Deček M. me je presenetil, saj se je vaji pridružil in izbral kartonček, na katerem je bil 

narisan obraz z nasmehom. Ob tem je svojo telesno pokončno držo in z obrazno mimiko 

izrazil zadovoljstvo, sproščenost, veselje. Po metodi »EBL« je njegovo vedenje oz. gibanje 

skozi celoten proces vaje vključevalo posamezne enote, kot so: uglasiti se, biti giban z, 

gibati se z, izmenjavati, izmenjavati z dodajanjem.  

Sledila je nova vaja, kjer sem otrokom ponudila škatlo, znotraj katere je bilo ogledalo. Potek 

vaje in navodilo: Sedimo v krogu in si podajamo škatlo. Vsak, ki odpre škatlo pogleda vanjo 

in v njej vidi nekaj enkratnega, lepega, posebnega. Nikomur ne sme povedati,  kaj je videl, 

to naj ostane skrivnost. Nato zapre pokrov škatle in jo izroči svojemu sosedu. Na dnu škatle 

je ogledalo, tako da vsak v enkratnem, posebnem in lepem prepozna sebe. Udeleženci so bili 

nad vajo navdušeni. Zelo jih je namreč zanimalo,  kaj se skriva v škatli. Ko so škatlo odprli, 

pa je vsak posameznik kar zažarel. Bilo jih je užitek opazovati, kako opazujejo svojo 

podobo v zrcalu in se nasmihajo tako navzven iz sebe kot v notranjost sebe. Ta vaja 



Zorko, N. (2012). Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra.  

Specialistično delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

66 

 

udeležencem pomaga k graditvi, ohranjanju in bogatenju njihove samopodobe, samozavesti, 

sprejemanju sebe in drugih.  

Analiza plesnega gibanja dečka: 

Deček M. je prav tako kot drugi otroci z zanimanjem odprl škatlo in ko se je zagledal, se je 

kar nekaj časa opazoval. Sprva sem menila, da morda ne razume namena vaje, da je on tisti, 

ki je pomemben. Škatlo je začel preizkušati, vonjati, tipati, raziskovati (če je morda v njej še 

kaj posebnega, morda izgubljenega). Vajo sem nato namenoma večkrat ponovila (vsaj 2x) in 

deček je postopoma ugotovil, da se v škatli ne skriva ničesar drugega, kot le njegova 

podoba, ki je izredna ter tako pomembna zanj kot tudi za vse nas. Ob tej vaji sem dečku 

ponudila možnost graditve boljše samopodobe, zaupanja v sebe in skupino. Sledil je malce 

bolj gibalno in ustvarjalni del našega srečanja. Naslednja gibalna vaja je bila vaja »zmrzni.« 

Potek vaje: Ob inštrumentalni (»Vangelis«) glasbi se vsi udeleženci gibljejo po prostoru na 

sebi lasten način. Na zaustavljeno glasbo se udeleženci ustavijo in spremenijo v kip. Otroci 

so skozi gibanje telesa izrazili veliko spontanih gibov. Izmišljevali so si različna gibanja, jih 

ustvarjali, sledili ritmu glasbe, jakosti, spreminjali nivo (od visokega, srednjega do nizkega), 

spreminjali forme svojega telesa, raziskovali prostor ter predvsem pokazali veliko 

ustvarjalnosti pri kreaciji posameznega kipa, drže, pozicije na znak »zmrzni«. Ob tem so 

pokazali veliko mero vztrajnosti, koncentracije, prisotnosti, uglašenosti, zavedanja sebe 

skozi telo in um. Bili so osredotočeni na svoj »zamrznjen gib« in skušali vztrajati po svojih 

najboljših sposobnostih v izbranem položaju, dokler niso ponovno zaslišali glasbe. 

Analiza plesnega gibanja dečka: 
Opazila sem, da je bila dečku M. zelo všeč glasba, ki je vključevala veliko inštrumentov in 

bila malce drugačna, kot smo jo vajeni, vsebovala je namreč elektroniko. Z zanimanjem jo 

je poslušal, ni si zatiskal ušes in bil je zelo pozoren nanjo. Na začetku je gibal z rokami in 

bil blizu zvočnika kot da bi z rokami skušal zaznati in ujeti ritem, ki je odzvanjal iz 

zvočnika. Nato je ritem glasbe ponazoril še z gibanjem nog, izmenično je gibal roke in noge. 

Zatem se je ustavil, nekaj časa poslušal in opazoval druge ter se začel ob močnem refrenu 

glasbe vrteti okoli svoje osi. Ob tem je izražal zvoke veselja, na njegovem obrazu je bilo 

moč opaziti nasmeh, sproščenost in močno mimiko (odpiranje ust, mežikanje z očmi, 

pogledi gor, dol, vstran). Občutek sem imela, kot da bi ob refrenu glasbe izgubil nadzor nad 

lastnim telesom in bi se skozi glasbo popolnoma vživel v svoj svet ter jo izrazil preko 

spontanega gibanja, kot da je v »transu«. Ko se je prenehal gibati, je kazal znake utrujenosti 

in sproščenosti. Umaknil se je v svoj kotiček in počival. Pri naslednji vaji se nam ni 

pridružil. Takšen zaključek današnjega srečanja je bil zanj popolnoma dovolj, saj se je v 

večino vaj zelo intenzivno vključeval ter z vsem telesom in emocijami izražal sebe . 

Gibanje in izdelavo kipa smo nato z drugimi udeleženci nadgrajevali v paru in v trojkah. 

Oblikovanje kipa poteka tako, da je en udeleženec kipar, drugi ima vlogo gline, ki jo 

oblikuje v kip. Kip se ne sme premikati, kipar oblikuje glino v kip, npr; v smučarja, kip pa 

potem ugiba, kaj predstavlja. Kipar je pozoren in ustvarjalen pri svojem delu, pozoren je 

tudi na detajle (glava, prsti...). Nato lahko da kip kiparju naročilo, kaj želi postati in v to ga 

nato kipar oblikuje. Ko je kipar gotov, ga vpraša, če je zadovoljen, ali, če morda želi kakšno 

spremembo. 

Zaključek: »Speča kača«Vsi udeleženci ležejo na tla, in sicer tako, da sestavijo kačo. 

Dogovorijo se kdo bo glava in kdo bo rep. Glava leže na tla s skrčenimi koleni, zapre oči in 

se osredotoči samo na dviganje in spuščanje trebuha pri dihanju. Nato se na »glavo« v njeno 

naročje uleže rep, ki se uglasi z ritmom dihanja »glave«, to se nadaljuje, dokler vsi ne 

naredimo ene velike kače. 
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Analiza socialne stabilnosti: 

(Kako se deček vključuje v skupino in okolje? Kako plesno-gibalne dejavnosti pripomorejo 

pri razvijanju socialnih in drugih sposobnosti?): Na tokratnem srečanju se je deček držal 

bolj zase in užival v svojem prostoru in v svojem svetu. Kljub temu pa ni kazal znakov 

pasivnosti in ne popolnega vzpostavljanja stikov z drugimi. V nekaterih vajah se je odzival 

na sovrstnike, jih posnemal, opazoval in na neverbalen način z njimi vzpostavljal različne 

medsebojne stike, na katerih je postopoma gradil socialne medsebojne odnose. 

Analiza emocionalne stabilnosti: 
(Ali se deček preko gibanja, plesa lažje emocionalno izrazi in kako to vpliva na njegovo 

telesno in duševno samopodobo?): Na tokratnem srečanju sem dečku M. ponudila različne 

možnosti in izzive, ki so vsebovali posamezne cilje za graditev samozavesti, zaupanja vase 

in v druge, razvijanje ter izražanje emocij. Po njegovih odzivih in vključevanju menim, da 

mu je pri nekaterih vajah predvsem pri vaji s škatlo in kartončki z obrazki, te cilje uspelo 

doseči. 

Analiza mojega doživljanja: 

To pot sem ugotovila, da sem zopet postavila v ospredje preveč vaj, zato sem že skozi sam 

proces tokratnega srečanja opazila, da se deček M. ne bo zmogel vključevati v vaje, ki sem 

jih pripravila posebej zanj. Tako sem se v izvedbenem procesnem delu srečanja odločila, da 

nekatere vaje prenesem na naslednje srečanje s posameznimi ponovitvami, za katere menim, 

da bi na dečka pozitivno in ustvarjalno vplivale. 

Opombe za delo v prihodnje-evalvacija: 

Na naslednjem srečanju bomo ponovili nekaj vaj za izražanje emocij in vzpostavljanje ter 

grajenju medsebojnih socialnih stikov. Izbirala bom dejavnosti, kjer bo v ospredju deček. 

Osredotočila se bom na manj vaj in te bodo kvalitetne. 

 

Tabelarični prikaz doseženih ciljev 10. srečanja: 

 1.akt. 2.akt.  3.akt. 4.akt. 5.akt. 6.akt. 7.akt.  

Plesno gibanje »EBL«  1  0  1    1   

Socialna stabilnost  1  1  1  1  1   

Emocionalna stabilnost  1  0  1  1  1   

 

Legenda: Rezultati: 

 - Dosežen cilj 3 

 - Delno dosežen cilj 8 

 - Nedosežen cilj 2 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati 7 
 

 

Petnajsto srečanje 

Tema: Meje mojega prostora    

Čas trajanja: 60 minut  

Prostor: matična igralnica   

Oblike dela: individualno, v parih in 

skupinsko 

 

Metode dela: vključitev enot »EBL« 

1. Uvod »uglasiti se« 

2. Glavni del:  

Izvedene aktivnosti: 

1. akt.: uvodni pozdrav  

2. akt.: »zrcala«  
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biti giban z, gibati se z, izmenjavati, 

izmenjavati z dodajanjem, igrivi dialog, 

metoda vodenja s posnemanjem, metoda 

izmišljanja ali improvizacije, metoda od 

vodenja k izmišljanju, metoda ustvarjalnega  

3.Zaključek: sprostitev  

Analiza gibanja 

Izpolnjevanje tabele-vprašalnike glede na 

izbor zadanih ciljev  

3. akt.: »moje mesto v prostoru« 

4. akt.: »koliko prostora potrebujem?« 

5. akt.: zaključek: sprostitev z jogo  

 
 

 

 

Sredstva: ruta, tamburin, CD-ji, radio s 

CD-predvajalnikom, foto aparat, kartončki z 

obrazki  

Glasba: »Vangelis«, Klasična glasba, 

Creative dance movement«, ljudska glasba-

Kurja koža 

 

Cilji plesnega srečanja: pripravljenost za 

sodelovanje in pridobivanje novih znanj, 

ustvarjalnost v gibanju, občutenje 

pomembnosti znotraj skupine, spoznavanje 

samega sebe in svojega mesta v prostoru-

kolikšen je osebni prostor vsakega 

posameznika, upoštevanje drug drugega, 

zaupanje, premagovanje strahu pred 

»ujetostjo«, sprostitev. 

 

 

Opis in analiza ure:  

»Električni pozdrav«: Otroci stojijo v krogu in se držijo za dlani. Prvi, ki pošlje pozdravček 

naprej ustvari očesni kontakt s prijateljem na svoji desni ali levi strani ter z dlanjo ustvari 

stisk .Z uvodno vajo smo se uglasili sami s seboj kot tudi z drugimi. Začutili smo sebe, se 

umirili in ko so bili udeleženci pripravljeni smo si podajali pozdravček naprej. Zatem smo 

uvodni pozdrav nadaljevali z vključitvijo kartončkov, na katerih so narisani obrazki različnih 

razpoloženj. Glede na prejšnje srečanje se je ta vaja pokazala za zelo zanimivo in 

produktivno, predvsem pri bogatenju razvoja in zavedanja otrokovih čustev, občutkov ter 

hkrati možnosti neverbalnega izražanja njihovih emocij. 

Analiza plesnega gibanja dečka M. po »EBL« metodi:  

Deček M. se je pri prvem uvodnem električnem pozdravčku brez težav povezal s skupino. 

Vključeval je posamezne enote po metodi »EBL«, ki so potekale v naslednjem zaporedju: 

uglasiti se: deček se je ujel in gibal v ritmu nekoga drugega. Z dečkom sem sinhronizirala 

svoj ritem in delala posamezne premore. Na ta način sva utrjevala, kako naj začne, nadaljuje 

in konča. 

Biti giban: se je kar zgodilo, ko so bili deček in otroci povezani v ritmično gibanje, v našem 

primeru, s stiskom dlani in pogledom v oči. Opazila sem, da je nastala tesna povezava med 

kontaktom, ki smo ga izmenjevali v ritmu in možgansko aktivnostjo (koncentracija, 

osredotočenost, prisotnost). 

Gibati se z: smo nadaljevali v drugih vajah. 

Izmenjavat: smo nadaljevali v drugih vajah. 

Izmenjavati z dodajanjem: smo nadaljevali v drugih vajah. 
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Ko smo nadaljevali vajo s kartončki obrazkov, si je deček izbral obrazek, ki je ponazarjal 

jezo. Vprašala sem ga, če ve, kaj izbrani obrazek prikazuje in mi je odvrnil: “Jaz sem tudi 

jezen!” Sledilo je moje vprašanja: “Na koga in zakaj?” 

Deček: “Na mami.” 

Jaz: “Zakaj?” 

Deček: “Ker nisem smel ostati doma danes.” 

Jaz: “Zakaj si si pa ravno danes želel ostati doma?” 

Deček: “Sestrica je doma, z njo se bi igrala z vlaki.” 

 

To je bil velik preskok, saj svojih čustev ni le neverbalno izrazil, temveč sva imela možnost, 

da jih izrazi tudi na verbalen način, kartončki pa so mu to odlično omogočili. Prvič se je po 

dolgem času tako odprl in izrazil svoja čustva. Ob tem sem zaznala posebno vez zaupanja 

tako v mene kot v skupino, saj je prvič nekaj intimnega zaupal tudi celotni skupini. 

Nadaljevali smo z drugo aktivnostjo, in sicer z zrcali, pri kateri je deček M. kazal izredno 

motiviranost, koncentracijo, ustvarjalnost in skozi katero je gradil medsebojne socialne 

odnose. 

Analiza plesnega gibanja dečka M. po »EBL« metodi:  

K dečku je pristopil njegov sovrstnik in ga vprašal, če bi bil njegovo zrcalo. Deček M. je, ne 

da bi razmišljal, sprejel njegovo željo in se na dano glasbo začel  gibati. 

Preko vaje zrcaljenja je deček v svoja gibanja vključeval posamezne enote metode »EBL«, 

ki sem jih opazila pri tovrstni vaji so bile naslednje: 

uglasiti se: deček se je ujel in gibal v ritmu nekoga drugega in obratno. 

Biti giban z: je bilo pasivno takrat, ko se je med dečkoma nekaj kar »zgodilo«. Začela sta 

usklajeno dihati, povezala sta se v skupnem ritmu in bila gibana drug z drugim. Med njima je 

obstajala tesna povezava, gibanje sta izmenjevala v ritmu in bila možgansko aktivna, 

osredotočena, prisotna, zavedala sta se svoje prisotnosti v prostoru. 

Gibati se z: deček je bil zelo aktiven v svojem gibanju, skozi gibanje je gradil skupen 

kontakt s sovrstnikom. 

Izmenjavati: faza izmenjavanja se je zgodila, ko je deček M. ponovil in posnemal določeno 

gibanje in vedenje njegovega vrstnika. Tako sta ustvarjala medsebojno komunikacijo, kjer 

sta  vzpostavljala in izmenjevala medsebojne iniciative. Njegovi gibi so postajali vedno bolj 

aktivni, intenzivni, opazila sem, da je v posameznih elementih gibanja povečeval pozornost 

in željo po nadaljevanju gibanja.  

Izmenjavati z dodajanjem: deček je v svoja gibanja dodajal nove element, katere je 

izmenjaval z dečkom. Prav tako je sam aktivno sprejemal nove elemente, ki mu jih je 

sovrstnik ponudil. V svoje gibanje je vključil delovanje celega telesa. Ob izmenjavi z 

dodajanjem novega elementa pa sem v dečku opazila pričakovanje in večjo pozornost, kaj se 

bo zgodilo naprej. Med njima se je začela igra, katero sta spremljala veselje, nasmehi na 

obrazih, sproščena in odprta drža. Opazila sem, da sta skozi igro zrcaljenja vzpostavila zelo 

dobro medsebojno komunikacijo oz. odnos, ki sta ga popestrila z dodajanjem zvokov in 

glasnim smehom. Opaziti je bilo, da sta se neizmerno zabavala. 

V sebi sem zaznala notranji nemir in željo potem, da se med njima vzpostavi še zadnja faza 

igrivi dialog. Ta je trajal kratek čas, vendar je bilo njuno gibanje kvalitetno. Vzajemno sta 

izmenjavala gibe, med njima pa je rasla napetost, ki sta jo zaključila z relaksacijo. 

Morda je k izpolnitvi vseh faz metode »EBL« in motiviranosti ter želji po gibanju 

pripomogla tudi izbrana glasba, in sicer ljudska instrumentalna glasba: »KURJA KOŽA«, ki 
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je bila zelo ritmična in zanimiva za uho. Vsebovala je veliko različnih glasbenih 

inštrumentov, ki glasovno oponašajo zvoke živali.  

Naslednja 3. aktivnost je bila osrednja, njen namen pa je bilo raziskovanje prostora. 

Vajo sem poimenovala »Moje mesto v prostoru«. 

Potek vaje: udeleženci se ob mirni glasbi gibljejo po prostoru, preiščejo ves prostor in se 

ustavijo tam, kjer se počutijo najbolj prijetno in imajo okoli sebe dovolj prostora. Sedejo, 

zaprejo oči in se umirijo. Tiho vdihujejo zrak skozi nos, nato glasno izdihujejo skozi usta. 

Ko se umirijo začnejo ponovno dihati skozi nos. 

Analiza plesnega gibanja dečka in njegovih odzivov: 

Deček je po vaji zrcaljenja kazal znake utrujenosti in se sprva umaknil. Nekaj časa nas je 

opazoval, nato pa si tudi sam izbral kotiček v prostoru, ki ga je umiril. Sicer ni zaprl oči, 

ampak je rahlo pogledoval v različne smeri v prostoru. Opazila sem, da je bilo njegovo 

dihanje na začetku neenakomerno, počasi pa se je umirilo in postajalo vedno bolj globoko. 

Videla sem, da ga je sinhrono dihanje drugih otrok pomirilo, za trenutek je zaprl oči in samo 

dihal. Bilo ga je v užitek opazovati. Njegovo čustvo jeze ga je že v vaji zrcaljenja minilo.  

Sledila je 4. aktivnost: »Koliko prostora potrebujem?« 

Potek vaje: en udeleženec stoji na sredi kroga, vsi drugi stojijo v krogu in začnejo počasi 

ožiti krog. To počnejo toliko časa dokler udeleženec, ki je v sredini kroga, ne zakliče 

»DOVOLJ!« Vaja na začetku poteka z odprtimi očmi, kasneje z zaprtimi. 

Analiza plesnega gibanja dečka in njegovih odzivov: 

Deček se vaji ni želel pridružiti, zato si je izbral igro po želji in se odmaknil iz skupine. 

Opazila sem, da je imel za današnje srečanje dovolj. Glede na intenzivnost, bogatost, globino 

in kvaliteto današnjega gibanja (socialne in emocionalne vzpostavitve dečka tako s samim s 

seboj kot z drugimi), je deček s svojim odmikom jasno pokazal, da si želi igre na njemu 

lasten način, izbiro in potrebo.  

Želela sem ga povprašati, če je še jezen, vendar se mi je zdelo ponovno verbaliziranje brez 

pomena. Skozi sam proces sem ugotovila, da je deček čustvo jeze neposredno izrazil skozi 

gib in glas. Prav tako sem po njegovi telesni drži in sproščenosti zaznala, da se je že umiril. 

Sledila je še zadnja umiritvena faza: »speča kača« 

Vsi udeleženci ležejo na tla, in sicer tako, da sestavijo kačo. Dogovorijo se kdo bo glava in 

kdo bo rep. Glava leže na tla s skrčenimi koleni, zapre oči in se osredotoči samo na dviganje 

in spuščanje trebuha pri dihanju. Nato se na »glavo« v njeno naročje uleže rep, ki se uglasi z 

ritmom dihanja »glave«, to se nadaljuje, dokler vsi ne naredimo ene velike kače. Deček v 

vaji ni želel sodelovati.  

Analiza socialne stabilnosti: 

Pri večini vaj je deček sodeloval s skupino in preko gibanja vzpostavljal medsebojne 

socialne odnose. Predvsem je bilo to moč opaziti pri vaji zrcal, kjer je potekala med 

gibalcema, kvalitetna in raznovrstna socialna komunikacija, skozi katero sta ustvarjala in 

gradila medsebojni odnos in zaupanje. Prav tako se je pri prvi vaji deček zelo odprl, ko je 

izrazil svoja čustva in delil z nami svojo zgodbo. Menim, da deček že zelo zaupa skupini in 

meni, predvsem pa, da se vedno bolje počuti v »svoji koži«. Opaziti je njegovo napredovanje 

v samozavesti preko katere gradi pozitivno samopodobo. 

Analiza emocionalne stabilnosti: 

Na tem srečanju je deček prvič sam od sebe, preko kartončkov na katerih so bili ponazorjeni 

obrazki s čustvi, izrazil svoje čustveno stanje. Deček se je odprl in nam vsem zaupal svoja 

čustva in zgodbo. 

Menim, da je to velik napredek zanj in za skupino. Skozi proces je deček pokazal, da 
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potrebuje čas in da je pripravljen zaupati skupini, deliti z njo svoja čustva, spregovoriti o njih 

ter jih tudi na neverbalen način izraziti. Ob tem pa je pomembno, da upoštevamo njegove 

potrebe po umiku, po njegovih željah in interesih po svobodni igri in nudenju prostora in 

časa. 

Analiza mojega doživljanja: 

Tokratno srečanje je bilo zelo intenzivno, poln čustev in različnih gibalnih izražanj, ki so 

potekale tako na neverbalni kot verbalni ravni. Srečanje sem občutila kot zelo intenzivno, 

dinamično, globoko. Skozi celotno srečanje sem podoživljala dečkovo čustveno izpoved in 

potrebovala sem kar nekaj časa, da sem se  notranje umirila. V sebi sem čutila preplet čustev, 

ki so me držali pod nekim adrenalinom do zaključka našega srečanja. Porodilo se mi je še 

veliko zamisli in vprašanj, katere sem predelovala na superviziji. Ob tem ugotavljam, kako 

pomembna so srečanja supervizije, kjer lahko podeliš svoja čustva, doživetja in jih predaš 

naprej. Pri tem spoznaš še druga mnenja, ki ti odpirajo nove poti, različne poglede in 

izkušnje, na katerih lahko sama rastem naprej in gradim nadaljnjo pot tako na 

profesionalnem kot osebnostnem nivoju. 

Opombe za delo v prihodnje-evalvacija: 

Še naprej bom v srečanja vključevala kartončke z obrazki čustev, ponovila posamezne vaje, 

ki na dečka vplivajo pozitivno tako na socialnem področju kot na emocionalnem, pripravila 

krajše vmesne sprostitvene vaje za umiritev telesa in uma.  

 

Tabelarični prikaz doseženih ciljev 15. srečanja: 

 1.akt. 2.akt.  3.akt. 4.akt. 5.akt. 

Plesno gibanje »EBL«  1  1  1   

Socialna stabilnost  1  1  1   

Emocionalna stabilnost  1  1  1   

 

Legenda: Rezultati:  

 - Dosežen cilj 6 

 - Delno dosežen cilj 3 

 - Nedosežen cilj 0 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati 6 
 

 

Osemnajsto srečanje 

Tema: Kipi in 5 ritmov   

Čas trajanja: 60 minut  

Prostor: matična igralnica   

Oblike dela: individualno, v parih in 

skupinsko 

 

Metode dela: vključitev enot »EBL« 

1. Uvod »uglasiti se« 

2. Glavni del:  

biti giban z, gibati se z, izmenjavati, 

izmenjavati z dodajanjem, igrivi dialog, 

metoda vodenja s posnemanjem, metoda 

izmišljanja ali improvizacije, metoda od 

vodenja k izmišljanju, metoda ustvarjalnega  

Izvedene aktivnosti: 

1. akt.: uvodni pozdrav in obrazki  

2. akt.: »hoja po prostoru« 

 pogled 

 pozdrav 

 dotik 

3. akt.:« spremeni se v kip« skozi 

glasbeno-gibalno inspiracijo 5. ritmov  
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3.Zaključek: sprostitev  

Analiza gibanja 

Izpolnjevanje tabele-vprašalnike glede na 

izbor zadanih ciljev  

4. akt.: kipar, glina  

5. akt.: zaključek: »slikar, platno« 

 

Sredstva: ruta, tamburin, CD-ji, radio s 

CD-predvajalnikom, foto aparat, kartončki z 

obrazki  

Glasba: Izbrane skladbe po:« G. ROTH - 5 

RITMOV, Klasična glasba, Creative dance 

movement« 

 

Cilji plesnega srečanja: Pripravljenost za 

sodelovanje in pridobivanje novih znanj, 

ustvarjalnost v gibanju, občutenje 

pomembnosti znotraj skupine, spoznavanje 

samega sebe in svojega mesta v prostoru-

kolikšen je osebni prostor vsakega 

posameznika, upoštevanje drug drugega, 

zaupanje, sprostitev. 

 

 

Opis in analiza ure: 

Uvodni pozdrav: otroci stojijo v krogu in se držijo za dlani. Prvi, ki pošlje pozdravček naprej 

ustvari očesni kontakt s prijateljem na svoji desni ali levi strani ter v prijateljevo dlan rahlo 

pihne in hkrati ustvari stik z očmi.  

Z uvodno vajo smo se najprej uglasili, tako se je uglasil vsak udeleženec sam s seboj kot tudi 

z drugimi, s skupino. Ko so bili udeleženci pripravljeni smo si podajali pozdravček naprej.  

Zatem smo uvodni pozdrav nadaljevali z vključitvijo kartončkov, na katerih so narisani 

obrazki različnih razpoloženj. Vajo smo zopet ponovili, zaradi prejšnjih pozitivnih učinkov 

in odzivov, tako na celotno skupino kot na dečka M. Kot sem že v prejšnjem srečanju 

opisala, je ta vaja zelo zanimiva, produktivna, pozitivna. Udeležencem daje možnost, da se 

zavedajo svojih čustev in to tudi izrazijo. 

Analiza plesnega gibanja dečka M. po »EBL« metodi: 

Deček M. se je pri prvem uvodnem pozdravčku, z malce večjimi zadržki kot prejšnje 

srečanje, povezal s skupino. Morda zato, ker je bila ta vaja malce drugačna, zanj popolnoma 

nova. Ker pa nima rad sprememb, je potekalo njegovo vključevanje v aktivnost in 

posledično tudi uglasitev s seboj dalj časa. Vseeno pa je bil velik dosežek že to, da se od vaje 

ni umaknil in je bil pripravljen sprejeti nove izzive. V navedeni aktivnosti sem opazila, da je 

dečkovo vključevanje vsebovalo posamezne enote metode »EBL«, ki so potekale v 

naslednjem zaporedju: 

uglasiti se: deček se je ujel in gibal v ritmu nekoga drugega. Z dečkom sem sinhronizirala 

svoj ritem in delala posamezne premore. Na ta način sva utrjevala, kako naj začne, nadaljuje 

in konča. 

Biti giban z: se je zgodilo spontano, ko so bili deček in otroci povezani v ritmično gibanje, v 

našem primeru, pihanje v dlani in pogledom v oči. Pri tem je nastala tesna povezava med 

kontaktom, ki smo ga izmenjevali v ritmu in možgansko aktivnostjo (koncentracija, 

osredotočenost, prisotnost). Čeprav je v tej fazi potreboval več časa, smo vajo večkrat 

ponovili.  

Gibati se z: smo, kot v prejšnjem srečanju, nadaljevali v drugih vajah. 
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Izmenjavati: smo nadaljevali v drugih vajah. 

Izmenjavati z dodajanjem: smo nadaljevali v drugih vajah. 

Nadaljevali smo z vajo s »kartončki obrazkov«, kjer je deček izbral obrazek, ki je ponazarjal 

veselje. Ob svoji izbiri je bil tudi on nasmejan in vsem s ponosom pokazal obraz, na katerem 

je bilo prikazano pozitivno čustvo. To pot je izbral popolnoma drugo čustvo, saj si je v 

prejšnjem srečanju izbral čustvo jeze, ker jo je takrat tudi občutil. 

S kartončki sem mu ponudila možnost izraziti notranje počutje, ki ga je nato delil z nami. 

Opazila sem, da je ponosen sam nase, zadovoljen, iskren. Čutiti je bilo njegovo močno vlogo 

in pripadnost v skupini ter prav tako podporo udeležencev, s katerimi se je do sedaj že tesno 

povezal in vsakodnevno ustvarjal pozitivne medsebojne odnose.  

Nadaljevali smo z drugo aktivnostjo, to je »hoja po prostoru«, ki je vsebovala: pogled, 

pozdrav, dotik. 

Potek vaje: udeleženci hodijo po prostoru in se na dani znak ustavijo ter ustvarijo s 

prijateljem, ki je v bližini njihovega prostora kontakt z očmi, pozdrav z enim delom telesa. 

Pozdrav lahko vsebuje tudi dotik. Vaja je potekala brez glasbe. Dani znak zaustavitve je bil 

zvočni signal na boben oz. tamburin.  

Ta vaja udeležencem nudi različne cilje: pozorno poslušanje, upoštevanje navodil, 

zaznavanje in upoštevanje skupine in posameznika, zaznavanje svojega telesa v prostoru, 

orientacija v prostoru, imeti občutek drug za drugega, se uglaševati. Prav tako ta vaja vsebuje 

posamezne enote metode »EBL«. 

Analiza plesnega gibanja dečka M. po »EBL« metodi: 

Posamezne »EBL« enote, ki sem jih opazila pri dečku, so bile naslednje: 

uglasiti se: deček se je ujel in gibal v ritmu nekoga drugega in obratno. Ko se je srečal z 

nekom v prostoru, se deček ni umaknil, ne s telesom ne z očmi. Za kratek čas je vzpostavil 

tako pozdrav z enim delom telesa (roka, noga, dlan), kot tudi očesni kontakt. 

Biti giban z: je bilo pasivno. Takrat, ko se je med dečkoma in skupino gibanje spontano 

zgodilo sem opazila, da se je deček povezal s skupino otrok v skupnem ritmu in bil giban 

drug z drugim. Med dečkom in otrokom, s katerim je ustvarjal pozdrave, je bilo moč zaznati 

povezavo, ki sta jo izmenjevala v ritmu. Ob tem je bilo čutiti osredotočenost, prisotnost; 

deček se je zavedal svoje prisotnosti v prostoru. 

Gibati se z: deček je bil zelo aktiven v svojem gibanju, skozi gibanje je gradil skupen 

kontakt s sovrstniki. 

Izmenjavati: faza izmenjavanja se je zgodila, ko je deček M. ponovil in posnemal določeno 

gibanje in vedenje vrstnika, ki ga je v prostoru srečal. Tako sta oba ustvarjala medsebojno 

komunikacijo, kjer sta vzpostavljala in izmenjevala medsebojne iniciative. Dečkovi gibi oz. 

pozdravi so postajali vedno bolj kreativni in intenzivni. 

Izmenjavati z dodajanjem: deček je v svoja gibanja ponekod dodajal tudi nove elemente 

gibanja in jih izmenjaval z drugimi v skupini. Prav tako pa je aktivno sprejemal nove 

elemente, ki  so mu jih sovrstniki ponudili. Pri dečku sem opazila večjo pozornost in 

pričakovanje (le kaj se bo zgodilo naprej?). Med njim in sovrstniki se je začela igra, katero je 

spremljalo veselje, na obrazih je bilo zaznati vedrino, sproščenost, umirjenost. 

Tudi tokrat sem v sebi zaznala pričakovanje, impulze spodbude pri vzpostavitvi zadnje faze 

»EBL«: igrivi dialog, do katerega je prišlo spontano, že med samo enoto »izmenjavanja z 

dodajanjem, ki ji je sledila spontana igra različnih pozdravov oz. gibov otrok, kateri se je 

deček tudi z veseljem pridružil.  

Naslednja 3. aktivnost se je nanašala na osrednjo temo srečanja, »kipi«. V tej vaji so se 

udeleženci ob prenehanju glasbe spremenili v kip. 
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Udeležencem sem ponudila različno glasbo in ponudila novo inspiracijo metode: »5 

različnih ritmov«, avtorice Gabrielle Roth, katero nam je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

na vajah predstavila ga. prof. Bojana Boh. 

Na kratko bom povzela njen namen in metodo: 

Metoda 5-ih ritmov (Five Rhytms ®, Gabrielle Roth) zahteva za izvajanje izšolane učitelje, a 

jo lahko uporabimo kot navdih za gibalno-plesne dejavnosti tudi v predšolskem obdobju, 

kjer predstavlja zlasti aktivno sproščanje in umiritev. Z otroki vedno potujemo skozi vseh 5 

ritmov v pravem vrstnem redu, od tekočega ritma do končnega, tj. globoke tišine. Namesto 

razlaganja pred plesom naj nas otroci posnemajo. Ko začnemo plesati, otroke opozorimo na 

posebnost gibanja, seveda z izrazi, ki označujejo način in kvaliteto. Torej nikar ne kot palčki, 

vojaki, baloni ipd. Preden začnemo predvajati glasbo, ni gibov potrebno vaditi. Nikamor se 

ne mudi. To ni storitvena dejavnost. Pustimo otrokom čas, da posnemajo in počasi usvojijo 

gibanje in nadalje raziskujejo svoje gibanje 

Tekoči ritem 

Plešemo počasi, krožimo s celim telesom, nikoli se ne ustavimo. Pogledamo svoja stopala in 

jih občutimo. Kolena so vedno malo pokrčena, stopala so cela na tleh, ne dvigamo se na 

prste, ne dvigujemo rok. Drsimo po prostoru v vse smeri. Opazujmo se, kako dihamo. 

Vdihnemo, izdihnemo in se ne ustavljamo. Med pomikanjem po prostoru se nagibamo v vse 

strani in krožimo z zgornjim delom telesa. Glava tudi kroži. Počasi si lahko ogledamo ves 

prostor okoli nas. Zapomnimo se, da glava ni z deskami pribita na ramena. V vratu jo 

nagibamo in vrtimo, a počasi. 

Stacatto ritem 

Plešemo odločno z ravnimi, odsekanimi gibi. Odločno delamo trikotnike in kvadrate, čičke 

čačke. Sem, tja, sem! Pazimo, da ne bomo koga zadeli. Premikamo boke. Suvamo, 

odrivamo, tlačimo. Z boki, rokami in nogami. V vse strani. Naprej, v stran, navzgor, 

navzdol, nazaj, pa še po diagonali navzgor in navzdol. 

Z nogami suvamo, odrivamo, tlačimo v vse smeri. Stopala niso več pripeta na tla.  

Telo je močno, napeto, roke so napete, noge so napete, stopamo odločno, premikamo se 

odločno. Lahko smo pokončni, lahko hodimo v počepu, lahko se nagibamo, vendar vedno 

odločno. Lahko se uležemo na bok, hrbet ali trebuh in suvamo z udi v vse strani. Pazimo, da 

nikogar ne sunemo. 

Boki se premikajo. Tudi z boki sunemo v vse strani. Je smešno, a ne? Pa gre! Ko sunemo, 

hkrati izdihnemo. Otroke spodbudimo z glasovi: ”Naj vas slišim! Haaa! Haaa! Odlično.” 

Kaj pa glava? Hitro jo obračamo, sledi našim sunkom. Hitro pogledamo, kam so »odšli« naši 

udje. Aha, tja! Delamo hkrati z celim telesom. 

Kaos 

Plešemo in se gibamo mehko, kot da nimamo kosti. Telo je sproščeno. Sprostimo obraz, se 

pačimo, stresamo z glavo. Sproščamo roke in noge s stresanjem. Stresanje ni odločno, 

ampak nežno.  

Glava je sproščena. Spustimo spodnjo čeljust, lica so mehka, če z glavo stresemo v levo in 

desno, čutimo sproščenost ličk in ustnic.  

Dihamo enakomerno, pomemben je vdih in izdih. 

Kolena so mehka in koraki nas nesejo sem in tja. Mehko se obračamo, lahko se tudi 

odmikamo pred nevidnimi zidovi in tudi pred soplesalci. 

Lahko se dvignemo v višino ali spustimo k tlom, lahko se plazimo po tleh. 

Otroke vprašamo: ”Ali slišimo bitje srca?” 

Lirični ritem 
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Pri prejšnji skladbi smo se »zmehčali« in naše gibanje bo zato lahkotno. Roke postanejo kot 

krila. Nosi nas sem in tja, navzgor in navzdol, nežno. Premikamo se v želeno smer, kamor 

želimo.  

Roke letijo okoli nas, v pasu se nagibamo v vse strani, krožimo lahkotno z rokami in 

zgornjim delom telesa. Lahko se premikamo po prstih z drobnimi koraki, ali pa se zadrsamo 

z velikimi koraki. Vse kar nam pade na misel lahko delamo. Počasi ali hitro. Kar zaplavali bi 

v zrak pa tudi pristali mehko na tla.  

Pazimo tudi, da se v nikogar ne zaletimo. Uživamo in veselimo se. 

Globoka tišina: 

Počasi se bo naš ples ustavil, izzvenel. Gibamo se umirjeno, lahko se tudi ustavimo. Lahko 

sedemo in se uležemo. Umirjeno dihamo. Naše premikanje, naš ples je vedno bolj počasen. 

Lahko se popolnoma ustavimo. Otroke povprašamo, ali čutijo bitje srca? Pazimo, da se v 

nikogar ne zaletimo. Čutimo, da imamo vse radi. Kako je to lepo! 

(G. Schmidt, B. Boh, Članek na spletni strani, 2003).  

Analiza plesnega gibanja dečka in njegovih odzivov: 

Ta vaja je bila za dečka nov izziv, saj je ponujala mnogo različnih ritmov in vsebin. Zaradi 

intenzitete in dolge aktivnosti smo med posameznimi ritmi večkrat delali premore. Zaznala 

sem, da se je deček najbolje počutil in kreativno gibal v ritmu »staccato«. Ob ritmu 

»staccato« je deček izvajal gibe, ki so značilni za ta ritem. Izvajal je ravne odsekane gibe na 

vse strani. V njegovem gibanju je bilo prisotno suvanje. Gibal je tako z boki kot z rokami in 

nogami v vse strani. Naprej, v stran, navzgor. Ko je deček naredil kip, je bilo njegovo telo 

močno, napeto, roke in noge je imel napete. Ko se je gibal, je stopal odločno, celotno gibanje 

je bilo odločno, kot da bi oponašal kakšnega vojščaka ali viteza iz njegovega notranjega 

domišljijskega sveta. 

V tem ritmu je deček vztrajal, pri drugih ritmih pa se je umaknil v svoj prostor in poslušal 

glasbo. Opazila sem, da nas je s kotičkom očesa večkrat pogledal, vendar se kljub moji 

spodbudi, gibanju drugih ritmov ni želel udeležiti.  

Vaja se mi je zdela zelo zanimiva in zagotovo jo bomo še večkrat preizkusili. Zanima me 

dečkov odziv, spremembe, ki bodo morda prisotne oz. se bodo zgodile. 

V glasbi 5. ritma: »globoka tišina« je sledil malce bolj umiritveni del, in sicer 4. aktivnost: 

kipar in glina. 

Vaja je potekala v parih. Do dečka je pristopil njegov sovrstnik in izrazil željo, če bi želel 

biti njegov kip. Deček M. je sprva kazal znake, kot da bi se aktivnosti rajši izognil, vendar ga 

je sovrstnik spodbudil in gibalna igra se je začela. Ob tem sem bila izredno ponosna na oba, 

saj sem uvidela, da se je deček M. bil pripravljen prilagoditi in upoštevati želje drugih, brez 

mojega poseganja. Uvidela sem, da deček neznansko zori, odrašča, razume, se spreminja, 

bogati svojo osebnost in medsebojne odnose.  

Sprva je bil deček M. glina, ki naj bi se prepustil vodenju dečka, kateri je igral vlogo kiparja. 

Opazovala sem njun odnos, reakcije, vedenje… kako, koliko, kdaj, na kakšen način, ali bo 

sovrstniku uspelo obdržati položaj kiparja, ne da bi se deček M. pri tem uprl? 

Nekaj časa je deček M. potreboval, da se je popolnoma sprostil in podredil sovrstnikovemu 

»vpletanju« v njegovo telo oz. postavitvi njegovih delov telesa, kot si je zamislil. Postopoma 

se je prepustil in mu sledil. Bilo je neverjetno. Deček M. se je vživel v vlogo gline, malce mu 

je bilo manj prijetno, ko ga je sovrstnik »gnetel«, masiral, zato ni dolgo vztrajal in ga je 

sovrstnik kaj hitro postavil na noge. Ob tem sem opazila, da ga je sovrstnik vprašal, v kaj ga 

naj spremeni in deček M. je odvrnil v vlak. Kako je bilo šele to zanimivo…Sovrstnik ga je 

zopet postavil v nizek nivo, v položaj, kjer je deček M. z iztegnjenimi nogami ležal na 
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trebuhu, roke pa je imel v zraku. Seveda je zaradi težavnosti položaja deček M. hitro 

popustil, vendar to sploh ni pomembno. Pri tem se mi zdi, nadvse pomembno to, da se je 

deček prepustil in pustil voditi. Predal se je vodenju sovrstnika ter mu popolnoma zaupal. V 

meni se je prebudil močan občutek  nečesa lepega, pozitivnega, upanja….  

Sledila je še 5. zadnja umiritvena faza oz. zaključek: »Slikar in platno«  

Tudi ta vaja je potekala v paru. To pot sem dečku ponudila sebe za njegov par, saj so si že 

vsi drugi udeleženci izbrali par. Deček me je sprejel in se vključil v umiritveno dejavnost. 

Vaja poteka tako, da tisti, ki je slikar z mehko žogico narahlo oz. intenzivno, odvisno od 

doživetij, reakcij, občutkov druge osebe, torej platna, riše, masira hrbtno stran telesa, od 

glave do stopal. 

Udeležencem sem ponudila več različnih barv žogic, prav tako našemu dečku M., ki si je 

izbral modro barvo. Ko sva se z dečkom uglasila in začutila, sem ga začela narahlo z mehko 

žogico masirati po hrbtni strani njegovega telesa. Sprva sem čutila dečkovo rahlo napetost, 

zadržanost, neprijetnost. Odločila sem se, da ga masiram tam, kjer čutim največjo napetost. 

Napetost je bilo čutiti v zgornjem predelu hrbtišča, zato sem kar nekaj časa vztrajala pri 

masaži napetega dela. Počasi sem začutila, da se je deček umiril in sprostil. Prav tako je 

nekajkrat zaprl oči. Občutek sem imela, da uživa, da se predaja umirjeni glasbi »globoke 

tišine« petih ritmov in potuje v svoj domišljijski svet. Jaz pa sem imela čast, da sem te 

trenutke globoke tišine delila z njim. Bilo je čudovito. 

Analiza socialne stabilnosti: 

Na tokratnem srečanju je bilo predvsem v vaji slikar in kipar čutiti, opaziti in zaznati veliko 

socialno stabilnost dečka, saj se je sam odločil in prepustil vodenju sovrstnika, s katerim sta 

šla skozi proces prilagajanja in podrejanja drug drugemu. Ob tem pa je zelo pomembno, da 

je deček M. naredil preskok naprej, saj je pokazal veliko mero zaupanja v sovrstnika, ko mu 

je prepustil in zaupal vodenje svojega telesa. 

Analiza emocionalne stabilnosti:  

Ob vseh aktivnostih, še zlasti pri uvodni (obrazki), je deček tako na verbalen kot neverbalen 

način izrazil svoje počutje ter jih bil to pripravljen deliti tudi z drugimi udeleženci v skupini. 

Deček M. je bil pripravljen deliti in zaupati svoje občutke celotni skupini.  

Analiza mojega doživljanja: 

Ponovno sem v sebi zaznala sproščenost, umirjenost, veselje, saj sem do sedaj na vsakem 

našem gibalnem srečanju opazila resnične spremembe in odzive dečka, ki je bil pripravljen 

sodelovati, se vključevati, spoznavati, kreirati. Prav tako sem zaznala spremembe v 

njegovem vedenju in drži. Postajal je vedno bolj sproščen, umirjen, manj zadržan, njegova 

drža je bila vedno bolj pokončna. Prav tako pa sem opazila, da se to pot ni skušal že takoj na 

začetku umakniti v svoj svet, vendar je njegov svet pripeljal k nam ter nas z njim močno 

povezal. Predvsem pa je na tokratnem srečanju prišla do izraza njegova želja po zaupanju 

skupini in želji po sprejetju vanjo.  

Opombe za delo v prihodnje-evalvacija: 

Ponovila bom posamezne vaje, ki na dečka vplivajo pozitivno tako na socialnem kot 

emocionalnem področju, vključila vaje, kjer poteka delo, gibanje ter ustvarjanje v paru, tako 

da bo deček imel odločilno vlogo, pripravila krajše vmesne sprostitvene vaje za umiritev 

telesa in uma. 

 

Tabelarični prikaz doseženih ciljev 18. srečanja: 

 1.akt. 2.akt.  3. akt. 4.akt. 5.akt. 

Plesno gibanje »EBL«  1  1  1  1  1 
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Socialna stabilnost  1  1  1  1 1 

Emocionalna stabilnost  1 1  1  1  1 

 

Legenda: Rezultati: 

 - Dosežen cilj 9 

 - Delno dosežen cilj 6 

 - Nedosežen cilj 0 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati 

 
0 

 

 

Dvaindvajseto srečanje 

Tema: Slike   

Čas trajanja: 60 minut  

Prostor: matična igralnica   

Oblike dela: individualno, v parih in 

skupinsko 

 

Metode dela: vključitev enot »EBL« 

1. Uvod »uglasiti se« 

2. Glavni del: biti giban z, gibati se z, 

izmenjavati, izmenjavati z dodajanjem, 

igrivi dialog, metoda vodenja s 

posnemanjem, metoda izmišljanja ali 

improvizacije, metoda od vodenja k 

izmišljanju,metoda ustvarjalnega  

3.Zaključek: sprostitev  

Analiza gibanja 

Izpolnjevanje tabele-vprašalnike glede na 

izbor zadanih ciljev  

 

Izvedene aktivnosti 

1. akt.: uvodni pozdrav s pihom v dlan 

in pogledom v oči  

2. akt.: »Pozdrav soncu«, joga, cilji: 

ogrevanje, sinhronizirano gibanje in 

dihanje  

3. akt.: gibalna igra: »podprem te v 

gibanju«, reci: »ja« 

4. akt.: slike-zapleši to kar vidiš na sliki 

5. akt.: spremeni se v sliko, ki jo 

pokažem in obstani v tem položaju 

kot kip  

6. akt.: vrtnar, roža  

7. akt.: zaključek: »Prhanje«  

Sredstva: glasbenimi inštrumenti, različne 

slike, fotografije, ruta, CD-ji, CD-

predvajalnik 

Glasba: Pedenjped, slikar, Vrtnar, N. 

Grafenauer. Izbor pesmi od 

Tschaikowskega, Zemlja pleše, Big band 

RTV SLO, instr., Being in motion. Steen 

Raahauge, drumming the earth. Dance of 

the soul, Lex Van Someren«. 

 

Cilji plesnega srečanja oz. konkretni cilji: 
uveljavljanje, potrditev vsakega izmed 

članov v skupini in pred skupino, 

spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti, 

spodbujanje neverbalne komunikacije med 

vsemi udeleženci v skupini. 

Neverbalna komunikacija (dlan, pogled v 
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oči, čutenje drugega), spodbujanje 

ustvarjalnosti in plesnega izražanja, 

poslušanje glasbe in zaznavanje različnega 

ritma v glasbi, upoštevanje sebe (svojih 

gibalnih zmogljivosti) in drug drugega, 

krepitev samozavesti. 

 

GLOBALNI CILJI:  

zaznavanje in upoštevanje različnega ritma,  

sledenje ritmu in glasbi, vživljanje v 

različne vloge, izražanje telesa ob glasbi, 

upoštevanje drug drugega, lastna 

kreativnost, urjenje motoričnih spretnosti in 

sposobnosti, slušno razlikovanje, gibalno 

ustvarjanje, odziv na glasbo. 

 

Opis in analiza ure: 

V prvi aktivnosti smo se s celotno skupino uglasili oz. zaznali nas same ter z dihanjem in 

uvodnim pozdravom poiskali skupen ritem. Uvodni pozdrav smo tudi tokrat izvedli s pihom 

v dlan in prijaznim pogledom v oči. Na ta način je potekala prva enota »uglasiti se« po 

metodi »EBL«. 

Naslednja aktivnost je bila povezana s temo, ki smo jo na današnjem srečanju imeli: slike. V 

prostoru je bila slika sonca in različnih položajev, ki so ponazarjali vaje iz joge »Pozdrav 

soncu«. Cilji pri tej vaji so bili: ogrevanje telesa, sinhronizirano gibanje in dihanje. Prav tako 

smo se orientirali v prostoru in vživeli v slike pred nami.  

Zatem je sledila gibalna igra: »Reci ja!«. Namen vaje oz. cilj vaje je bil »Podprem te v 

gibanju«, v kateri je imel vsak od udeležencev možnost pridobivati, graditi, utrjevati svojo 

samozavest in samopodobo. Prav tako so udeleženci pri tej vaji ogreli svoje telo, kreirali 

gibe, si izmišljevali,dodajali in odvzemali različne elemente gibanja, se gibali visoko in 

nizko v prostoru, spreminjali forme telesa, drug drugega posnemali, opazovali. 

Zatem je sledila osrednja aktivnost, ki se je nanašala na temo tokratnega srečanja »Zapleši 

to, kar vidiš na sliki«. Otroci so se v aktivnost popolnoma vživeli in komaj čakali, da znova 

pokažem novo sliko.  

Naslednja aktivnost je bila podobna prejšnji gibalni igri, vendar se tokrat udeleženci niso 

gibali kot določen predmet oz. žival ali rastlina na prikazani sliki, temveč so se spremenili v 

sliko in ob tem skušali zadržati svojo pozicijo telesa na mestu, zadržali so svoj položaj kot 

kip. 

Naslednja aktivnost »vrtnar in roža« je potekala v paru. Ta vaja je podobna gibalni igri 

»kipar in glina«, ki smo jo na naših prejšnjih srečanjih že izvajali. To pot sem skušala 

udeležencem ponuditi nekaj drugačnega, novega, bolj konkretnega, kar lahko poimenujejo in 

ob tem usvajajo nova znanja o naravi. Želela sem povezati gibanje in naravo. 

Zatem pa je sledil zaključek našega srečanja, ki je bil povezan z masažo oz. dotiki telesa. 

Sprva je masaža potekala posredno, tako da so otroci v paru z mehko žogico masirali svojega 

prijatelja po hrbtni strani telesa. Nato pa je sledila masaža prstkov neposredno na telo. Ob 

tem sem skušala zaznati morebitne spremembe in odzive dečka M., in sicer kako bo 
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odreagiral ob neposrednem dotiku na svoje telo. Udeležencem sem ponudila masažo 

»prhanje«. 

Potek vaje: otroci stojijo v krogu, v sredini kroga pa je izbrani udeleženec, ki si na lastno 

željo izbere masaže oz. prhanje. Udeleženci se ga z gibanjem prstkov in dlanmi narahlo 

dotikajo, ga trepljajo, božajo. Njihovi dotiki predstavljajo tuš oz. kapljice, ki z različno 

intenziteto padajo po otrokovem telesu. Cilj vaje je bil sprostitev, čutenje svojega telesa in 

čutenje ter zaznavanje telesa drugih. Sprejemati in vračati nežen dotik, sprejeti drug drugega, 

sprejeti drugega v svojo bližino, ustvariti tople pristne medsebojne odnose. 

Analiza plesnega gibanja dečka M. po »EBL« metodi in njegovi odzivi:  

Deček M. se je pri prvem uvodnem pozdravu tudi tokrat brez posebnih težav povezal s 

skupino. Ob tem sem opazila, da je vključeval posamezne enote metode »EBL«, ki so 

potekale v naslednjem zaporedju: 

uglasiti se: deček je bil sposoben ujeti in se gibati v ritmu drugih udeležencev, že s tem, ko je 

sprejemal pih v svojo dlan in pih podal naprej. Ob tem ni kazal znakov nelagodja, stiske ali 

zadržanosti. Opazila sem, da je bil sproščen in samozavesten, saj ni več dvomil kaj in na 

kakšen način poteka vaja uvodnega pozdrava. Njegov pogled ni uhajal stran, bil je prisoten, 

povezan s skupino. Ko ga je prijatelj pogledal v oči, se mu je nasmehnil, ob tem pa mu je 

tudi deček M. odvrnil nasmeh. 

Biti giban z: deček in otroci so bili ob tem srečanju (ne pa kot v prejšnjem srečanju) morda 

le bolj skoncentrirani in prisotni. Igra se jim ni zdela več tako smešna, potekala je bolj 

umirjeno, ob tem pa sem čutila močno povezanost z ritmičnim gibanjem (pih, pogled, 

nasmeh). 

V naslednji aktivnosti, pozdrav soncu, ki je bila uvod v našo osrednjo tematiko srečanja- 

slike -, sem opazila, da si je deček vzel čas in opazoval slike v prostoru. Zelo mu je bila všeč 

slika, ki je bila v sredini prostora. Na sliki je bilo močno rumeno sonce. Sliko je vzel iz 

sredine kroga ter se želel z njo igrati. Pustila sem mu nekaj časa in ponovno razložila kakšna 

igra nas čaka. Z otroki smo igro začeli. Kljub spodbujanju k igri, se nam deček M. ni želel 

pridružiti. V rokah je vztrajno držal sliko sonca ter se z njo igral na sebi lasten način. V 

dejavnost ga nisem več spodbujala, saj ga nisem želela motiti v njegovem svetu. Tokrat se je 

»umaknil v svoj svet«. 

Pri tretji aktivnosti pa se je nam je deček M. pridružil. Zopet nas je malce opazoval in ko je 

videl energičnost ter močne odzive veselja otrok, sem na njegovem obrazu zaznala nasmeh 

in tako dečka povabila v igro. Želela sem, da zazna, občuti podporo skupine in obratno. Prav 

tako pa sem želela videti njegov odziv na to podporo. Deček je sprejemal gibe drugih otrok 

in tudi sam glasno kričal “JA!” Ob tem je bila vključena enota »gibati se z«, ko je bil deček 

aktivno vključen, aktivno se je gibal, gradil je skupen kontakt. Hkrati pa je bilo v tej vaji 

vidno opaziti tudi druge enote metod »EBL«, ki so nastajale postopoma, skozi proces dane 

igre. 

»Izmenjavati«: deček je ponovil gib in posnemal določeno vedenje. Njegova pozornost se je 

povečevala, občutek sem imela kot da bi tudi sam čakal kdaj bo na vrsti, da pokaže gib. Tako 

je prišlo do naslednje enote »izmenjavati z dodajanjem«. Ko je deček pokazal svoj gib, je bil 

podprt s strani skupine, ki je sprejela njegov gib in ga oponašala, posnemala. Nadalje je vsak 

izmed udeležencev dodal tudi svoj gib. Opazila sem, da je deček istočasno, ko je izvajal svoj 

gib, opazoval druge udeležence in občasno sprejel tudi kakšnega od elementov gibanja 

drugih otrok, ki se mu je zdel zanimiv. Tako se je med njimi ustvaril kratki »igrivi dialog«. 

Udeleženci so vzajemno izmenjavali gibe, napetost je rasla. Vsi udeleženci so prevzemali  

iniciativo in si jo podajali, sedaj eden, zatem drug. Drug drugemu so pustili čas, prostor, 
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izbiro gibov, se podpirali. Opazila sem, da je ob vsaki napetosti sledila relaksacija, ki je 

nastala v fazi spremembe ritma, premora ter izbire drugega udeleženca. 

Zatem je sledila aktivnost, ki se je nanašala na temo tokratnega srečanja: »zapleši to, kar 

vidiš na sliki.«  

Kot sem že zgoraj navedla, so se otroci v aktivnost popolnoma vživeli in komaj čakali, da 

znova pokažem novo sliko. Prav tako pa je v igri sodeloval in se aktivno vanjo vključil tudi 

deček M. Namreč deček ima zelo rad živali stolpe, vozila, predvsem pa vlake, zato je veliko 

slik vsebovalo to vsebino. Deček je zelo dobro ponazoril tako gibe živali kot tudi vozil. Ob 

tem sem opazila, da mu je bila še zlasti všeč slika letala, v katerega se je popolnoma vživel. 

Vrtel se je okoli svoje osi, oponašal pristajanje, padanje, vzletanje, njegovo gibanje je bilo 

prisotno po vsem prostoru. Sama kar nisem mogla verjeti svojim očem. Občutek sem imela, 

da si je vzel veliko svobode in pri tem neznansko užival. Kljub temu,da so bili njegovi gibi 

večinoma (v prejšnjih srečanjih) trdi, odsekani, v ravnih linijah, razen vrtenja okoli svoje osi, 

je tokrat prišla do izraza njegova mehkoba, mehke linije, ki ga je izrazil s tekočim gibanjem. 

Opazila sem dvig na prste, predvsem, ko se je dvignil in gibal roke visoko v zrak (med 

oponašanjem letenja in vzletanja). Ko pa je oponašal pristajanje, je spremenil intenziteto, 

ritem in izraz gibanja preko telesa. Telo, kot da bi postajalo vedno težje, kar je bilo moč 

opaziti v gibanju (z močnimi udarci, stopanji, koraki s celim stopalom). 

Ob tem je bilo zopet moč zaznati posamezne enote metode »EBL«, od uglasiti se, biti giban 

z ter gibati se z. 

Sledila je 5. aktivnost, in sicer: » spremeni se v sliko, ki jo pokažem in obstani v tem 

položaju kot kip«. Vaja je potekala tako, da so se udeleženci v ritmu glasbe gibali po 

prostoru. Ko sem utišala glasbo, pa so pogledali sliko, katero sem jim ponudila. Takrat so se 

ustavili in se spremenili v določeno sliko. Ob tem so otroci imeli možnost bogatenja in 

spodbujanja pri njihovi ustvarjalnosti ter kreativnosti gibalnega izražanja. Pri tem so 

zaznavali in upoštevali različen ritem, ki so mu sledili, predvsem pa so se vživljali v različne 

vloge in se skušali skoncentrirati in obstati za nekaj trenutkov v izbranem položaju, ki je 

ponazarjal sliko. Deček je v vaji sodeloval, pokazal je interes, koncentracijo in vztrajnost. 

Opazila sem, da je dobro, če med samo aktivnostjo poteka več premorov, to pa mu je ta 

gibalna igra omogočala. Saj se je lahko prosto, brez omejitev gibal po prostoru, kar je 

predstavljalo premor, nato pa upošteval oz. sledil navodilu. Razumel je navodilo in zaznaval 

glasbo, ki mu je povedalo kdaj se gibanje konča in kdaj nadaljuje. To je bil tudi velik 

napredek ne le v gibanju in zaznavanju zvokov ter sledenju, temveč tudi na kognitivnem 

področju. Ob tem sem jasno uvidela kako pomembno je povezovati področja gibanja, 

motorike, ustvarjanja s telesom z miselnimi igrami, ki pripomorejo k posameznikovemu 

razvoja kognicije. Ob vaji sem tudi tokrat opazila dečkove izvedene posamezne enote 

gibanja metode »EBL«, kot npr: »uglasiti se, biti giban z ter gibati se z.« 

V 6. aktivnosti »vrtnar, roža« ni želel sodelovati. Imela sem občutek, da njegova 

koncentracija popušča .Sicer sem ga v dejavnost večkrat povabila, vendar se ni odzval. Izbral 

si je svoj prostor in zadostil potrebo in željo po igri na njemu lasten način.  

V 7. zaključni, umiritveni, aktivnosti pa se nam je pridružil. Zaznala sem, da nas je deček na 

začetku aktivnosti, preden se nam je pridružil, opazoval in se nam nasmihal. Zdelo se mu je 

zabavno, kako otroci trepljajo oz. s konicami svojih prstkov prhajo udeleženca, ki je bil v 

sredini kroga. 

Dečka sem spodbudila, da lahko tudi on preizkusi »tuš« oz. prho, katero so mu z veseljem 

bili pripravljeni ponuditi njegovi prijatelji. Deček M. je malce premišljeval, nato pa vstopil v 

sredino kroga. Otroke sem prosila, da naj bodo pazljivi, čutni, naj si vzamejo čas in ga s 
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svojimi prstki in dlanmi nežno prhajo. Igra se je otrokom že od vsega začetka zdela zelo 

zabavna in sproščujoča, prav tako so že vsi udeleženci bili »masirani« v sredini kroga. S tem 

so dobili izkušnjo, kako je biti v sredini, s kakšnimi občutki se srečuješ, morda se česa bojiš, 

če imaš zaprte oči, ali pa se je najbolje sprostiti in prepustiti prstkom prijateljev? To so bila 

tudi moja vprašanja udeležencem po izvedeni masaži oz. prhanju. 

Deček M. ni želel zapreti oči. Potreboval je kar nekaj časa, da se je umiril, sprostil ter se za 

trenutek prepustil vodenju drugih,  ki so skušali masirati njegovo telo. V tej vaji sem se 

otrokom pridružila tudi jaz, saj me je obšel kanček dvoma, strahu, nezaupanja v dečkov 

odziv, ki je bil tako neposreden. Dečka smo počasi, z mehkimi, nežnimi gibi masirali po 

telesu, nato pa je naše gibanje postajalo vedno bolj intenzivno, hitro, dinamično. Dečka sem 

ves čas opazovala, opazovala njegove gibe, odzive. Videti je bilo, kot da v hitrosti masiranja 

oz. prhanja telesa s prstki uživa, se zabava, se počasi prepušča toku in nas vse sprejema ter 

nam v celoti zaupa. V aktivnosti je sicer vztrajal malo časa, vendar je bila bistvena kvaliteta 

dejavnosti. Do izraza so prišli njegovi pozitivni odzivi, zaupanje skupini, prepuščenost, 

sledenje, vodenje, podrejanje, pripravljenost na sprejemanje drugih. To vajo bomo v bodoče 

še ponovili. Razmišljam, da vaje ne bi izvedli na zaključku našega srečanja, ampak bi jo 

udeležencem ter predvsem dečku M., ponudila že v osrednjem delu. Menim, da bi bili otroci 

na začetku še bolj motivirani, osredotočeni in pripravljeni, da si vzamejo toliko časa kot ga 

potrebujejo, da zadostijo svojim željam in potrebam po tovrstni aktivnosti (sproščanju), 

dotikih, sprostitvi, čutenju sebe in drugih, zaupanju v skupino, ustvarjanju pozitivnih, toplih, 

ljubečih in empatičnih medsebojnih odnosov. 

Pri tej aktivnosti sem opazila, da je deček vključeval posamezne elemente metod »EBL«, in 

sicer »uglasiti se, biti giban z, gibati se z.« 

Analiza socialne stabilnosti: 

Na tokratnem srečanju se je deček v vse vaje, razen pri vaji »vrtnar in roža«,vključeval s 

polno aktivnostjo, interesom, vztrajnostjo in motiviranostjo. Sledil je skupini, se uglaševal z 

njo, se podrejal, tudi sam prevzemal vodilno vlogo. S svojim gibanjem se vključeval v 

posamezne enote, čutiti je bilo njegovo pripadnost v skupini, ki je z vsakim dnem močnejša. 

To je moč opaziti tudi v njegovi boljši samozavesti in krepitvi, ustvarjanju ter ohranjanju 

prijateljskih vezi v skupini. 

Analiza emocionalne stabilnosti: 

Deček M. zelo dobro gradi svojo čustveno plat, kjer postaja z vsakim srečanjem bolj izrazen, 

emocionalno bolj stabilen. Njegovi nenadni izbruhi jeze oz. kričanja so skorajda neopazni, 

prav tako vedno manj beži v svoj svet. Kadar pa se umakne, je v njegovi drži moč zaznati 

pokončnost, odprtost, kot da se ne bi umaknil od nas, niti ne od samega sebe, temveč kot da 

si vzame svoj čas in zadosti potrebo po tem, kar tisti trenutek čuti. Tako vedno bolj upošteva 

in sliši svoje telo, svoje emocije in um ter se temu ustrezno, na svoj način odzove.  

Analiza mojega doživljanja: 

Ker sem o svojem notranjem doživljanju veliko pisala že v posameznih analizah, bi rada 

dodala le še to, da v meni raste občutek gotovosti, zaupanja, moči in volje ne predati se, 

temveč delati, vztrajati. Napredek dečka M. je na vsakem srečanju bolj viden, izrazen, 

občudujoč. Ob tem se počutim zelo dobro, uspešno, predvsem pa pomirjeno. 

Opombe za delo v prihodnje-evalvacija: 

Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki vsebujejo neverbalno komunikacijo tj. masažo, dotik, 

pogled, stike z posameznimi deli telesa. Vključili bomo plesno-gibalne igre v paru, kjer bo 

poudarek na medsebojnem sodelovanju in zaupanju ter ustvarjanju »igrivega dialoga«, po 

metodi »EBL«. Dejavnosti, ki bodo tako dečku M. kot tudi drugim udeležencem v skupini 
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omogočale izražanje čustev. 

 

Tabelarični prikaz doseženih ciljev 22. srečanja: 

 1.akt. 2.akt.  3.akt. 4.akt. 5.akt. 6.akt.  7.akt.  

Plesno gibanje  »EBL«  1   1  1  1   1 

Socialna stabilnost  1   1  1  1  1 

Emocionalna stabilnost  1   1  1  1   1   

 

Legenda: Rezultati:  

 - Dosežen cilj   11 

 - Delno dosežen cilj   4 

 - Nedosežen cilj     / 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati   6 
 

 

Petindvajseto srečanje  

Tema: Možgančki plešejo v svetu narave   

Čas trajanja: 60 minut  

Prostor: matična igralnica   

Oblike dela: individualno, v parih in 

skupinsko 

 

Metode dela: vključitev enot »EBL« 

1. Uvod« uglasiti se« 

2. Glavni del: biti giban z, gibati se z, 

izmenjavati  

izmenjavati z dodajanjem, igrivi dialog, 

metoda vodenja s posnemanjem, metoda 

izmišljanja ali improvizacije, metoda od 

vodenja k izmišljanju, metoda ustvarjalnega  

Zaključek: sprostitev  

Analiza gibanja 

Izpolnjevanje tabele-vprašalnike glede na 

izbor zadanih ciljev  

Izvedene aktivnosti 

1. akt.: uvodni pozdrav  

2. akt.: kako se zjutraj prebudim? 

kakšen je moj dan? 

3. akt.: »brain gym« 

4. akt.: »vrtnar in roža« 

5. akt.: zaključek oz. umiritev »speča 

kača«  

 

Sredstva: glasbenimi inštrumenti, različne 

slike, fotografije, ruta, CD-ji, CD-

predvajalnik  

Glasba: Vrtnar, N. Grafenauer, Zemlja 

pleše, Big band RTV SLO, Instr., Merlins 

magic,healing harmony, Windpferd 

Collection, Musik fur bessere Welt« 

 

Cilji plesnega srečanja: ozaveščanje vseh 

delov teles, razgibavanje in raztezanje vseh 

delov telesa, skladnost gibanja telesa in 

ritma, izražanje skozi ples oz. gib in glasbo, 

začutiti sebe skozi gibanje, zavedanje sebe 

in drugih v prostoru, sodelovanje v skupini. 

Učenje novih pristopov in tehnik gibanj v 
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terapevtske namene, ki omogočajo 

sproščanje, umirjenost, zavedanje, izražanje 

emocij preko gibanja, možnost 

ustvarjalnega gibalnega izražanja, iskati 

nove rešitve, strategije skozi gibanje v 

prostoru, spodbujanje samozavesti. 

 

Opis in analiza ure:  

Pričeli smo z že znanim uvodnim pozdravom,tokrat s stiskom dlani, pogledom v oči in 

nasmehom namenjenem prijatelju, ki smo ga bili v krogu deležni vsi. Ob tem smo 

postopoma že vključevali elemente metode »EBL«, ki je podrobneje opisana spodaj. 

Srečanje smo nadaljevali z aktivnostjo, ki je bila namenjena funkcionalnemu gibanju. 

Vajo sem poimenovala: »Kako se zjutraj prebudim, kakšen je moj dan?« Pri tej vaji 

udeleženci z gibanjem pokažejo, kako se njihovo jutro začne, kako spijo, kako se prebujajo, 

kaj počnejo. Se umivajo, namažejo s kremo, si umijejo zobe, počešejo, oblečejo, pojedo 

zajtrk, gredo v vrtec, šolo, na izlet, na počitnice in kaj, ter na kakšen način tam počnejo. Ta 

vaja je udeležencem omogočila vživljanje v različne like, v družino. Omogočila jim je 

identificiranje tako s samim seboj kot tudi z različnimi osebami, ki jih srečujejo v življenju. 

Prav tako pa so se preko vaje bolje zavedali gibov posameznih delov telesa ter jih skozi 

proces imeli možnost ozaveščati, sprejemati, o njih razmišljati (npr: na kakšen način, kako 

si umijem zobe, kako se oblečem, zavežem vezalke, zapnem zadrgo, kakšni so ob tem moji 

gibi; ali so težki, trdi,počasni oz. so mehki, tekoči, lahkotni?). Pri tej vaji so udeleženci 

ponavljali in posnemali gibe in vedenja drug drugega in postopoma so se skozi gibalno igro 

odvile posamezne enote metode »EBL«. Tretja aktivnosti je bila gibalna igra »razgibavanje 

možgančkov oz. brain gym«, katero bom tudi na kratko opisala. 

Brain Gym® je program katerega utemeljitelja sta dr. Paul Dennison in Gail Dennison. 

Temelji na predpostavki, da je telesno ali motorično učenje temelj vsega učenja, saj je 

človekovo gibanje močno povezano s čustvenimi in miselnimi dogajanji v možganih. Je 

hkrati vedenje in praksa, ki človeka usmerja v raziskovanje strukture lastnega učenja in 

možnosti lastnega razvoja. Pri tem izhaja iz človekovih lastnih virov, ki mu jih je dala 

narava in najboljši notranji učitelj – GIBANJE. Brain Gym® se izvaja s ciljem pridobiti 

izkušnje celostnega učenja, obsega 26 izbranih gibalnih aktivnosti in sistem korakov znotraj 

metakognitivnega procesa. Vse to neposredno spodbuja delovanje možganov za učinkovito 

učenje in tako omogoča učencem vseh starosti izvabiti ter optimalno izkoristiti njihove 

skrite mentalne potenciale. Z izbranimi aktivnostmi, ki so preproste in zabavne ter primerne 

tako za otroke kot tudi za odrasle, spodbudimo integracijo duha (spomina, mišljenja, misli, 

želja, razuma, razpoloženja) in telesa oz. integrirano delovanje možganov in telesa v okviru 

treh dimenzij telesnega gibanja. S tem izboljšamo: koordinirano gibanje celotnega telesa, 

koncentracijo, spomin, obvladovanje hiperaktivnosti ali prekomernega sanjarjenja, 

branje, pisanje, jezikovne in matematične spretnosti, komunikacijo, organizacijske 

spretnosti, 

razumevanje, čustveno ravnotežje, obvladovanje stresa in doseganje ciljev, 

motivacijo in osebno rast, samozaupanje in samopodobo. 

»Gibanje odpira vrata v učenje«  
Brain gym® program je lahek in varen, ker vključuje naravna gibanja, ki omogočijo ljudem 

vseh starosti vaditi in izuriti spretnosti, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje ter 

funkcioniranje. Izvajanje brain gym aktivnosti ne zahteva nobenega posebnega talenta ali 
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koordinacijskih spretnosti in je dobro za ogrevanje pred vsemi mentalnimi aktivnostmi in 

vadbenimi programi. Drugačen, ker je usmerjen bolj na fizične kot mentalne komponente 

učenja, ki so primerne in koristne za določeno učno situacijo. Je fleksibilen v svojih 

aplikacijah. Prilagajamo ga lahko posamezniku, njegovi starosti, razvojnim zmožnostim in 

njegovim različnim potrebam, željam, ciljem. Prenosljiv in ne potrebuje dragih aparatov, 

tehnologije, testiranja ali posebnega prostora. Prilagodljiv za vsak Kurikulum, učno ali 

delovno situacijo. Program je učinkovit v vsaki učni situaciji, poleg tega pa še na področjih 

dela, zdravja, športa, umetnosti. Usmerjeno izvajanje brain gym® aktivnosti za otroke 

poteka iz različnih razlogov. Najpogosteje otroci preko aktivnosti »brain gyma« olajšajo 

učenje in na sploh vse šolske obveznosti. Otroci imajo lahko izolirane probleme, medtem ko 

so uspešni na nekaterih področjih, imajo težave npr. pri branju, pisanju ali matematiki. So 

lahko prekomerno nerodni in nekoordinirani. Nekateri se lahko zelo trudijo, pa vseeno ne 

dosegajo svojih ciljev, kar jih lahko vodi tudi v vedenjske probleme. Kadar imajo diagnozo 

npr.: disleksija, dispraksija, discalculija, add ali adhd (motnje pozornosti in hiperaktivnost), 

avtizma in drugo, lahko uspešno pripomoremo k izboljšanju spretnosti in sposobnosti glede 

na njihove individualne potrebe.  

Pomembno je spodbujati naravni razvoj in pomagati otroku v trenutku, ko »obtiči«! 

Brain gym® jim lahko pomaga graditi samopodobo in samozaupanje. Za izboljšanje in čim 

boljši izkoristek specifičnih spretnosti je brain gym® v korist glasbenikom, plesalcem, 

igralcem, športnikom, znanstvenikom (Končar, 2007). 

V »Brain Gym®« aktivnost sem vključila na našem srečanju 2 vaji, in sicer:  

Aktivnosti za prehod preko sredinske linije 

Vaja: »Križno gibanje« 

Potek vaje: pred-aktivnost: hodimo po sobi v različnih smereh. Otroke povprašam po 

njihovem počutju: “Kako se počutimo? Ali smo usklajeni?” 

Aktivnost: gibamo nasprotno roko in nogo, izmenično se z levo in desno roko dotikamo 

nasprotne noge, ki jo rahlo dvigamo. 

Po-aktivnost: ponovno se sprehodimo po prostoru in opazujemo koordinacijo, otroke 

vprašam, če zaznavajo morebitne spremembe. 

Aktivnosti za energijo  

Vaja: »Možganska gumbka« (gre  za vajo po metodi  »Brain Gym®«) 

Potek vaje: pred-aktivnost: opazujemo svoje misli in pogled. Smo sproščeni, otroke 

vprašam: “Ali imamo jasne misli?” 

Aktivnost: položimo roko na popek, z drugo roko pa s palcem in kazalcem oblikujemo črko 

u. Nato ju položimo na dve akupresurni točki, pribl. 1 cm na vsaki strani od prsnice in 

nežno masirajmo 30 s., naš pogled sledi horizontalni liniji od l proti d in nazaj in 

zamenjamo. 

Po-aktivnost: ponovno zaznajmo naše misli, ali je naš pogled bolj čist? 

Vaji »Razgibavanja možgančkov« je sledila naslednja aktivnost: »Vrtnar in roža«. 

Sledil je še zaključek našega srečanja z vajo joge. Vživeli smo se v svet živali in oponašali 

kačo. Nato smo ustvarili skupno kačo, ki spi, kjer so udeleženci drug drugemu nudili oporo 

tako na fizični kot umiritveni ravni. Vaja poteka tako, da prvi, ki se uleže na tla predstavlja 

glavo kače, ki mu sledi telo. Telo kače predstavljajo drugi udeleženci, ki se postopoma, 

počasi uležejo v naročje predhodnika, ki že leži na tleh. Zadnji od udeležencev predstavlja 

rep kače. Nima nikogar v naročju, noge so rahlo pokrčene. 

Ta vaja je zelo pomembna za: podporo skupine, zaupanje drug v drugega, skrb za drug 

drugega, sodelovanje, čutenja drug drugega, umiritev, skupno dihanje, uglašenost. Ob tem 
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se pojavita dve enoti po metodi »EBL«, in sicer: uglasiti se, biti giban z, kjer smo predvsem 

usklajeni in uglašeni z našim sinhronim, skupnim ritmičnem dihanjem.  

Analiza plesnega gibanja dečka M. po »EBL« metodi in njegovi odzivi:  

V 1. aktivnosti nam je vaja dala možnost uglaševanja, zaznavanja sebe in drug drugega. 

Prav tako smo se osredotočili na naše telo, dihanje, toplino, ki smo jo čutili ob stisku dlani 

in hkrati zaznavali prostor ter zvoke, ki so nas obdajali. Že v 1. aktivnosti so nastopili 

elementi metode »EBL«, kjer so bili tako deček M. kot tudi drugi udeleženci »uglašeni«s 

samim seboj in z drugimi, prav tako so »bili gibani z«, kjer so s svojo lastno aktivnostjo in 

povezanostjo začeli graditi skupen kontakt. V 1. aktivnosti smo izvedli tudi enoto 

»izmenjevanja«. Deček je ponovil in posnemal določena vedenja, vzorce ter gibanja drugih 

udeležencev v skupini in obratno.  

V 2. gibalno igro: »Kako se zjutraj prebudim, kakšen je moj dan?« se je deček M. brez 

zadržkov in dodatne spodbude vživel. Opazila sem, da mu je bilo všeč, ko je sam izvajal 

funkcionalne gibe, prav tako pa tudi, ko jih je posnemal od drugih udeležencev v skupini. 

Deček M. je izvajal funkcionalne gibe jutranjega prebujanja, pretegovanja telesa in zehanja. 

Prav tako je izvedel funkcionalni gib umivanja obraza. Bilo ga je zelo zanimivo opazovati, 

saj je bil pri svojem gibanju zelo odprte, sproščene, samozavestne in pokončne drže. Ni se 

skrival, ne upiral, ne iskal prostora, kamor bi se lahko zatekel v svoj svet. Svoj svet je zopet 

pripeljal k nam, in ga delil z nami, kar je bilo čudovito in zopet korak naprej k njegovi boljši 

samopodobi, pomembni vlogi v skupini, občutenju pripadnosti skupini, izražanju emocij, 

sprejemanju, krepitvi njegovega jaza ter ozaveščanju, ustvarjanju in spodbujanju pozitivnih 

odnosov v njegovem okolju. 

V gibalni igri sem opazila, da so se spontano pojavile vse enote metode »EBL«. 

Od »uglasiti se, biti giban z, gibati se z, izmenjavati, izmenjavati z dodajanjem ter z 

vzpostavitvijo igrivega dialoga«. 

V igrivem dialogu je napetost rasla, ko so udeleženci vzajemno izmenjavali svoja gibanja in 

posnemali določena vedenja, vzorce, gibe ter dodajali nove. Drug od drugega so napeto 

pričakovali kaj bo sledilo, po izbrani akciji pa je sledila umiritev oz. premor. Igra je 

dobivala ime, saj so si otroci zanjo izmišljevali nova imena in se želeli še kar nekaj časa 

igrati v njej. Predvsem je bilo dečku M. všeč, ko smo preko gibanja odpotovali na izlet z 

raketo v vesolje. To je bila čudovita gibalna izkušnja. Otrokom je bila tako zanimiva, da so 

si v nadaljevanju pripravili prostor in predmete, ki so ponazarjali njihovo raketo, vzlet, 

letenje in pristanek na zemljo. 

Pri naslednji aktivnosti »Brain Gym®« deček M. sprva ni želel sodelovati. Opazila sem, da 

je podajanje navodil zanj postalo preobremenjujoče, zato sem skušala navodila pri vseh 

vajah čim bolj poenostaviti in jih udeležencem predati skozi domišljijsko igro oz. zgodbo.  

Aktivnosti za prehod preko sredinske linije 

Vaja: »Križno gibanje« 

Pri tej vaji je deček M. najprej samo opazoval otroke, ko pa sem njega in ostalo skupino 

udeležencev spodbudila k gibanju, ki je slonelo na podajanju domišljijske zgodbe, pa se je 

deček le vključil v aktivnost. Udeleženci so se preko pripovedovanja zgodbe vživljali v 

različne junake iz domišljijskih svetov. Poudarjali pa so gibe, ki so temeljili na križnem 

gibanju in bili ob tem pozorni na svoje počutje, dihanje, prostor in telo. 

Ob tem je deček imel možnost spodbujanja, vzpostavljanja in ohranjanja čustvenega 

ravnotežja. Prav tako mu je vaja skozi ozaveščanje gibov, na katere je moral biti 

osredotočen, omogočala in ponujala možnosti pri obvladovanju prekomernega sanjarjenja, 

omogočala pa mu je tudi izvajanje koordiniranega gibanja celotnega telesa. Ob vaji sem 
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zaznala vključitev posameznih elementov metode »EBL«. Opazila sem, da je bilo prisotna 

prva enota uglasiti se, ki se je z začetki in zaključki nadaljevala skozi celoten proces 

srečanja. Sledila ji je enota biti giban z, ko so se udeleženci v skupnem ritmu, ritmičnem 

plesu gibali drug z drugim v prostoru. Ob tem lahko poudarim, da je bila še posebno ob tem 

pomembna in opazna ta faza, saj bilo moč zaznati tesno povezavo med kontakti, ki so ga 

udeleženci izmenjevali v ritmu in bili ob tem možgansko aktivni. Namreč, ves čas so 

razmišljali oz. se zavedali križnega gibanja. Ob tem je prišlo do usklajene povezave med 

dvema metoda »Brain Gym®« in »EBL«.  

Pri naslednji vaji »Možganska gumbka« je dečka M. pritegnil že naslov vaje. Videla sem, 

da je pozorno poslušal, kako se bo naša zgodba (navodila) nadaljevala. 

Sprva smo si vzeli čas zase in se osredotočili na naše misli in telo ter dihanje. Tako smo se 

tudi uglasili s seboj in pri tem je vključena enota metode »EBL« uglasiti se. 

Ko smo bili pripravljeni, smo skozi nadaljevanje zgodbe prešli na gibanje oz. masiranje 

našega zgornjega dela telesa ter bili osredotočeni na pogled, ki je sledil horizontalni liniji od 

leve proti desni in nazaj. Udeležencem se je vaja zdela zabavna, smejali so se in se niso 

osredotočali na pogled v horizontalni liniji, temveč so se zabavali že ob masiranju prsnice 

ter z nasmehi pogledovali drug proti drugemu. Deček M. se jim je pridružil in poleg 

nasmeha, še se zvočno izraža. Izpuščal je nenavadne glasove, tako se je zdel zabaven 

udeležencem okoli sebe, ki so ga v njegovem početju spodbujali, podkrepili in posnemali ter 

oddajali nove, še svoje elemente. Na vajo niso bili osredotočeni, pa vendar se je med njimi 

spontano zgodil igrivi dialog.  

 

Vaji »Razgibavanja možgančkov« je sledila naslednja aktivnost. »Vrtnar in roža«, katero 

smo izvajali že na predhodnih srečanjih, vendar se nam deček ni želel pridružiti, zato sem jo 

ponudila tudi na tokratnem srečanju, saj me je zanimal tokratni odziv dečka M. na izbrano 

vajo. Udeleženci so si vsi hiteli izbirati pare , deček M. pa je tokrat ostal brez para, zato sem 

mu ponudila za igro v paru sebe. Bila sem kar malce nervozna ali bo mojo vlogo sprejel oz. 

ali jo bo zavrnil. Dečka sem kar malce spodbudila k izbiri njegove vloge. Tako sem mu že 

na začetku, ko sem stopila do njega, kar malce hitro zastavila vprašanje: “V kaj bi se želel 

spremeniti, v rožico ali vrtnarja?” Moje vprašanje ga je presenetilo, pogledal me je in jasno 

izrazil: “Ti boš rožica.” O, kako lepo in čudovito se mi je zdelo. V sebi sem občutila 

nepopisan občutek miru in veselja. Začela sva ustvarjati oz. deček M. je ustvarjal. Z mojimi 

deli telesa se je igral, jih preizkušal. Opazila sem, da se ob preizkušanju, postavljanju in 

formiranju delov telesa zabava. Na njegovem obrazu sem videla nasmeh in pokončno držo, 

v kateri je izžarevala samozavest in moč. Ko je bil zadovoljen z izbrano ustvarjeno podobo 

mojega telesa, me je tudi poimenoval, in sicer sem postala »kaktus«. Izbira imena in 

ustvarjeno stanje se mi je zdela nadvse zanimiva, zato sem dečka povprašala, če je kaktuse 

že kdaj videl, če morda ve kje običajno rastejo in, ali so mu všeč ter zakaj? Deček je 

povedal, da jih imajo doma, njegova mama ima veliko kaktusov. S sestrico morata biti 

previdna, da se ne zbodeta vanj, ker to zelo boli. Ob tem sem začutila, kako pomembno 

mesto oz. vlogo igra družina, predvsem mama. Opazila sem, da se je deček že v pogostih 

situacijah spomnil na mamo. Asociacije so potekale predvsem preko gibanja in vživljanja v 

druge like ter domišljijske svetove, kjer je preigraval različne simbolne like in se 

identificiral z njimi. Ob tej vaji ne samo, da je prišla do izraza njegova socialna stabilnost, 

temveč tudi emocionalna. Imel je možnost občutiti, se identificirati, poistovetiti, ponotranjiti 

in izraziti svojo zgodbo s čustvi. Ko je deček pripovedoval svojo zgodbo oz. izkušnjo o 

kaktusih ni postal zadržan, temveč je sproščeno pripovedoval, se ob tem nasmihal in 
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ustvarjal kratke očesne kontakte.  

V zadnji aktivnosti se nam je deček prav tako pridružil. Glede na njegovo močno 

intenzivnost ter aktivno vključenost v vse dejavnosti tokratnega srečanja, sem opazila 

njegovo utrujenost. Menila sem, da je sedaj že skorajšnji čas, da zaključimo in se sprostimo. 

Udeležencem sem ponudila njim že znano vajo iz joge »speča kača«, katera je pri otrocih 

zelo priljubljena. 

Deček M. se je pridružil skupini in postal »en del telesa speče kače«. Poslušali smo 

umirjeno glasbo ter globoko dihali. Posvetili smo se drug drugemu, zaznavali ritem srca 

tako svojega kot ritem našega prijatelja, katerega so otroci imeli v naročju. Vsi udeleženci 

so se ob vaji popolnoma umirili in sprostili. Dečku M. je celo uspelo za dalj časa zapreti oči 

in vstopiti v njegov svet. Opazila sem, da se je kljub temu zavedal, da v njegovem naročju 

sloni prijatelj, ki mu zaupa in obratno. Zato je bil malce bolj previden pri drži, občutek sem 

imela, da se boji, da ga bo morda iz naročja izpustil, zato je na vsake toliko časa pogledoval 

k prijatelju in preverjal pozicijo telesa. Ob tem pa ni le preverjal pozicije telesa dečku, ki ga 

je držal v naročju, temveč je svoj pogled in glavo zamikal tudi k prijatelju, kateremu je svoj 

del telesa prepustil v naročje. Ob tem sem bila kar malce presenečena. Namreč, s svojim 

vedenjem, držo ter telesno govorico je izrazil veliko skrbnosti za druge udeležence.  

Analiza socialne stabilnosti: 

Na tokratnem srečanju je deček M., pokazal svojo socialno stabilnost oz. moč, do izraza je 

prišla njegova pomembna vloga v skupini. Še nadalje ustvarja, bogati in krepi ter prepleta 

socialne stike in izkušnje medsebojnih odnosov, ki vplivajo na njegovo pozitivno 

samopodobo in večjo samozavest. 

Analiza emocionalne stabilnosti:  

Opazila sem, da je pri dečku ob posameznih vajah prišla do izraza emocionalna stabilnost. 

Izražal je čustva tako na verbalni kot neverbalni način. Imel je možnost občutiti, se 

identificirati, poistovetiti, ponotranjiti in izraziti svoja čustva, kar mu je omogočalo 

predvsem gibanje.  

Analiza mojega doživljanja: 

Moram priznati, da v sebi čutim izredno zadovoljstvo, mir, prijetnost, toplino, povezanost, 

pristnost. Predvsem pa sem ponosna nase in na dečka M., ki je preko postopnega in 

dolgotrajnega procesa naredil korake naprej in se razvijal, bogatil svojo osebnost in držo. 

Ustvarjal je pozitivno samopodobo ter ustvaril pozitivne odnose tako pri sebi, kot drug z 

drugim. Imam občutek, kot da deček M. skozi gibanja zori, raste, se razvija in napreduje na 

vseh razvojnih področjih njegove biti. Zadovoljna sem, da sem mu ponudila to pot, ki je 

samo korak k nadaljevanju njegove bogate, tople, občudovanja vredne osebnosti. Upam in 

si želim, da bo deček viden, slišan in čuten tudi v šoli. Da se bo imel možnost uglasiti 

predvsem sam s seboj in tudi z drugimi. Ja, v meni se poraja rahla skrb, kako bo z dečkom 

naprej, saj je sposoben in pripravljen iti po svoji poti naprej, vendar potrebuje predvsem 

zaupanje, toplino, čas, predvsem pa razumevanje in iskreno ljubezen. 

Opombe za delo v prihodnje-evalvacija: 

Več individualnega dela z dečkom, kjer bo prišlo do izraza še večje izražanje emocij. 

Nadaljujemo s podobnimi vajami kot do sedaj in dodajamo nove, katere bodo tako pri dečku 

kot tudi pri drugih udeležencih spodbujale ustvarjalnost, socialno stabilnost, boljšo 

samopodobo in sodelovanje med njimi. Vaje za čutenje drug drugega, preko masaž, 

dotikov, sproščanja. 

 

Tabelarični prikaz doseženih ciljev 25. srečanja: 
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 1.akt. 2.akt.  3.akt. 4.akt. 5.akt. 

Plesno gibanje »EBL«  1  1  1  1  1 

Socialna stabilnost  1  1  1  1  1 

Emocionalna stabilnost  1  1  1  1  1 

 

Legenda: Rezultati: 

 - Dosežen cilj 13 

 - Delno dosežen cilj 2 

 - Nedosežen cilj 0 

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati  

 
0 

 

 

2.0 Rezultati  

2.1 Analiza podatkov zbranih za študijo primera 

2.1.1 Vprašalnik oz. intervju ob zaključku plesnih delavnic za dečka 

 

Vprašalniki 

1. “Kaj ti je bilo na naših plesnih vajah najbolj všeč, ali lahko, prosim, to narišeš?” 

2. “Zakaj so ti bile plesne igre najbolj všeč?” 

3. “Kako si se počutil na plesnih vajah?”  

4. “Ti kaj ni bilo všeč na naših plesnih vajah?” 

5. “Bi kaj spremenil?” 

6. “Sedaj se bližajo poletne počitnice, se jih veseliš?” 

7. “Boš pogrešal naše plesne vaje in svoje prijatelje?” 

 

Odgovori 

1. “Bilo mi je všeč, ko smo plesali ogledalo, pa živali in ko sem postal letalo.” 

2. “Bile so hecne, smešne, luštno je bilo. Spremenil sem se lahko v leva, bil sem močan.   

Letel sem kot letalo.” 

3. “Dobro.” 

4. “Ne vem. Ne spomnim se.” 

5. “Ne vem. Všeč mi je bilo tako, kot smo se igrali.” 

6. “Ja, že komaj čakam. Gremo na morje in v Nemčijo gledat vlake.” 

7. “Ja bom malo. Prijatelje pa bom pogrešal, zelo. Doma se bom igral s sestrico, povabil 

bom prijatelje k meni domov, da se bomo skupaj igrali. Doma imam veliko igrač.” 

 

2.1.2 Vprašalnik ob zaključku plesnih delavnic za starše dečka 

 

Vprašalniki 

1. “Ali ste opazili kakšne spremembe pri dečku, ko smo začeli izvajati plesne vaje in po 

zaključku plesnih vaj?” 
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2. “Ali vam je deček kdaj pripovedoval oz. pokazal, kaj mu je bilo na plesnih vajah 

všeč?” 

3. “Ali vam je povedal, če mu kdaj kakšna stvar na naših plesnih srečanjih ni bila všeč in 

kaj je to bilo?” 

4. “Zanima me vaše mnenje o plesnih vajah?” 

5. “Ali menite, da so plesne vaje pripomogle k dečkovemu razvoju?” 

6. “Menite, da je vaš deček s plesnimi vajami kaj pridobil? Se je morda v čem 

spremenil?” 

7. “Kako zaznavate te spremembe oz. vaša opažanja?” 

 

Odgovori: 

1. “Ja, oba z možem sva kmalu po začetku plesnih uric začela opažati spremembe, 

predvsem v dečkovem vedenju. Bila sem zelo presenečena, saj je vzpostavil z nami 

nek zaupen odnos. Ne vem, če ravno zaradi plesnih uric, vendar so se te spremembe 

začele dogajati ravno v tem času. Po zaključku plesnih vaj nisem opazila kakšnih 

bistvenih sprememb, saj se je že med letom veliko stvari spremenilo, izboljšalo.” 

2. “Seveda, nenehno se je spreminjal in se začaral v kakšno žival ali pa vozilo in potem 

plesal oz. se gibal v prostoru. Plesal je tudi na glasbo, ki ste nam jo posneli na CD. 

Spomnim se, da je velikokrat omenjal, da pleše s prijatelji. Ob tem je bil ponosen.” 

3. “Ne, mislim, da ga ni na plesnih uricah nič motilo, vsaj nama ni povedal, da bi ga 

karkoli motilo oz. mu ne bi bilo všeč.” 

4. “Vem, da deček rad pleše in posluša glasbo ter se nanjo tudi odziva, zato mi je bila 

ideja o izvajanju plesnih uricah že na samem začetku zelo všeč. Moram pa priznati, da 

si nisem mislila, da bodo opazne tolikšne spremembe. Mislila sem si, da se bo deček 

morda malce sprostil, morda spoznal kakšnega prijatelja, vendar so bile spremembe v 

njegovem razvoju na vseh področjih zelo močne. Sicer ne vem, če so k njegovem 

razvoju vplivale le plesne, vendar je opazno, da je preko plesnih vaj pridobil veliko 

samozavesti, spoznal in pridobil prijatelje ter postal bolj sproščen, umirjen, nič več se 

ni tako burno odzval. Res pa je, da deček raste in zori.« 

5. “Ja, mislim, da so zelo dobro vplivale predvsem na njegov socialni razvoj.« 

6. “Pridobil je večjo samozavest in prijatelje o katerih prej ni govoril. Spremenil je svo je 

vedenje na način, da se morda bolje vključi v skupino otrok, se bolj prilagodi, seveda, 

če mu kaj ni všeč se še vedno umakne«. 

7. “Ravno v vedenju, odnosu, prilagodljivosti, tudi izražanju čustev, predvsem v tem, da 

v hipu ne izbruhne, ampak se sčasoma pomiri.« 

2.1.3 Vprašalnik  za socialno-svetovalno delavko in mobilno specialno pedagoginjo  

Prosim, da opišete svoja opažanja in mnenja, če ste opazili kakršnekoli spremembe pri dečku 

ter v odnosu dečka z drugimi vrstniki, ki so se odvijale v času plesnih delavnic; torej ob 

začetku plesnih srečanj in na koncu plesnih srečanj. 

 

Deček M. je bil vključen v heterogeno skupino otrok, v kateri je bila pred njim že njegova 

sestrica. Prva naša opažanja, v pogovoru s strokovnima delavkama so se nanašala na dečkovo 

odstopajoče vedenje/odzivanje, v primerjavi z njegovo bistro, odzivno sestrico. M. je bil 

miren, vase zaprt, nekako zasanjan deček, ki se je v komunikaciji z odraslimi večinoma nežno 
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nasmihal in »izginjal«, tudi s sovrstniki je bolj »sobival« kot bil v interakciji z njimi. Starši so 

pripovedovali le o zaznavni razliki med njim in sestrico. 

V nadaljevanju smo v opazovanje dečka povabili tudi mobilno specialno pedagoginjo, ki je 

delala po individualnih načrtih z drugimi otroki v vrtcu. Tudi njena opažanja so bila v smeri 

možnih simptomov Aspergerjevega sindroma oz. motenj avtističnega spektra. 

Da bi dečka močneje vključila v skupino s sovrstniki, je vzgojiteljica, takrat študentka 

podiplomskega študija Pomoč z umetnostjo, smer ples na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, v 

svoje delo s skupino otrok začela še intenzivneje vpeljevati raznovrstne plesno-gibalne 

metode in se ciljno posvetila dečku M. 

Rezultati dečkovega odzivanja, predvsem kot posledic strokovnega, ciljnega in vztrajnega 

dela vzgojiteljice z dečkom, so bili več kot razveseljivi. Deček res da nikoli ni bil obravnavan 

v inštitucijah in nikoli ni pridobil nikakršne diagnoze, smo pa bili priča njegovemu 

izjemnemu razcvetu in napredku ob metodah zrcaljenja, uglaševanja, gibanja z in metodah 

izražanja čustev s pomočjo slikovnih aplikacij ter še ob mnogo drugih različnih strategijah in 

načinih odzivanja, vedenja in ravnanja, v katere ga je vključevala njegova vzgojiteljica. 

K opaznemu izboljšanju dečkove odprtosti navzven, pri njegovem »prihajanju naproti« 

drugim (odraslim in sovrstnikom) z zmožnostjo izražanja sebe ter vključevanju v dogajanja v 

okolici, je gotovo pripomoglo tudi dejstvo, da je bil M. vsa leta bivanja v vrtcu vključen v 

heterogeno skupino otrok. Ta so, specifična in vredna - v dečkovem primeru - prav v bogastvu 

različnosti in raznolikosti socialnega učenja, saj se notranja struktura teh skupin vsako leto 

spreminja in z njimi se spreminjajo tudi vloge, ki jih otroci v daljšem časovnem terminu lahko 

preigravajo znotraj skupine. Te skupine so izrazito ugodno okolje, varno in srčno tudi za 

otroke, ki niso povsem povprečni, saj jih ne stigmatizirajo in neprimerno izpostavljajo 

posebnosti oz. specifičnosti njihovih odzivanj in ravnanj. 

Četudi nikoli ne bomo vedeli natančno, kaj se je z dečkom dogajalo in zakaj, lahko zapišemo, 

da je pristop dela z njim po alternativnih metodah dela s plesno-gibalnimi metodami, tudi z 

vidika uspešnega preventivnega dela z otroki s posebnostmi in/oz. težavami pri socializaciji 

in/oz. samo izražanju - za kar je po našem mnenju pri dečku M. šlo – obrodil izredno uspešne 

rezultate in ga lahko priporočamo v širokem spektru dela z otroki, tudi s »povprečnimi in 

nadarjenimi«. 

Svetovalna socialna delavka Mojca Kolar in mobilna specialna pedagoginja Darja Cerkvenik  

2.2 Rezultati ocenjevalnega inštrumentarija  

Beleženje rezultatov je potekalo v trimesečnem zaporedju. 

1. Opazovanje: oktober 2009 

2. Opazovanje: januar 2010 

3. Opazovanje: marec 2010 

4. Opazovanje: junij 2010 
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2.2.1 Rezultati ocenjevalnega inštrumentarija  pred plesnimi uricami  

M-CHAT™m-test 

Test je zastavljen po naslednjih navodilih: »Prosimo, prikažite rezultate dosega intervjuja 

postavk na tej strani. Kritične postavke so označene s krepkim in obratno predmetov 

doseženih točk, kar pomeni, da tiste za katere je rezultat »Da« pomeni tveganje za avtizem 

(11, 18, 20, 22)«. 

 

 Časovno obdobje: oktober, november, december 2009 

 Starost: 5-6 let 

 Izvedba: odgovori na vprašanja po »M-CHAT™m-testu« 

 

1. Ali se vaš otrok rad pozibava na kolenu? Da Ne 

2. Ali vaš otrok kaže zanimanje za druge otroke? Da Ne 

3. Ali vaš otrok rad pleza po predmetih, npr. po stopnicah? Da Ne 

4. Ali vaš otrok uživa ob igranju skrivalnic, npr. navadno skrivanje-iskanje ali ku ku, kje si? 

Da Ne  

5. Ali se vaš otrok kdaj pretvarja, da npr. govori po telefonu, skrbi za punčko ali karkoli 

drugega? Da Ne 

6. Ali vaš otrok uporablja kazalec, da pokaže na kaj ali prosi za kaj? Da Ne 

7. Ali vaš otrok kdaj uporablja kazalec, da pokaže na nekaj, kar ga zanima? Da Ne 

8. Ali se vaš otrok zna primerno igrati z majhnimi igračami (npr. avtomobili ali blok kockami), 

ne le tako, da jih daje v usta, premika ali spušča? Da Ne 

9. Ali vam otrok kdaj prinese predmete, da bi vam nekaj pokazal? Da Ne 

10. Ali vas otrok gleda v oči, dlje kot eno ali dve sekundi ? Da Ne 

11. Ali se kdaj zdi, da je vaš otrok preobčutljiv na hrup? (npr., maši si ušesa) 

(OBRATNO) Da Ne 

12. Ali se vaš otrok v odziv na nasmeh na vašem obrazu nasmehne? Da Ne 

13. Ali vas otrok posnema? (na primer, vašo obrazno mimiko?) Da Ne 

14. Ali se vaš otrok odziva ko ga pokličete po imenu? Da Ne 

15. Če pokažete na igračo v sobi, ali jo otrok pogleda? Da Ne 

16. Ali vaš otrok hodi? Da Ne 

17. Ali vaš otrok pogleda stvari, ki jih gledate vi? Da Ne 

18. Ali vaš otrok v bližini svojega obraza izvaja nenavadne gibe s prsti? (OBRATNO) Da 

Ne 

19. Ali vaš otrok poskusi pritegniti vašo pozornost, da bi pogledali, kaj dela? Da Ne 

20. Ste se kdaj spraševali, ali je vaš otrok morda gluh? (OBRATNO) Da Ne 

21. Ali vaš otrok razume, kaj ljudje govorijo? Da Ne 

22. Ali vaš otrok kdaj strmi v prazno, ali se brez namena sprehaja naokoli? (OBRATNO) 

Da Ne 
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23. Ali vaš otrok ob soočenju s čim neznanim pogleda vaš obraz, da preveri kakšen je vaš 

odziv? Da Ne 

Kritična ocena: trije odgovori DA od štirih, ki prikazujejo tveganje za avtizem, so prisotni. 

To so odgovori pod številko vprašanja 11, 18, 22. 

Skupna ocena: odgovori z DA 15, odgovori NE 8.  

 

Po prvotnem trimesečnem opazovanju dečka, od oktobra 2010 do decembra 2010, opažam, da 

v pričujočih odgovorih na vprašanja iz »M-CHAT™m-testa«, je deček M. po treh odgovorih 

od štirih, nagnjen k avtizmu, vendar moram poudariti, da to nikakor ne nakazuje na 

kakršnokoli diagnozo avtizma ali »Aspergerjevega« sindroma oz. motenj avtističnega spektra. 

 

Test mi je bil v oporo kot pomoč pri opazovanju in zaznavanju sprememb ter določenih 

odzivov dečkovega vedenja skozi določeno časovno obdobje. Prav tako mi je služil kot 

pomoč pri opazovanju dečkovih reakcij, predvsem pri vzpostavljanju socialnih odnosov z 

družino in med vrstniki ter kako, na kakšen način se deček skozi daljša časovna obdobja 

odziva, prilagaja, odstopa, umika. 

2.2.2 Rezultati ocenjevalnega inštrumentarija med potekom plesnih uric  

M-CHAT™m-test 

 

 Časovno obdobje: januar, februar, marec 2010 

 Starost: 5-6 let 

 Izvedba: odgovori na vprašanja po »M-CHAT™m-testu« 

 

Dečka M. sem opazovala in si beležila opažene odgovore, kjer sem uporabila »M-CHAT™m-

test« od začetka plesnih srečanj do zaključka.  

Predstavila bom naslednje rezultate časovnega obdobja, od januarja 2010 do marca 2010. 

 

1. Ali se vaš otrok rad pozibava na kolenu, itd? Da Ne 

2. Ali vaš otrok kaže zanimanje za druge otroke? Da Ne 

3. Ali vaš otrok rad pleza po predmetih, npr. po stopnicah? Da Ne 

4. Ali vaš otrok uživa ob igranju skrivalnic, na primer navadno skrivanje-iskanje ali ku ku, 

kje si? Da Ne 

5. Ali se vaš otrok kdaj pretvarja, da npr. govori po telefonu, skrbi za punčko ali karkoli 

drugega? Da Ne 

6. Ali vaš otrok uporablja kazalec, da pokaže na kaj ali prosi za kaj? Da Ne 

7. Ali vaš otrok kdaj uporablja kazalec, da pokaže na nekaj, kar ga zanima? Da Ne 

8. Ali se vaš otrok zna primerno igrati z majhnimi igračami (npr. avtomobili ali blok 

kockami), ne le tako, da jih daje v usta, premika ali spušča? Da Ne 

9. Ali vam otrok kdaj prinese predmete, da bi vam nekaj pokazal? Da Ne 

10. Ali vas otrok gleda v oči, dlje kot eno ali dve sekundi? Da Ne 

11. Ali se kdaj zdi, da je vaš otrok preobčutljiv na hrup? (npr., maši si ušesa) 
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(OBRATNO) Da Ne 

12. Ali se vaš otrok v odziv na nasmeh na vašem obrazu nasmehne? Da Ne 

13. Ali vas vaš otrok posnema? (npr. vašo obrazno mimiko?) Da Ne 

14. Ali se vaš otrok odziva ko ga pokličete po imenu? Da Ne 

15. Če pokažete na igračo v sobi, ali jo otrok pogleda? Da Ne 

16. Ali vaš otrok hodi? Da Ne 

17. Ali vaš otrok pogleda stvari, ki jih gledate vi? Da Ne 

18. Ali vaš otrok v bližini svojega obraza izvaja nenavadne gibe s prsti? (OBRATNO) 

Da Ne 

19. Ali vaš otrok poskusi pritegniti vašo pozornost, da bi pogledali, kaj dela? Da Ne 

20. Ste se kdaj spraševali, ali je vaš otrok gluh? (OBRATNO) Da Ne 

21. Ali vaš otrok razume, kaj ljudje govorijo? Da Ne 

22. Ali vaš otrok kdaj strmi v prazno, ali se brez namena sprehaja naokoli? 

(OBRATNO) Da Ne 

23. Ali vaš otrok ob soočenju s čim neznanim pogleda vaš obraz, da preveri, kakšen je vaš 

odziv? Da Ne 

Kritična ocena: kjer so bili ponovno prisotni trije odgovori z DA od štirih, ki prikazujejo 

tveganje za avtistični spekter. To so bili odgovori pod isto zaporedno številko vprašanj 11, 

18, 22. 

Skupna ocena: odgovori z DA 15, odgovori NE 8. 

Ob tem sem opazila eno razliko, da je bila tokrat zaznana sprememba na vprašanje 2: »Ali 

se vaš otrok odziva na druge otroke, kjer je bil tokrat odgovor DA, v prejšnjem opazovanju 

pa se je glasil odgovor NE. Ob tem sem opazila, da se je deček v naslednjem trimesečnem 

obdobju naših plesnih srečanj začel odzivati na otroke in z njimi vzpostavljal medsebojne 

socialne stike. Napredek je moč zaznati na socializacijskem področju dečkovega razvoja.  

 

Po naslednjem trimesečnem opazovanju dečka, od januarja 2010 do marca 2010, opažam, da 

se je v pričujočih odgovorih na vprašanja iz »M-CHAT™m-testa«,deček M., podobno odzival, 

kot že pri prvem trimesečnem opazovanju (oktober, november, december 2009). Tudi tokrat 

sem ugotovila, da je deček po treh odgovorih od štirih, ki nakazujejo po »testu-m« nagnjen k 

avtističnemu spektru. Ponovno pa bi rada želela poudariti, da to nikakor ne nakazuje na 

diagnozo avtizma ali »Aspergerjevega« sindroma oz. motenj avtističnega spektra. Test sem 

uporabljala le kot oporo oz. kot pomoč pri opazovanju in zaznavanju sprememb ter določenih 

odzivov dečkovega vedenja skozi določena časovna obdobja. 

 

 Časovno obdobje: april, maj, junij 2010 

 Starost: 6 let 

 Izvedba: odgovori na vprašanja po »M-CHAT™m-testu« 

 

Dečka M. sem opazovala še zadnje trimesečje, in sicer od april 2010 do junija 2010. Pri tem 

sem si beležila opažene rezultate in nanje odgovorila s pomočjo »M-CHAT™m-test«.  

 

Predstavila bom naslednje rezultate časovnega obdobja, od aprila 2010 do junija 2010. 
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1. Ali se vaš otrok rad pozibava na kolenu, itd? Da Ne 

2. Ali vaš otrok kaže zanimanje za druge otroke? Da Ne 

3. Ali vaš otrok rad pleza po predmetih, npr. po stopnicah? Da Ne 

4. Ali vaš otrok uživa ob igranju skrivalnic, npr. navadno skrivanje- iskanje ali ku ku, kje 

si? Da Ne 

5. Ali se vaš otrok kdaj pretvarja, da npr. govori po telefonu, skrbi za punčko ali karkoli 

drugega? Da Ne 

6. Ali vaš otrok uporablja kazalec, da pokaže na kaj ali prosi za kaj? Da Ne 

7. Ali vaš otrok kdaj uporablja kazalec, da pokaže na nekaj, kar ga zanima? Da Ne 

8. Ali se vaš otrok zna primerno igrati z majhnimi igračami (npr. avtomobili ali blok 

kocke), in sicer ne le tako, da jih daje v usta, premika ali spušča? Da Ne 

9. Ali vam otrok kdaj prinese predmet, da bi vam nekaj pokazal? Da Ne 

10. Ali vas otrok gleda v oči dlje kot eno ali dve sekundi? Da Ne 

11. Ali se kdaj zdi, da je vaš otrok preobčutljiv na hrup? (npr. si maši ušesa) 

(OBRATNO) Da Ne 

12. Ali se vaš otrok v odziv na nasmeh na vašem obrazu nasmehne? Da Ne 

13. Ali vas otrok posnema? (na primer obrazno mimiko?) Da Ne 

14. Ali se vaš otrok odziva, ko ga pokličite po imenu? Da Ne 

15. Če pokažete na igrače v sobi, ali jo otrok pogleda? Da Ne 

16. Ali vaš otrok hodi? Da Ne 

17. Ali vaš otrok pogleda stvari, ki jih gledate vi? Da Ne 

18. Ali vaš otrok v bližini svojega obraza izvaja nenavadne gibe s prsti? (OBRATNO) 

Da Ne 

19. Ali otrok poskusi pritegniti vašo pozornost, da bi pogledali, kaj dela? Da Ne 

20. Ste se kdaj spraševali, ali je vaš otrok morda gluh? (OBRATNO) Da Ne 

21. Ali vaš otrok razume, kaj ljudje govorijo? Da Ne 

22. Ali vaš otrok kdaj strmi v prazno, ali se brez namena sprehaja naokoli? 

(OBRATNO) Da Ne 

23. Ali vaš otrok ob soočenju s čim neznanim pogleda vaš obraz, da preveri kakšen je vaš 

odziv? Da, Ne 

Kritična ocena: kjer sta bili tokrat prisotna dva odgovora z DA od štirih, ki prikazujejo 

tveganje za avtizem. To so bili odgovori pod zaporedni številki vprašanj 11, 22. 

Skupna ocena: odgovori z DA 17, odgovori NE 6. 

Ob tem sem opazila, da je bila tokrat zaznana sprememba na vprašanje: »Ali vaš otrok, 

dela nenavadne gibe prstov v bližini njegovega obraza?«, kjer je bil tokrat odgovor:NE, 

v prejšnjem opazovanju pa se je glasil odgovor DA. Na zadnjem trimesečnem opazovanju 

sem ugotovila slednje: deček se je v ZADNJEM trimesečnem obdobju naših plesnih srečanj 

začel intenzivno odzivati na otroke, z njimi vzpostavljati medsebojne socialne stike, 

ustvarjati prijateljstva, zaupati tako sebi, meni kot tudi skupini. Prav tako je bil viden 

napredek v njegovem emocionalnem izražanju. Ni bil več zadržan, temveč se je začel 

odpirati, o svojih doživljanjih je spregovoril in jih izražal skozi neverbalno komunikacijo, 
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preko umetniških medijev ter verbalno. Skozi zadnje trimesečje sem opazila velik napredek 

tako na emocionalnem kot na socializacijskem področju dečkovega razvoja. Ob tem je 

deček krepil samozavest, pridobil pomembno vlogo v skupini ter vsakodnevno (skozi 

proces) vzpostavljal, krepil in spodbujal socialne izkušnje s svojimi vrstniki ter okolico, ki 

ga obdaja.  

 

Končna primerjava mesečnih opazovanj po »M-CHAT™m-testu« 

 

Tabela: skupna ocena 

 Časovno obdobje: oktober 2009 do junij 2010  

 Starost: 5-6 let 

 Izvedba: odgovori na vprašanja po »M-CHAT™m-testu« 

 

V primerjavi rezultatov pri opazovanju dečka v prvem, drugem in zadnjem tromesečju sem 

ugotovila, da so v prvem trimesečnem opazovanju dečka (od oktobra do decembra 2009) 

trije odgovori od štirih nakazovali, da je deček nagnjen k avtističnemu spektru. Pri drugem 

trimesečnem opazovanju dečka (od januarja do marca 2010) sem še vedno beležila enake 

rezultate kot pri prvem trimesečnem opazovanju. V tretjem, zadnjem trimesečnem 

opazovanju dečka (od aprila do junija 2010) sem poleg velikega napredka dečka pri 

vzpostavljanju medsebojnih kontaktov z drugimi otroki, opazila spremembe pri njegovem 

gibanju prstov v bližini obraza. Namreč, odgovor na vprašanje 18: »Ali vaš otrok dela 

nenavadne gibe prstov v bližini obraza?« se je glasil: Ne, kar je ponujalo manjšo 

možnost, da je deček nagnjen k avtističnemu spektru. V primerjavi s prvim trimesečnim 

opazovanjem in zadnjim sem zabeležila, da se je večina odgovorov na vprašanja po »M-

testu« glasila z DA in vedno manj z NE. Prvo tromesečje odgovori z DA 15, odgovori NE 

8, zadnje tromesečje odgovori z DA 17, odgovori NE 6.  

2.2.3 Rezultati za načrtno sistematično opazovanje in analizo gibanja na enem izmed 

prvih plesnih srečanj, kjer sem uporabila metodo »EBL« (Ruten-Saris, 1992).  

 

 Datum izpolnjevanja: januar 2010  

 Starost: 5-6 let  

 Izvedba: gibalna igra »Zrcala« 

Rezultati se nanašajo na uspešno oz. neuspešno izvedene intervencijske strukture 

komunikacijske metode: »EBL«, kjer je bilo na enem izmed prvih srečanj opaziti naslednje: 

»uglasiti se« je bila izvedena, »biti giban z« je bila izvedena, »gibati se z« sva dalj časa 

vzpostavljala in ni bila izvedena vsakokrat, »izmenjavati« je bila izvedena. »Izmenjavati z 

dodajanjem« je trajala kratek čas, ko sem dečku ponudila oz. dodala nov element v strukturo 

izmenjave. Deček je aktivno sprejel nov element, vključil celo telo, vendar v nadaljevanju ni 

pokazal pričakovanja in ni želel dodati svojega elementa giba, tako na prvem srečanju še ni 

prišlo do igre oz. igrivega dialoga. »Igrivi dialog« ni bila izvedena. Ritem dečka: deček izraža 

osnovne, enostavne gibe, sam poišče svoj ritem, ga izrazi na sebi lasten način. Nadalje je v 

gibalni igri zrcal sledil mojemu ritmu, saj je posnemal moj gib ter se tako uglasil z menoj, z 

mojim ritmom in še kasneje, pri sproščanju (ples miru v krogu), se je uglasil z ritmom 

vrstnikov. Na ta način, ko je deček zrcalil mene, se je uglasil z menoj. Uglaševanje je še 
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vedno na konkretni ravni. Gibanju daje pomen in emocijo. Očesni kontakt: deček je na prvem 

srečanju uporabljal igro oči z naslednjimi enotami, ki so ga v določenem zaporedju pripeljale 

do korakov. Enote so na naslednjih srečanjih sledile v faze, ker so brez težav potekale v 

pravilnem zaporedju. V uvodnem srečanju je deček uporabil enote: »orientirati se«, tako, da je 

oči je obrnil vstran. Njegov očesni kontakt sem spodbudila tako, da sva šla postopoma skozi 

vse faz: »odpirati se«. Sprva sem ga pogledala s široko odprtimi očmi. Deček mi je odvrnil z 

»orientirati se« tako, da je oči obrnil vstran, sledila je tudi brada, zdelo se je, kot da ga zanima, 

“Kdo si zdaj ti, kaj bi rada?”Odvrnila sem mu z naslednjo fazo:«pozdraviti se« tako, da sem 

enkrat zaprla oči in se mu nasmehnila. Postopoma sem ta dva elementa združila (pomežik in 

nasmeh). Ob tem je bilo zelo pomembno, da je deček dobil jasen uvid, kdaj sledi faza 

»zaključevanja«, oči sem zaprla bolj kot prej in naredila daljše odmore. Nato je sledila faza 

»zapiranja«, ko so bile moje oči popolnoma zaprte, glavo sem sklonila k prsim, tako sem 

dečka postopoma navajala na faze očesnega kontakta, kjer je zelo pomembno slovo, ki spada 

k dobremu stiku.  

Rezultati za načrtno sistematično opazovanje in analizo gibanja po metodi »EBL«  na 

enem izmed zadnjih plesnih srečanj 

 

 Datum izpolnjevanja: junij 2010  

 Starost: 6 let  

 Izvedba: gibalna igra »Kako se zjutraj prebudim, kakšen je moj dan?« 

 

Na enem izmed zadnjih plesnih srečanj sem opazila, da so se v gibalni igri spontano pojavile 

vse enote metode »EBL«: 

»Uglasiti se, biti giban z, gibati se z, izmenjavati, izmenjavati z dodajanjem in z 

vzpostavitvijo ter izvedbo igrivega dialoga.« V igrivem dialogu je napetost rasla, ko je deček 

M. skupaj z udeleženci vzajemno izmenjaval svoja gibanja ter posnemal določena vedenja, 

vzorce, elemente gibov, ter dodajal nove. Drug od drugega so napeto pričakovali kaj bo 

sledilo, po izbrani akciji pa je sledila umiritev oz. premor. 

Igra je dobivala ime, saj so si otroci zanjo izmišljevali nova imena in se želeli še kar nekaj 

časa igrati v njej. 

Očesni kontakt: deček je na zadnjih srečanjih uporabljal igro oči z naslednjimi enotami, ki so 

ga v določenem zaporedju pripeljale do korakov. Enote so na naslednjih srečanjih sledile v 

faze, ker so brez težav potekale v pravilnem zaporedju: »odpirati se, orientirati se, pozdraviti 

se, zaključevanje in zapiranje«. Vse omenjene faze sva gradila, utrjevala postopoma skozi 

celoleten proces na vseh naših gibalnih srečanjih. 

 

Primerjava rezultatov opazovanj in analize gibanj z »EBL« metodo 

V primerjavi posameznih rezultatov prvih in zaključnih gibalnih srečanj po metodi »EBL« 

sem ugotovila, da je deček M. skozi posamezna srečanja postopoma utrjeval, gradil, 

vzpostavljal, se razvijal, odpiral, dodajal, se izražal ter tako skozi proces, bil sposoben 

vključiti v svoja vedenja, reakcije in odnose vse enote, ki zaobjemajo metodo »EBL«. Proces 

je bil dolgotrajen, nikoli enak, vendar izpopolnjujoč. Njegovo stanje se je skozi proces našega 

skupnega dela izboljšalo, napredoval je na vseh področjih razvoja. Zlasti pa je imel možnost 

izražati svoja čustva, se odpreti, zaupati na neverbalen način in graditi tako na sebi, na svoji 

samozavesti kot tudi na medsebojnih odnosih.  
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2.2.4  Rezultati ocenjevanja in opazovanja dečkovega vedenja po ŽAN 

 

Za vsa opazovanja sem uporabila »Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja 

učencev-ŽAN«, kar se nanaša na vedenjske pojave: Žrtev, Agresivno vedenje, Nevrotski 

tesnobni znaki.  

Inventarij socialnega vedenja učencev-ŽAN (priredba Šali-Perry-Kroflič) 

(Perry, Kusel, Perry, 1988, Šali, 1971, v Kroflič 1999).   

 

Prvo trimesečje plesnih srečanj: 

Uporabila sem »Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja učencev-ŽAN«, kar 

se nanaša na vedenjske pojave: Žrtev, Agresivno vedenje, Nevrotski tesnobni znaki (prirejeno 

po Perry, Kusel, Perry, 1988, Šali, 1971, v Kroflič 1999).  

Inventarij socialnega vedenja učencev-ŽAN (priredba Šali-Perry-Kroflič) 

Dečkovo vedenje sem beležila vsake tri mesece, kjer sem vnesla zbrane podatke v 

razpredelnico. V razpredelnico sem pri vsakem otroku s križcem označila, katere izmed 

navedenih značilnosti (od 1-29) veljajo tudi za dečka M. Nato sem jih med seboj primerjala. 

Predvsem sem se osredotočila na socialne odnose med dečkom in celotno skupino, ki so se 

tekom časovnega zaporedja razvijali in spreminjali skozi leto.  

 

Opazovanja dečka 

 

Časovni potek zbiranja podatkov 

Pri opazovanju in spremljanju ter beleženju rezultatov, ki so potekali v trimesečnem 

zaporedju. 

1. Opazovanje: oktober 2009 

2. Opazovanje: januar 2010 

3. Opazovanje : marec 2010 

4. Opazovanje: junij 2010 

 

Rezultati prvega trimesečja: oktober 2009, november 2009, december 2009 

V prvem trimesečnem opazovanju sem opazila naslednje značilnosti dečkovega vedenja oz. 

njegove vedenjske pojave, preko katerih sem na podlagi »Inventarija socialnega vedenja 

učencev-ŽAN« (priredba Šali-Perry-Kroflič), zabeležila rezultate. 

Rezultati so bili naslednji: pri kategorizaciji in zaporednih številkah trditev sem opazila, da 

dečkove verbalne oblike vedenja nakazujejo na zmeren pojav žrtve med svojimi vrstniki, saj 

so ga sovrstniki pred začetkom naših plesnih srečanj pogosto dražili. Opazila sem, da je deček 

izražal agresivnost pri verbalnih oblikah vedenja, trditev 6: »Če ne obvelja njegova, kar 

ponori.« 

Nadalje sem pri trditvah: 16, 8, 10, ki se nanašajo na razpredelnico, opazila naslednje 

nevrotične oblike vedenja dečka M.: »je vase zaprt«, »zelo pogosto grize nohte«, »večkrat 

trza in ima tike«, kar po »učiteljevi oceni socialnega vedenja otrok inventarija« nakazuje na 

dosego dveh in več točk, v našem primeru treh točk, da je deček žrtev z več nevrotskimi znaki. 
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Rezultati drugega trimesečja: januar 2010, februar 2010, marec, 2010 

V drugem trimesečju mojega opazovanja in beleženja rezultatov sem opazila naslednje 

spremembe. Pri kategorizaciji »Inventarija ŽAN« in zaporednih številkah trditev, pri določitvi 

vloge žrtve sem opazila, da dečkove verbalne oblike vedenja ne nakazujejo več znakov žrtve, 

kar je bilo razvidno tako iz posameznih trditev v razpredelnici, kot iz same analize oz. 

evalvacije plesno-gibalnih srečanj, ki je potekala med šolskim letom. Namreč, deček in 

njegovi sovrstniki so začeli tekom plesno-gibalnih srečanj med seboj ustvarjati in graditi 

pozitivne, prijateljske in socialne odnose. Njegovi sovrstniki ga niso več zbadali oz. se niso iz 

njega več norčevali, temveč so ga sprejeli medse, tako, da je bil deček deležen enakovrednega 

in enakopravnega odnosa med njimi. Pri »verbalnih oblikah vedenja«, ki kažejo znake 

»agresivnosti«, sem opazila, da se deček vedno redkeje burno odziva in da redkeje » ponori«. 

Ne vzkipi tako pogosto kot na začetku opisanih stanj, pred plesnimi srečanji. Glede oblik 

vedenja, ki se nanašajo na »nevrotičnost« sem opažala slednje: bil je malce manj zaprt, manj 

zadržan, vseeno pa je še vedno kazal znake zaprtosti, ki pa so bili manjši od prvega 

trimesečnega opazovanja. Ob tem pa sem opazila, da je deček imel tudi manj tikov oz. trzanja. 

Prav tako je vedno manj grizel nohte. Trije znaki nevrotičnih oblik vedenja so bili še vedno 

prisotnosti tako, da je deček »po učiteljevi oceni socialnega vedenja otrok inventarija«, žrtev z 

več nevrotskimi znaki. 

 

Rezultati ocenjevanja in opazovanja dečkovega vedenja zadnjega trimesečja: april, 2010, 

maj, 2010, junij, 2010 

V zadnjem trimesečju opazovanja in beleženja rezultatov sem opazila pri dečkovem vedenju 

naslednje spremembe in rezultate: pri kategorizaciji »Inventarija ŽAN« in zaporednih 

številkah trditev, pri določitvi vloge žrtve sem ponovno opazila, da dečkove verbalne oblike 

vedenja ne nakazujejo znakov žrtve, kar je bilo zopet razvidno tako iz posameznih trditev v 

razpredelnici, kot iz analize oz. evalvacije plesno-gibalnih srečanj, ki je potekala skozi vse 

šolsko leto. Deček M. in njegovi sovrstniki so vedno bolj krepili in bogatili prijateljske 

odnose ter drug drugemu omogočali svoj prostor in mesto ter pripadnost v skupini. Skozi naša 

plesna srečanja sem opazila, da so otroci gradili na zaupanju, se med seboj spoštovali, si 

pomagali, sodelovali, si prisluhnili, ustvarjali empatičen odnos, iskrenost in toplino. Pri 

»verbalnih oblikah vedenja«, ki kažejo znake »agresivnosti« sem tudi na zadnjem 

trimesečnem opazovanju zaznala spremembe, in sicer: deček M. se je vedno redkeje burno 

odzval, sedaj je imel že toliko samozavesti in zaupanja vase kot v skupino, da je svoje 

neugodje izrazil z ustreznim načinom ter je konflikte med vrstniki pogosto zaupal meni oz. 

pomočnici vzgojiteljice. Glede dečkovih oblik vedenj, ki nakazujejo nevrotičnost pa sem 

opazila, da so se vedno redkeje pojavljale, izginile pa niso. Tako npr. deček še vedno trza in 

ima posamezne tike, čeprav jih izraža vedno redkeje oz. so manj opazni, nohte si redkeje grize. 

Ob našem procesu izvajanja plesno-gibalnih srečanj, pa sem opazila velik napredek pri 

njegovi odprtosti. Deček ni več zadržan, ni vase zaprt tako kot je bil na začetku oz. v sredini 

šolskega leta. Opazne spremembe so se pojavile prav v zadnjem trimesečju naših plesno-

gibalnih srečanj. Deček se je sprostil, umiril, odprl. Predvsem pa je veliko pridobil na razvoju 

svoje samopodobe oz. samozavesti ter izražanju emocij. Svoje emocije izraža tako skozi ples, 

glasbo, likovno ter dramsko dejavnost. Ob tem sem opazila, kako deček vsak dan raste, zori in 

se razvija v prečudovitega samozavestnega, odgovornega, in občutljivega človeka.  

2.2.5 Plesno gibalna srečanja, analiza in evalvacija 

Uspešnost ciljev po Galeši (1995)  
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V svojem primeru sem ugotavljala realizacijo vsebinskega dela s pomočjo indeksa uspešnosti 

(I), ki ga dobimo tako, da delimo osvojene cilje s cilji, ki smo jih načrtovali.  

                                        

                                        število doseženih in delno doseženih ciljev (NC) x 100 = % 

indeks uspešnosti(I)=           število načrtovanih ciljev (DC) 

 

Običajen kriterij uspešnosti je realizacija ciljev od 70%-90 %. Nižja realizacija kot 70% lahko 

pomeni, da je bil program ali prezahteven ali pa neustrezno izveden, višja realizacija kot 90% 

pa pomeni, da je bil program verjetno prelahek (Galeša, 1995). 

Kriterij za izbor osmih srečanj od skupno petindvajsetih so bile izkazane pozitivne 

spremembe in napredek dečka s sumom motnje Aspergerjevega sindroma. 

 
Tabela 10: Preglednica doseženih, delno doseženih in nedoseženih ciljev v osmih izbranih srečanjih. 

Srečanja  1  1 + 

 

 1    

+ 

 1 

 ++

+ 

1+0+1 

1. srečanje 3 17 0+3 20 3 23 

5.srečanje 5 7 2+9 12 11 23 

8.srečanje 9 7 1+0 16 1 17 

10.srečanje 3 9 7+2 12 9 21 

15.srečanje 6 3 2 9 2 11 

18.srečanje 5 6 0 11 0 11 

22.srečanje 5 4 0+6 9 6 15 

25.srečanje 13 2 0 15 0 15 

Vsa srečanja  49 55 26 104 32 136 

 

Legenda:  

 - Dosežen cilj 

 - Delno dosežen cilj  

 - Nedosežen cilj  

 - Aktivnost oz. del aktivnosti ni bil izveden, deček ni želel sodelovati 

 

 

Število načrtovanih ciljev je bilo 136, od tega so 104 cilji, ki so bili doseženi ali delno 

doseženi. 

 

indeks uspešnosti(I)=           104     x 100 = 76,4% 

                                              136 

 

Indeks uspešnosti po Galeši je pokazal na 76,4% uspešnost, kar pomeni, da je bil zastavljeni 

plesni program ustrezen.
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3.0 UGOTOVITVE GLEDE NA ZASTAVLJENE HIPOTEZE 

V svojem specialističnem delu sem ugotavljala in preverjala naslednje hipoteze: 

H1: » Metode plesno-gibalne terapije dečku omogočajo izražanje čustev na okolju 

sprejemljiv način« 

Metode plesno-gibalne terapije vplivajo in se kažejo predvsem na dečkovem spremenjenem 

stanju odzivanj, v njegovih bolj umirjenih in ne več močnih impulzivnih reakcijah. Deček se 

vedno manj burno odziva, si vzame čas za premislek, izraža veliko mero zaupanja tako v sebe, 

svojo sposobnost odločanja, kot v mene, njegovega mentorja oz. vzgojitelja. To je bil velik 

napredek, saj pred plesnimi srečanji deček v konfliktnih situacijah  ni iskal moje pomoči, 

temveč se je umaknil v »svoj svet«. Preko metod plesno-gibalne terapije je deček imel 

možnost izražati svoja čustva na neverbalen način, preko telesa, preko giba. Z metodami 

plesno-gibalne terapije je bilo dečku omogočeno izražanje na sebi lasten način, ob tem je imel 

vsakokrat možnost tako spontanega kot usmerjenega izražanja emocij, ki jih je nosil v sebi. 

Ples mu je omogočal začutiti, poslušati, slišati in zaznavati tako sebe kot druge. S pomočjo 

sprostitvenih tehnik dihanja in drugih metod uporabe plesno gibalne terapije, je ozaveščal in 

poslušal bitje srca, dihanje, se zavedal posameznih delov svojega telesa, jih poimenoval, se 

zavedal in začel sprejemati tudi dotik, ki ga je povedel v raziskovanje svojega telesa ter 

občutkov. Posledično z opisanim stanjem so metode plesno-gibalne terapije vplivale na 

soustvarjanje bližnjih, toplih, ljubečih, pristnih medsebojnih odnosov v skupini. Deček se je v 

skupini dobro počutil, pridobil je svoje mesto, vlogo in pripadnost v skupini, kjer je izražal 

svojo pomembnost in moč, a hkrati občutljivost, različnost. Otroci so ga sprejeli kot njim 

enakovrednega partnerja, takšnega kot deček je. Ustvarili so medsebojni zaupen odnos, ki pa 

je dečku omogočal izražanje emocij brez sramu, brez zadržkov, na način kot v danem 

trenutku čuti. 

H2: »S pomočjo metod plesno-gibalne terapije vplivamo na konstruktivno aktivnost 

dečka in sodelovanje v skupini.«  

Na podlagi zbranih rezultatov sem ugotovila, da s  pomočjo metod plesno-gibalne terapije 

lahko vplivamo na  konstruktivno aktivnost dečka in njegovo sodelovanje v skupini. 

Sicer je bil za to potreben dolgotrajen proces, kjer smo postopoma, po malih korakih gradili 

na dečkovi konstruktivni, pozitivni aktivnosti in vključevanju v skupino. Na podlagi izbranih 

dejavnosti z uporabo metod plesno-gibalne terapije, sem dečku postopoma ponujala možnosti 

za njegov razvoj, ki je bil procesno naravnan. Opazila sem, da je deček skozi posamezne vaje 

postajal vedno bolj samozavesten, pripravljen sodelovati s skupino. Pokazalo se je, da vedno 

bolj, ko je deček sprejemal sebe, je sprejemal tudi druge in jim zaupal, se pustil voditi in bil 

voditelj. Uporaba metod plesno gibalne terapije mu je dopuščala vživljanje, sprejemanje, 

igranje različnih vlog, preko katerih se je identificiral, v sebi ponotranjil, preigraval, 

preizkušal. Skozi dano plesno-gibalno, likovno, glasbeno in dramsko izkušnjo je bogatil sebe 

oz. svoj vsestranski razvoj. 

Preko ustvarjanja in izražanja z gibom je deček postajal vedno bolj sproščen, vesel, 

zadovoljen, presenečen, spontan. Ob prvotni zadržanosti se je razvedril, se izživel, se rad igral 

različne simbolne igre v obliki plesa, postopoma se je tudi prepustil skupinskim plesom. 

Preko ustvarjanja in izražanja z gibom se je deček osvobodil napetosti, dejavnosti so ga 

umirile in povečale njegovo koncentracijo, motiviranost, pripravljenost na delo. 

Deček je skozi proces izražal vedno večje zanimanje v gibalnem ustvarjanju, pokazal je 

maksimalno aktivnost in radovednost.  
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Na plesnih srečanjih sem opazila, da so se vsi otroci zelo pozitivno odzivali na uporabo metod 

plesne terapije. Otroci so vzpostavili dobro medsebojno interakcijo, komunikacijo. To se je 

pokazalo predvsem v tem, da so v aktivnostih radi sodelovali, sami so predlagali nove vsebine, 

teme gibanja. Izkazalo se je, da so uživali v skupinskih plesnih igrah, med pari ni prišlo 

velikokrat do težav, želeli so ustvarjati tako v skupinskem delu oz. skupinski obliki, kot v 

parih in individualno, kjer je njihova ustvarjalnost in izraznost bila najbolj opazna. V 

individualnem gibalnem izražanju so otroci imeli možnost odkrivati svoj značaj in naravo. V 

skupinskih aktivnostih pa so imeli možnost izboljšanja in krepitve medsebojnih prijateljskih 

stikov, saj jim je gibanje neposredno in posredno omogočalo višjo kvaliteto medosebnih 

odnosov. 

Opazila sem, da so na dečkovo konstruktivno aktivnost in sodelovanje v skupini s pomočjo 

uporab metod plesno-gibalne terapije imele velik vpliv predvsem plesne aktivnosti, ki smo jih 

izvedli v paru. To so igre: »zrcaljenje, kipar, glina, slikar, platno, električni pozdravček, 

pokaži gib, spremeni se v…«, kjer je bila poleg metode »EBL« vpeta hkrati tudi metoda 

ustvarjalnega giba in drugih plesno gibalnih  metod (sprostitvena joga, tibetanske vaje, 

masaže…). Njihovi pozitivni učinki so se tako pri dečku kot v celotni skupini pokazali na 

naslednjih področjih: povečana koncentracija, motivacija, vztrajnost, boljši medsebojni odnosi, 

komunikacija, interakcija, sodelovanje, odzivanje, kreativnost, vživljanje v različne like, 

podobe, predstave, sproščeno izvajanje ustvarjalnega gibanja, izražanje njihovih doživetij in 

emocij skozi gibanje. Uporabili so različna sredstva, pripomočke ter z njimi ustvarjali, s tem 

so prav tako bogatili otroško ustvarjalnost. Metode plesne terapije so pripomogle tudi k 

boljšemu izkustvenemu učenju, saj so si preko gibanja več zapomnili, ostali so trajni vtisi, ker 

so slišane teme, vsebine, povezali z aktivnostjo, ki so jo opravljali. Prav tako so postali bolj 

pozorni na ritem  v glasbi ter se nanj odzivali. 

Preko uporab metod plesne terapije so poleg zgoraj naštetih sposobnosti razvijali tudi druge, 

kot npr.: razvijanje in bogatenje ustvarjalnega domišljijskega sveta, fantazije in predstave, 

kritičnost,  samokritičnost in sposobnost notranjega doživljanja. 

V medsebojnih odnosih sem opazila, da se je med otroki ustvarilo boljše in prijetnejše vzdušje. 

Izboljšali so se odnosi med otroki, postali so bolj povezani, prisluhnili so drug drugemu, si 

med seboj pomagali, drug drugega krepili v njihovih sposobnostih, se med seboj spoštovali, 

zaupali. 

Deček M. in drugi otroci so preko metod ustvarjalnega giba in drugih metod plesne terapije 

imeli možnost izboljšati medsebojno komunikacijo skozi preplet spoznavanja, doživljanja in 

gibanja. Gibanje pa je bilo izrazno, spontano, simptomatsko, simbolično, ustvarjalno, 

formalno (formalno gibni vzorci, ki vključujejo: geste, plesne oblike…), športno, 

funkcionalno, vsakdanje, delovno. 

Prav tako sem ugotavljala, kako se deček z uporabo metod oz. prvin plesno-gibalne terapije, 

vključuje v okolje, kako mu dejavnosti pripomorejo pri razvijanju socialnih in drugih 

sposobnosti. 

Ugotovila sem, da se je deček s pomočjo uporabe metod plesno-gibalne terapije bistveno 

bolje vključeval v okolje kot pred začetkom naših plesnih srečanj. To nakazujejo primerjave 

rezultatov zbranih tako iz posameznih opisov analiz plesnih srečanj kot tudi opisi srečanj pred 

začetkom plesnih srečanj in na koncu plesnih srečanj. Prav tako posamezni opisi plesnih 

srečanj kažejo na dečkovo močno krepitev osebnostnega razvoja, na dvig njegove 

samopodobe in samozavestnega nastopanja pred drugimi. Ugotovljen je bil napredek tako v 

socialnem kot emocionalnem razvoju. Deček se je v okolje po plesnih srečanjih vključeval na 

bolj sproščen, ne zadržan način. Opaziti je bilo, da se je deček v okolju, kjer je vsakodnevno 
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bival v skupini otrok zelo sprostil, socialno in emocionalno se je deček povezal s svojimi 

sovrstniki. Med njimi se je vzpostavil zaupen, pristen in ljubeč prijateljski odnos, ki mu je 

pomagal sprejeti dano okolico ter na njemu lasten način se vpeti in zliti z ožjim in širšim 

prostorom oz. okolico, ki ga obdaja. Prijatelji so ga v času plesno-gibalnih srečanj krepili, 

spodbujali, sprejemali. Opazila sem, da plesno-gibalne dejavnosti dečku na sproščen, njemu 

lasten način, pomagajo izražati emocije in z drugimi vzpostavljati socialne stike, kateri mu 

posledično omogočajo krepitev samozavesti in pozitivne samopodobe. 

4.0 SKLEPNE MISLI IN RAZMIŠLJANJA  

Glede na še zelo malo raziskano področje motenj avtističnega spektra in možnih pristopov pri 

vzgojno-izobraževalnem in terapevtskem delu z osebami s tovrstnimi motnjami, je težko 

predvideti rezultate pričujoče študije primera. Na osnovi dosedanjih lastnih izkušenj pri 

vzgojno-izobraževalnem delu z otrokom, ki sem ga v študiji primera načrtno in sistematično 

spremljala, sem ugotovila, da je bilo mogoče ugotavljati učinke metod plesno-gibalne terapije. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov in opazovanj izvedenih gibalnih srečanj z dečkom ter 

skupino sem ugotovila, da metode plesno-gibalne terapije pozitivno vplivajo tako na dečka, ki 

nakazuje »sum motnje avtističnega spektra« kot na skupino predšolskih otrok, v katero je 

vključen. Metoda plesno-gibalne terapije je vplivala na dečkovo zmanjšanje znakov na »sum 

motnje avtističnega spektra« in pri dečku spodbudila, lajšala, krepila ter bogatila njegovo 

vključevanje v okolje. Deček se je s pomočjo metod plesno-gibalne terapije čustveno izražal 

na bolj odprt, sproščen način in je s svojo različnostjo hkrati vplival tudi na druge otroke v 

skupini. Otroci so imeli na ta način možnost razvijati empatijo in sprejemati različnost. 

Menim, da je v današnjem času sprejemanje različnosti nadvse pomembno, saj empatije in 

tolerantnosti do medsebojne raznolikosti močno primanjkuje. Na podlagi mojega raziskovanja 

študije primera v skupini, moje ugotovitve spodbujajo in nudijo prispevek k razvijanju 

pristopov z vključevanjem metod pomoči z umetnostjo, še zlasti metod plesne terapije, v 

vzgojno-izobraževalnem delu s predšolskimi otroki, ki so diagnosticirani z motnjo 

avtističnega spektra ali pa so iz njihovega vedenja, razvojnih značilnosti in reakcij razvidni 

znaki, ki kažejo na sum motnje avtističnega spektra, kot je bilo to razvidno v mojem primeru. 

Ob vsem tem opazovanju po interakcijskih strukturah komunikacijske metode »EBL-a« sem 

ugotovila, kako zelo pomemben je čas, ki ga damo otroku in prostor, ki mu ga ponudimo. 

Pred tem se nisem niti zavedala, da sta tudi čas in prostor dejavnika, ki sta močno pomembna 

pri uglaševanju, biti giban z, gibati se z, izmenjavati, izmenjavati z dodajanjem ter ustvarjanje 

igrivega dialoga. 

Zavedam se, da moram otroku ponuditi in dati toliko časa na razpolago, kolikor ga potrebuje, 

da sem pozorna na to, da v ospredje ne postavljam zadanega cilja, temveč pot, katera vodi do 

tja, korak za korakom. Zato se bom še bolj osredotočila na čas in se bom z osebami uglaševala 

previdno ter ne prehitro, saj tudi prehiter odziv lahko škodi. Kontakt bom gradila postopoma 

in bila ob tem pozorna tudi na zaključek. Kako zaključiti, saj so zaključki izredno pomembni 

v procesu vsakršne komunikacije, ne le pri uporabi metode »EBL«. Zaključevanje si želim 

narediti prijetno kot konec oz. zaključek nečesa, česar je bilo dovolj.  

Ugotavljam, da bi deček potreboval še več individualne pomoči preko medosebne 

komunikacijske metode »EBL«, ki mu že zdaj nadvse koristi. Prav tako mislim, da bi se 

deček preko nadaljevanja sistematične uporabe »EBL-a« še bolj pozitivno odzival. Metoda bi 

vplivala na izboljšanje njegove samopodobe, komunikacije z drugimi na  pridobivanje daljše 

koncentracije, boljših kognitivnih sposobnosti in imela  pozitiven vpliv na psiho-socio-

emocionalni razvoj. 
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Z individualno pomočjo in vsakdanjo uporabo medosebne komunikacije po metodi »EBL-a« 

bi nadalje še intenzivneje krepil in utrjeval pot na vseh področjih svojega razvoja. Izboljšal bi 

kvaliteto življenja in tako sebe kot druge učil razumevanja svojih potreb, vedenja ter pogleda 

v svet kot ga vidi on, mi pa bi mu pri tem pomagali in ga skušali razumeti tako, da bi mu čim 

bolje približali in odprli pot v naš svet z njegovimi očmi. Upam, da bo deček še v prihodnje z 

uporabo metode »EBL« gradil na vseh interakcijskih strukturah.  

Želim si, da bi deček M. še nadalje preko uglaševanja doživljal harmoničen občutek in odnos 

do sebe ter drugih.  

Pozitivni učinki uporabe ustvarjalnega giba pri osebah s posebnimi potrebami se kažejo na 

različnih področjih. V skupinskem delu so osebe bolj sproščene, motivirane za delo in 

ustvarjalne. Z domišljijo, ki jo uporabljajo pri ustvarjalnem gibu, krepijo koncentracijo in 

vizualizacijo, razvijajo empatijo, ustvarjalno mišljenje in govor. Prav tako se krepi tudi 

socialna komponenta, izboljša se komunikacija, kar doprinese k pozitivni klimi. Metoda je 

dobrodošla za različne tipe oseb s posebnimi potrebami. Z raznimi gibalnimi dejavnostmi se 

sproščajo in osvobajajo napetosti, spoznavajo svoje telo, um in notranji jaz. 

Preko plesno-gibalnega izražanja lahko izrazijo občutke in ob tem razvijajo pozitivno 

samopodobo. Namen plesno-gibalne terapije pri osebah s posebnimi potrebami je ustvariti 

gibalno dejavnost, ki je pomembna za njihov razvoj in zboljšanje fizičnih ter umskih kvalitet 

(Geršak V., Sedevčič U., Erban E., 2006). 

Ob zgoraj navedenem razmišljanju bom zaključila svoje opažanje in izvajanje plesno-gibalne 

terapije z zaznavanjem pozitivnih učinkov ob uporabi metode »EBL«. Priporočam jo kot zelo 

ustrezno metodo pomoči pri vzpostavljanju in razvijanju medosebne komunikacije, kot zelo 

»dobrodošlo«, zlasti za otroke, ki kažejo znake motenj avtističnega spektra. 

Omeniti moram, da sem na začetku naših srečanj menila,da se deček ne bo tako hitro odzival 

a,  le zakaj sem tako razmišljala? Ugotovila sem, da se je veliko stereotipov, vzorcev in 

prebranega v literaturi,vtisnilo v moj spomin in temu primerno pričakovanje. Vendar sem bila 

pozitivno presenečena in odslej drugačnega mnenja. Vsak posameznik je zgodba zase , ki 

ustvarja svojo zgodbo na njemu lasten kreativen način. Moja naloga ob tem je, da temu sledim, 

spodbujam, ponujam različne možnosti, načine ter pristope, kjer bo vsak posameznik  lahko 

gradil  samopodobo, se zavedal svojih sposobnosti in kako pomembna oseba je. 

Menim, da naj bo tako v svetu otroka kot odraslega čim več dejavnosti, ki spodbujajo 

človekovo ustvarjalnost, saj nam ustvarjalnost odpira pogled v svet, širino ter nam daje 

mavrico idej, zamisli, upanja in ustvarja tople medsebojne odnose, s katerimi si odpiramo 

nove poti, ki segajo v prostranstva naših zmožnosti ter nas ne ukalupljajo v okvire današnje 

družbe, ki stremi le k materialnim dobrinam, dobičku, za katerega se mora, na žalost 

posameznik boriti brez vsakršnega občutka za svoj notranji mir in strpnost v odnosu do 

drugega. Spodbujati, bogatiti, podpirati in boriti se za ustvarjalnost, saj s pomočjo 

ustvarjalnosti  lahko izboljšamo celotno družbo in sistem, v katerem živimo! 
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6.0 PRILOGA  

Vprašalnik za ugotavljanje avtizma pri malčkih, M-CHAT, Modified Checklist for 

Autism in Toddlers (Robins, Fein& Barton in Fuentes, 1999).  

 

1. Does your child enjoy being swung, bounced on your knee, etc.? Yes No 

2. Does your child take an interest in other children? Yes No 

3. Does your child like climbing on things, such as up stairs? Yes No 

4. Does your child enjoy playing peek-a-boo/hide-and-seek? Yes No 

5. Does your child ever pretend, for example, to talk on the phone or take care of a doll or  

pretend other things? Yes No 

6. Does your child ever use his/her index finger to point, to ask for something? Yes No 

7. Does your child ever use his/her index finger to point, to indicate interest in Yes No 

something? 

8. Can your child play properly with small toys (e.g. cars or blocks) without just Yes No 

mouthing, fiddling, or dropping them? 

9. Does your child ever bring objects over to you (parent) to show you something? Yes 

No 

10. Does your child look you in the eye for more than a second or two? Yes No 

11. Does your child ever seem oversensitive to noise? (e.g., plugging ears) (REVERSE) 

Yes No 

12. Does your child smile in response to your face or your smile? Yes No 

13. Does your child imitate you? (e.g., you make a face-will your child imitate it?) Yes 

No 

14. Does your child respond to his/her name when you call? Yes No 

15. If you point at a toy across the room, does your child look at it? Yes No 

16. Does your child walk? Yes No 

17. Does your child look at things you are looking at? Yes No 

18. Does your child make unusual finger movements near his/her face? (REVERSE) Yes 

No 

19. Does your child try to attract your attention to his/her own activity? Yes No 

20. Have you ever wondered if your child is deaf? (REVERSE) Yes No 

21. Does your child understand what people say? Yes No 

22. Does your child sometimes stare at nothing or wander with no purpose? (REVERSE) 

Yes No 

23. Does your child look at your face to check your reaction when faced with Yes No 

something unfamiliar? 

 

Critical Score: _________ 

Total Score: ___________ 

(D. Robins, D. Fein, & M. Barton, 1999) 

 

Prevod M-chat testa je  bil narejen samo za interno uporabo raziskave v specialističnem delu.  

 

1. Ali se vaš otrok rad pozibava na kolenu? Da Ne 
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2. Ali vaš otrok kaže zanimanje za druge otroke? Da Ne 

3. Ali vaš otrok rad pleza po predmetih, npr. po stopnicah? Da Ne 

4. Ali vaš otrok uživa ob igranju skrivalnic, npr. navadno skrivanje: iskanje ali ku 

ku, kje si?« Da Ne 

5. Ali se vaš otrok kdaj pretvarja, da npr. govori po telefonu, skrbi za punčko ali 

karkoli drugega? Da Ne 

6. Ali vaš otrok uporablja kazalec, da pokaže na kaj ali prosi za kaj? Da Ne 

7. Ali vaš otrok uporablja kazalec, da pokaže na nekaj, kar ga zanima? Da 

Ne 

8. Ali se vaš otrok zna primerno igrati z majhnimi igračami (npr. avtomobilčki ali 

kocke), in sicer ne le tako, da jih daje v usta, premika ali spušča? Da Ne 

9. Ali vam otrok kdaj prinese predmet, da bi vam nekaj pokazal? Da Ne 

10. Ali vas otrok gleda v oči dlje kot eno ali dve sekundi? Da Ne 

11. Ali se kdaj zdi, da je vaš otrok preobčutljiv na hrup? (npr.: si maši ušesa) 

(OBRATNO) Da Ne 

12. Ali se vaš otrok v odziv na nasmeh na vašem obrazu nasmehne? Da Ne 

13. Ali vas otrok posnema? (npr.: če se spačite, ali vas posnema?) Da Ne 

14. Ali se vaš otrok odziva, ko ga pokličete po imenu? Da Ne 

15. Če pokažete na igračo v sobi, ali jo otrok pogleda? Da Ne 

16. Ali vaš otrok hodi? Da Ne 

17. Ali vaš otrok pogleda stvari, ki jih gledate vi? Da Ne 

18. Ali vaš otrok v bližini svojega obraza izvaja nenavadne gibe s prsti? 

(OBRATNO) Da Ne 

19. Ali otrok poskusi pritegniti vašo pozornost, da bi pogledali, kaj dela? Da Ne 

20. Ste se kdaj spraševali, ali je vaš otrok morda gluh? (OBRATNO) Da Ne 

21. Ali vaš otrok razume, kaj ljudje govorijo? Da Ne 

22. Ali vaš otrok kdaj strmi v prazno ali brez namena se sprehaja naokoli? 
(OBRATNO) Da Ne 

23. Ali vaš otrok ob soočenju s čim neznanim pogleda vaš obraz, da preveri, 

kakšen je vaš odziv? Da, ne 

 

Kritična ocena: _________ 

Skupna ocena: __________ 
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Tabela 3: razpredelnica inventarija socialnega vedenja učencev ŽAN (priredba Šali, 

Perry, Kroflič, 1988). 

Inventarij socialnega vedenja učencev  ŽAN (priredba Šali, Perry, Kroflič, 1988) 

Navodilo: Prosim, da v razpredelnici pri vsakem učencu/učenki s križcem označite, katere 

izmed navedenih značilnosti (od 1 do 29) veljajo tudi zanj/zanjo! 

1. Kar naprej izgublja 

stvari. 

2. V razredu je med 

najhitrejšimi 

tekačicami/tekači. 

3. Sošolke/sošolci se iz 

nje/njega norčujejo . 

4. Zelo pogosto si grize 

nohte. 

5. Všeč so mi taki/take kot 

je on/ona. 

6. Če ne obvelja 

njena/njegova, kar ponori. 

7. Pogosto jih dobi po grbi. 8. Še vedno sesa prst. 9. Med sošolci/sošolkami 

ima mnogo prijateljev. 

10. Večkrat trza, ima tike.  11. Vse kar ima, deli z 

drugimi. 

12. Sošolci/sošolke ga/jo kar 

naprej zmerjajo. 

13. Zelo je 

pameten/pametna, veliko ve. 

14. Rad/rada se norčuje iz 

drugih. 

15. Občasno moči, blati. 16. Je vase zaprt/zaprta. 17. Rad/rada se postavlja, 

da lahko vse pretepe. 

18. Je prijetne zunanjosti. 19. Sošolci/sošolke ga/jo 

tepejo. 

20. Druge skuša spraviti v 

težave. 

 21. Jeclja. 22. V druge se zaletava in 

jih pretepa. 

23. Učiteljici pomaga. 24. Daje top videz. 25. Sošolci/sošolke ga/jo 

zafrkavajo. 

26. Dobro telovadi. 27. Sošolke/sošolce rad/rada 

izziva, jih pretepa. 

28. Sošolci/sošolke ga/jo 

dražijo. 

  29. Je v redu in 

prijazen/prijazna 

sošolec/sošolka 
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OTROCI 
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Tabela 3: razpredelnica inventarija socialnega vedenja učencev ŽAN (priredba Šali, Perry, Kroflič, 1988)
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Kategorizacija inventarija ŽAN in zaporedne številke trditev: 

Žrtev: oblike vedenja: 

 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: oblike vedenja 

 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. 

 22. V druge se zaletava, jih pretepa. 

 27. Sošolce/ke rad izziva, jih pretepa. 

 

Nevrotski znaki oz. nevrotske oblike vedenja: 

 16. Je vase zaprt. 

 24. Daje top videz. 

 4. Zelo pogosto si grize nohte. 

 8. Še vedno sesa prst. 

 10. Večkrat trza in ima tike. 

 15. Občasno moči, blati. 

 21. Jeclja. 

 

Učiteljeve ocene oblik 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) 

 

Rezultat: …… 


