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Uvodno razmišljanje 
 
Kadarkoli se s sestro srečava, to je nekajkrat na leto, saj živi daleč v drugi 
državi, in obujava spomine na otroška leta, se skoraj vedno spomniva pesmice, 
ki smo se jo učili na začetku šolanja. Gre nekako tako: 
  
Naša zemlja, sončna zemlja, 
pod Triglavom vrt, 
lepše ni nikjer na svetu, 
polj in rek in brd. 
 
Avtorja sva pozabili, besedila pa ne, ker smo se jo učili z gibanjem. Ko sva 
doma ponosno kazali in recitirali tekst, so se starši malo muzali, oče se je celo 
norčeval za najinim hrbtom iz takega načina podajanja pesmi, midve pa sva 
uživali in je tudi nisva nikoli pozabili. Na mojo žalost smo se tako naučili le eno 
pesem. V družini je obveljalo, da je ta način kičast. 
Danes se ne čudim več očetovemu odnosu do takšnega načina podajanja pesmi, 
saj je bil glasbenik in je svet sprejemal predvsem s sluhom. Zanj je bilo 
malenkost naučiti se pesem in jo tudi odlično interpretirati. Ni razumel mojih 
težav z zapomnitvijo. 
 
Spomnila sem se tudi, kako sem se v osnovni šoli učila pesem Franceta Prešerna 
Turjaška Rozamunda. Pesmi se nikakor nisem mogla zapomniti. Nato sem vso 
pesem odplesala in odgibala ob navzočnosti staršev, ki jih je to zabavalo, ter 
končno znala pesem na pamet. Gibi, plesni motivi so mi pomagali, da so se 
prizori vrstili pravilno eden za drugim in tako so prihajali v spomin tudi verzi. 
Danes znanost ugotavlja, da se učinkoviteje učimo, če uporabljamo poleg vida, 
sluha in govora tudi telesno aktivnost. 
 
Danes vemo tudi veliko več o načinu pomnjenja in zato se tudi pristopi učenja 
menjajo. Howard Gardner nas je opozoril na kinestetičnega otroka, ki se 
dejansko bolje uči preko gibanja. 
 
Sama sem ponovno doživela tako izkušnjo pred leti ob jezeru, ki je nastalo ob 
izbruhu vulkana Mount Helen, ko nam je vodič razlagal, kako je prišlo do 
izbruha vulkana. Celotno občinstvo je sodelovalo pri »uprizoritvi« izbruha, 
letenju malega letala, podiranju dreves, taljenju snega … Mahali smo in topotali, 
se dvigali in spuščali, se glasovno oglašali in doživeli izbruh bolj pristno in 
doživeto kot kadarkoli prej ali kasneje, ko sem to videla na televiziji. Po 
predstavitvi sem stopila do vodiča in začela pogovor o načinu predstavitve. 
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Čudilo me je, da je tak način izbral za našo skupino, kjer ni bilo otrok, le nekaj 
študentov, turistov srednjih let in veliko število upokojencev. 
 
Do takrat se mi je zdel tak pristop kičast še za predšolske otroke. No, povedal mi 
je, da je učitelj in z gibom bogati vse predmete v šoli. Otroci si tako veliko več 
zapomnijo in uživajo pri učenju. Tudi razred postaja enotnejši. Iz lastne izkušnje 
sem mu lahko samo potrdila, da ima prav, saj se je cela skupina turistov, ki se 
med seboj prej ni poznala, počutila kot skupina, ki je doživela nekaj zelo 
prijetnega in smešnega. Ko smo se še isti dan srečavali na pobočju vulkana, smo 
se veselo pozdravljali in se hudomušno nasmihali drug drugemu. Res enkratna 
izkušnja, ki mi ni dala miru. Je to kič? To vprašanje sem dolgo premlevala v 
sebi. Glede na to, da še po toliko letih vidim v svoji glavi izbruh in čutim 
energijo, ki se je sprostila ob izbruhu, sem prišla do tega, da je to eden izmed 
načinov, kako lahko podamo snov in je na kožo napisana kinestetikom in 
vizualcem, med katere spadam tudi sama. 
 
Obiskala sem tudi seminar v sklopu Pomoč z umetnostjo, in sicer  
Pripovedovanje pravljic (story-telling) kot celostne metode v poučevanju 
angleščine in drugih jezikov predavateljice Naomi Adler iz Londona. Na 
pripovedovanje sem začela gledati drugače, predvsem pa na drugačne pristope 
pomnjenja.  
Potem mi je prišla v roke knjiga Helen Landalf in Pamele Gerke Movement 
stories. Preizkušala sem jo s študentkami, te pa z otroki na integrirani praksi in 
prišli smo do zaključka, da so primernejše za šolske otroke, ker so bile za otroke 
v naših vrtcih predolge. 
 
Odločila sem se, da najdem tekste, ki bili bolj primerni za naše vrtce, pa sem 
naletela na težavo. Teksti morajo vsebovati veliko gibalnih namigov, ki pa jih 
običajne zgodbe in pravljice nimajo. Svojo prijateljico in pisateljico Evelino 
Umek sem zato zaprosila, da se loti pisanja kratkih zgod, ki bi vsebovale dovolj 
iztočnic za gibanje. Tako je nastalo 6 zgodb, ki so jih študentke uporabljale pri 
integrirani praksi in so doživele v vrtcih lep sprejem. V tem priročniku 
predstavljam nekaj zanimivejših zgodb. Glede na to, da so nastajale v časovni 
stiski, naj služijo kot iztočnica za razmišljanje, dopolnjevanje in spreminjanje. 
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1. del 
Razmišljanje o gibalnih zgodbah in 
vprašanja, ki se nam rojevajo ob njih  
  
Vrste gibanja 
 
Poznamo tri vrste gibanja: 

- funkcionalno ali instrumentalno (dviganje skodelice, da bi pili), 
- kvantitativno (hiter tek kot športna aktivnost) 
- kvalitativno (izražanje čustev, razpoloženj, občutkov) (nav. po Allport v 

H. Payne, 1990: 28). 
 
Priročnik vsebuje vse tri vrste gibanja. Čim pogosteje ponavljamo gibalno 
zgodbo, tem bolj se način gibanja prevesi v prid kvantitativnega gibanja. Cilj 
uporabe je, da se čim bolj približamo plesnemu in gibnemu izražanju.  
  
 
 
Gibanje in učenje - razumevanje ali učenje - 
razumevanje z gibanjem 
 
Učenje različnega gibanja ni samo pridobivanje motoričnih spretnosti in 
razvijanje gibalnih sposobnosti, temveč tudi način, kako spodbujamo otrokov 
čustveni, intelektualni in socialni razvoj. Z gibalno-plesnimi dejavnostmi otrok 
razvija motorične sposobnosti, pridobiva podobo o sebi in se orientira v lastnem 
telesu, se zave prostora in časa, zaznava oblike, različna gibanja, si krepi 
pomnjenje, predstavljanje, domišljijo in mišljenje. Hkrati pa v delu v skupini 
brusi socialne veščine. 
 
Gibanje in plesno izražanje se povezuje z različnimi vzgojnimi področji. 
Povezuje se z jezikom, naravoslovjem, glasbo, družbo, matematiko, dramsko ter 
likovno vzgojo. 
 
Otroci, ki na kinestetičnem področju prehitevajo povprečne zmožnosti skupine, 
imajo pri teh zgodbah možnost aktivnega sodelovanja. Tu so lahko pohvaljeni, 
se v skupini uveljavijo in se počutijo sprejete tako v skupini kot pri vzgojiteljici.  
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Cilj tega priročnika je povezovanje gibnega in plesnega izražanja z jezikovno 
vzgojo, pri čemer je poudarek na razumevanju različnih izrazov, ki opredeljujejo 
različno gibanje in njegovo kvaliteto, sledi pa navezava na naravoslovje in 
glasbeno vzgojo. 
 
 
Kako in kdaj uporabljati knjigo 
 
Kadarkoli imamo občutek, da so otroci nemirni in bi jih radi motivirali za 
poslušanje, lahko namesto katere druge sprostitvene tehnike uporabimo gibalno 
zgodbo, ki sprošča fizično aktivnost in energijo. Na svoj račun bodo prišli 
predvsem hiperaktivni oz. kinestetični otroci, ki težko poslušajo zgodbe ali 
pravljice pri miru. Tu imajo možnost, da se izkažejo z ustvarjalnostjo, 
poslušanjem in z gibanjem, hkrati globlje doživljajo vsebino zgodbe, olajšano je 
razumevanje zgodbe in izboljšuje se pomnjenje. 
Gibalne zgodbe spodbujajo otroke k zbranosti, poslušanju in sledenju navodil za 
gibanje. To so osnovne prvine učenja. 
 
Helen Landalf in Pamela Gerke (1996: 1) pravita, da ne pridobijo številne koristi 
samo kinestetični učenci, temveč vsi učenci, če uporabljajo gibanje kot 
pripomoček pri učenju. Telesna zavest, uskladitev, prožnost in prostorska zavest 
so nekatere izmed fizičnih spretnosti, ki si jih učenec pridobi skozi gibanje. 
Otrokove kognitivne spretnosti se razvijajo skozi gradnjo besednega zaklada in 
skozi ustvarjalno reševanje problemov, medtem ko se njena/njegova čustvena 
stran gradi skozi sodelovanje z ostalimi ljudmi in skozi zavest samospoštovanja. 
Samo delovanje možganov se stopnjuje skozi ponavljanje razvojnih korakov. 
Gibanje resnično vpliva na celostni razvoj otroka: telesno, miselno in duševno. 
 
Avditivni in vizualni otroci bodo najprej samo poslušali, kasneje pa povzeli tudi 
gibanje. Tako bodo končno v dobrem izpostavljeni kinestetični otroci, ki sicer 
po predstavi odraslih, motijo interpretacijo in poslušanje pravljic ter zgodb. 
 
Gibalne zgodbe so primerne za pritegnitev pozornosti otrok, ustvarjajo prijetno 
atmosfero v skupini in jih zato lahko uporabimo kot začetek ali zaključek 
aktivnosti v vrtcu ali šoli. Gibalne zgodbe oživijo različna področja aktivnosti v 
vrtcih in šolah, saj se nam tako obravnavana snov bolje usede v spomin. 
 
Zgodbe v priročniku so študentke preizkusile pri starosti otrok od 1. leta starosti 
do 1. razreda OŠ. 
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Kje uporabiti gibalne zgodbe 
 
Kot zahtevajo skoraj vse plesne in gibalne dejavnosti, delamo z manjšim 
številom otrok, kar pomeni, da moramo organizirati tudi vzporedno dejavnost. 
Lahko pa druga skupina opazuje prvo in se tako uči gibalnih vzorcev (primerno 
za vse vizualce). Gledalce lahko kdaj vmes opozorimo na kak plesni in gibalni 
element ter jih tako motiviramo za natančnejše opazovanje. 
 
Lahko jo izvajamo v igralnici, predprostoru, telovadnici ali na prostem. V 
igralnici premaknemo mize k stenam in odmaknemo vse elemente, ki bi ogrozili 
varnost otrok pri gibanju. Glede na izvedbo zgodbe lahko uporabljamo blazine, 
na katerih bodo otroci sedeli, lahko pa tudi stole ali klopi za zgodbe, ki še niso 
napisane. 
 
Če jih izvajamo v majhnem prostoru, se odločimo za zgodbe, ki ne zahtevajo 
veliko prostora oz. samo osebni prostor. Tak primer je zgodba Marko skače 2 
Aleksandre Muhič. 
 
Predvsem pa postavimo pravilo, da ima vsak otrok dovolj prostora za gibanje, da 
ne bi poškodoval soseda ali pa se zaletel v pohištvo ali stene. 
 
 
 
Kaj so gibalne zgodbe za plesno in gibalno izražanje  
 
Gibalne zgodbe so po svoji izvedbi zelo podobne bansom. Gibalno in plesno 
opisujejo dogajanje v zgodbi, otroke zabavajo in sproščajo, hkrati pa otroci 
spoznavajo plesne elemente, ki so podrobno opisani v 2. poglavju pod naslovom 
Kaj so plesni in gibalni elementi. Otrok tako v veselem vzdušju vadi nove plesne 
in gibalne elemente, možnost ima, da dodaja in si izmišlja nove ter jih posreduje 
drugim otrokom v skupini in se tudi sam uči od drugih. Torej se uči skozi igro in 
zabavo. 
 
Ker sem pred kratkim skupaj s Petro Rezar pripravila video material za pesmice 
s kretanjem, je bila to po pripovedovanju študentk ena najbolj priljubljenih 
gibalnih zaposlitev. Poleg tega, da so otroke zelo dobro motivirale za učenje 
govorice gluhih. Presenečene so bile namreč, kako hitro so se otroci naučili 
pesmic s kreatnjem in jih tudi niso pozabili. To vse govori v prid uporabe 
gibanja pri učenju. 
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Gibalne zgodbe niso sinonim za kreativno dramatiko. Primarna naloga zgodb je 
učenje in razvoj kinestetike telesa ter samoizražanje skozi koncepte gibalnih 
vzorcev; medtem ko kreativna dramatika promovira učenje skozi gledališke 
umetnosti in uči o zapletih, postavitvah, vlogah, vokalni projekciji, orientaciji na 
odru in ostalih odrskih veščinah (Ladalf, Gerke,  1996: 14). 
 
 
 
Zakaj uporabljamo gibalne zgodbe  
 
Gibanje je pomembno za razvoj naših možganov. Naši možgani se brez gibanja 
ne bi mogli razviti in to bi se poznalo na zmožnosti človeka, da vidi, sliši, čuti, 
uporablja roke in noge, razume in uporablja jezik, da bere, razmišlja in ureja 
informacije. Naslednja veščina, ki si jo otroci pridobijo z gibanjem, pa je 
orientacija v prostoru; ta pa se spet povezuje matematiko in opismenjevanje, 
predvsem pa tudi z razvijanjem ravnotežja. Tako gibanje pozitivno vpliva na 
fizični, intelektualni, čustveni in socialni razvoj otroka. 
 
Gibanje aktivneje vključuje otroka v učenje kot le pasivno poslušanje. Otroci 
dalj časa ohranjajo informacije, spoznanja o kaki temi, če jo telesno aktivno 
doživljajo. Tako dosežemo tudi tiste otroke, ki sprejemajo informacije 
prvenstveno skozi gibanje, ostala čutila pa so sekundarna. Pri tem mislim na vid, 
sluh, otip, vonj in okus. 
Tudi odprtost za nove ideje otrok omogoča otrokom rešitve, ki so v osnovi vse 
pravilne in tako otroci, z njimi pa tudi mi, izkusimo, da je možno z 
ustvarjalnostjo priti do ene rešitve na več načinov (konvergentno razmišljanje) 
ali pa do več rešitev (divergentno razmišljanje). 
Priročnik naj bo odskočna deska za vzgojiteljevo nadaljnje delo, za nove 
pristope pri delu z otroki. Iz izkušenj bodo spoznali, kaj pomeni celosten pristop 
k spoznavanju otrokovega sveta. Gibanje je le del takega pristopa.  
 
 
 
Kaj so cilji gibalnih zgodb? 
 
Jasno nam je, da je gibanje koristno za telesni razvoj otrok. V času, ko otroci 
veliko presedijo ob risanju, poslušanju, hranjenju in igri, da ne omenjam 
gledanja televizije, je pomembno, da jih za gibanje navdušimo. To so tudi cilji 
športne vzgoje, vendar je plesna vzgoja in plesno izražanje področje, kjer otroci 
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raziskujejo svoje dojemanje sveta in ga tudi neverbalno izražajo. Pri tem 
postanejo tudi sami tenkočutni za gibalno in plesno izražanje drugih. 
  
Ob gibanju otroci razvijajo in raziskujejo plesno ter gibalno izražanje, ustvarjajo 
svoj plesni izraz, pridobivajo na samozavesti. Pri takih zaposlitvah ne gre za 
enostavno oponašanje vzgojitelja, temveč za nadgrajevanje in lastno 
interpretiranje gibanja. Tu ni bojazni, da delajo kaj narobe. Vzgojitelj jih 
prijazno spodbuja in se prijazno čudi ter navdušuje nad otrokovimi novimi 
gibalnimi rešitvami. Ta pristop je silno pomemben, saj vzpostavi in poveže 
skupino med seboj in vzgojiteljem. 
 
Otroci se seznanjajo z različnimi načini gibanja in njihovega poimenovanja. 
Raziskujejo in usvajajo gibanje na mestu in v prostoru, urijo se v orientaciji v 
prostoru. Prav tako se urijo v poslušanju in gibanju hkrati. 
Otroci se učijo vrednotiti medsebojne gibalne in plesne razlike. 
 
V interpretaciji zgodb se srečujejo tudi z drugačnimi, zanje novimi načini 
gibanja. Mirni in nežni otroci se bodo srečali z vlogami, ki zahtevajo odločne, 
ostre, velike, težke, prekinjene gibe, otroci, ki jim je tako gibanje prvenstveno, 
spoznavajo »tekoče«, lahke, nežne, majhne in natančne gibe. Oboji bodo 
izkusili, da se lahko gibajo v vseh treh nivojih, saj se običajno gibljejo le v 
visokem nivoju. 
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Za pomoč pri ustvarjanju gibalnih iger navajam nekaj izrazov: 
 
GIBALNI ELEMENTI V PROSTORU: 
- hoja po celih stopalih, 
- hoja po prstih, 
- hoja po petah, 
- hoja po zunanjem robu stopal, 
- hoja po notranjem robu stopal,  
- drobljenje, 
- zapičen korak, 
- hoja v počepu, 
- hoja po kolenih, 
- hoja po vseh štirih (pajki), 
- hoja po vseh štirih (hrošči), 
- hoja po kolenih in komolcih, 
- galop, 
- poskok, 
- skok, 
- preskok, 
- tek, 
- drvenje, 
- drsenje, 
- zdrs, 
- valjanje, 
- plazenje  
- preval. 
 
GIBALNI ELEMENTI NA MESTU: 
- cikcakati, 
- dotikati se, 
- drezati, 
- drgniti, 
- krcniti, 
- krčiti, 
- krožiti, 
- lebdeti, 
- mencati, 
- nihati, 
- obrisati  
- odriniti, 
- otresti, 

 12



- ožemati, 
- pahljati, 
- pobožati 
- praskati, 
- polzeti, 
- potegniti, 
- potisniti, 
- pritisniti 
- raztezati, 
- spustiti, 
- tresti, 
- udariti, 
- ukriviti, 
- upogniti, 
- vihrati, 
- vijugati, 
- vrteti, 
- zamahniti, 
- zaviti … 
 
Ko otroci raziskujejo gibanje v različnih nivojih in smereh, jih opogumimo z 
različnimi namigi, npr.: 
Je že kdo poskusil poskakovati vzvratno?  
Ali lahko hodimo po petah? Kaj pa po zunanjem robu stopal? 
Ali se lahko plazimo v stran? Ali lahko skočimo v stran? 
Ali lahko stresamo roke tik nad tlemi? Ali lahko to ponovimo visoko nad glavo?  
 
Ta vprašanja bodo otrokom pomagala, da bodo uporabili še druge načine 
gibanja, ne le hoje, teka in mahanja z rokami. 
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Kaj so naravoslovni cilji gibalnih zgodb 
 
Otroci z natančnim opazovanjem narave prenašajo videno v gib in ples, kar jih 
posledično zopet vrača k naravi in natančnemu opazovanju. Opazuje pestrost 
raznolikosti živih bitij, gibanje živali, človeka in ne nazadnje tudi rastlin. 
 
Vloga vzgojitelja 
 
Izbrano zgodbo moramo znati na pamet, da se lahko posvetimo gibanju in 
vzpostavimo očesni kontakt z otroki. 
 
Metodo podajanja zgodb prilagodimo starosti otrok. Najmlajšim otrokom v 
starosti od prvega do drugega leta omogočimo, da čim svobodnejše izražajo 
videno in slišano (metoda vodenja) in počasi osvajajo zahtevnejše gibe, lege, 
položaje in tempe. 
 
V starosti od drugega do tretjega leta najpogosteje uporabljamo metodo vodenja, 
vendar tu že začnemo s spodbujanjem otrok da iščejo nove rešitve. Po tretjem 
letu poleg metode vodenja prepuščamo večji del metodi izmišljanja, tj. sledimo 
otrokovim novim predlogom, spodbujamo jih k novim rešitvam (nekaj takih 
vprašanje je navedenih na koncu poglavja Kaj so gibalni cilji gibalnih zgodb?).  
Otroke spodbujamo, da svobodno izražajo svoje občutke ali mnenja. Bodimo 
potrpežljivi in ne glejmo na čas. Otroci naj povedo in ocenijo svoje zamisli. 
Spodbujajmo jih k več rešitvam. Vse prepogosto slišim vzgojiteljice kako 
pravijo, da jim tak način vzame preveč časa. Včasih v strahu to rečejo tudi moje 
študentke, ko se vrnejo iz integrirane prakse. Razumeti moramo, da ob taki 
dejavnosti uresničujemo več ciljev in ne samo plesnega ali gibalnega. Otroci jo 
se vadijo v besednem izražanju, spoznavajo in razumejo nove besede ter jih 
začnejo tudi uporabljati. 
 
 
Izberimo gibalne elemente. Najbolje je, da zastavimo nekoliko zahtevnejši cilj in 
se s prakso ravnamo po najrazvitejšem otroku v skupini. V praksi je žal ravno 
obratno. Izbiramo tako, da je vključenih čim več otrok in so zato naloge za 
otroke prelahko izvedljive in ne predstavljajo nobenega izziva. To kaže, da 
podcenjujemo njihove gibalne in intelektualne sposobnosti. Tudi integrirana 
praksa je pokazala začetno nejevero vzgojiteljic, da bo gibalna zgodba uspela. 
Že po 2 ali 3 poskusih so otroci pokazali navdušenje in sodelovali z novimi 
idejami. Prvo srečanje je bilo vsaj pri polovici otrok zadržano. Mnoge študentke 
so poročale, kako so jih otroci spraševali, kdaj se bodo spet igrali to in ono 
zgodbo. 
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Pri nekaterih zgodbah lahko izberemo tudi glasbo, ki nežno spremlja dogajanje. 
 
 
Zgodbam dodajte ali zamenjajte like, ki so trenutno pri otrocih aktualni. Glede 
na starost otrok lahko zgodbe skrajšate ali razširite. 
 
Zgodbe lahko fotokopirate in povečate ter jih nalepite v svojo bližino, da Vam 
služijo kot opora. Seveda ni pomembno, ali zgodba steče v neko novo smer. 
 
Otoke moramo gibalno ogreti. Priporočam, da naredijo »Pozdrav soncu«. 
 
Iz izkušenj študentk v vrtcu bi svetovala, da naj bo zgodba prvič predstavljena 
na način, ki ste si ga zamislili, pri kasnejših ponovitvah pa prosite otroke, naj se 
spomnijo še druge gibalne rešitve in novih zapletov. 
 
Podajanje teksta naj bo dramatično, vzpostavljajte očesni stik z vsemi otroki, 
spreminjajte ton in višino glasu, volumen glasu, saj daje to otrokom veliko 
boljša navodila o načinu in kvaliteti gibanja kot opisovanje predvsem pa jih 
pritegne k poslušanju in dogajanju. 
 
Naj vam ne bo nerodno uporabiti različnih glasov in zvokov, ki jih naredimo z 
lastnimi instrumenti (brbranje, vzklikanje …). Podrobnosti so opisane v 4. delu. 
 
V zgodbi omogočite premore, kjer otroci plesno ustvarjajo. Ne hitite z 
besedilom, dokler zadnji otrok ni povedal gibalno in plesno vsega, kar je želel. 
Najbolj žalostno je, ko otroke prekinemo. To je tako, kot če bi nas kdo prekinil 
sredi stavka. Ne ozirajmo se na čas. Tu je važna kvaliteta, ne hitrost narejenega. 
 
Lahko komentirate že med izvajanjem, kako dobre ideje imajo in jih pohvalite z 
imenom. Običajno bodo pohvaljeni ravno tisti otroci, ki niso nikoli pri mirnih 
dejavnostih. 
 
 
V pogovoru po končani zgodbi lahko omenite kako podrobnost, ki ste jo opazili, 
vendar morate kaj takega najti pri vseh. Mali otroci potrebujejo pohvalo, kasneje 
pa naj Vaš obraz zrcali Vaše zadovoljstvo 
 
Poslušajmo njihove komentarje ob koncu zgodbe. 
 
Za konec lahko uporabimo vodeno vizualizacijo ali masažo, ki se navezuje na 
zgodbo. Tako jih umirimo in pripravimo na nove dejavnosti. 
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Smotrno je, da vzgojitelj ob kocu gibalno ovrednoti zgodbo, kajti ta analiza mu 
bo v pomoč pri planiranju naslednje. Nekaj primerov je vidnih pri zgodbah, ki 
so jih pripravile študentke. 
 
 
 
Gibalne zgodbe in otroci s posebnimi potrebami 
 
Gibalne zgodbe so namenjene tudi vsem skupinam otrok, tudi tistim z učnimi 
težavami, fizičnimi pomanjkljivostmi ali ostalimi specialnimi potrebami. 
Zgodbe priredimo glede na fizično in duševno stanje otrok, lahko jih skrajšamo 
ali podaljšamo. Dodamo lahko nove gibalne elemente, ki pomagajo otroku pri 
fizičnem, mentalnem in gibalnem razvoju. 
 
Načrtovanje in strukturiranje gibalne zgodbe 
 
Izberite torej zgodbo, ki zrcali trenutni otroški interes. Ko izbirate gibalne 
elemente, se potrudite in pri vsaki zgodbi najdite kaj, kar jo bo po gibalnem 
izboru ločilo od drugih. 
 
Usvajanje gibalne zgodbe 
 
Običajno mislimo, da je potrebno najprej zgodbo povedati, ob ponovitvi pa 
bomo kazali kaj delamo. Tako spet pademo v rutino, da ustrežemo avditivnim 
otrokom, zato se držimo pravila, ki velja tudi za banse, da takoj ob pripovedi 
kažemo, kaj delamo.  
 
Seveda jih pred začetkom pripovedovanja in gibanja povabimo, da se nam takoj 
gibalno pridružijo. Tako se nam bodo pridružili vizualci in kinesteti, avditivni 
otroci pa nas bodo najprej poslušali in šele ob ponovitvah začeli tudi sami 
uporabljati gib. 
 
Ne pričakujmo, da bomo pripovedovali v tišini, ker se bodo otroci oglašali in 
komentirali. Zapomnite si, to ni gledališka predstava, ampak »happening«, 
dogajanje. 
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Otrokova ustvarjalnost 
 
Otroci se bodo, po vsej verjetnosti, že pri prvem srečanju navdušili. Ob koncu 
bodo komentirali in to je za vzgojitelja kompas, ali je izbral pravo zgodbo in 
pravo gibanje. Če se bodo odzvali razočarano in bodo povedali, da je bilo zanje 
pretežko, je morda res vzrok pri izboru gibalnih elementov, morda pa le na tak 
način pokažejo svojo negotovost in strah, da niso bili uspešni.  
 
Iz svoje izkušnje lahko rečem, da jim bo šlo naslednjič boljše. Otroci, ki niso 
kinesteti, rabijo nekaj dni, da se informacije in novo gibanje »usedejo v 
možgane«. Naslednjič jim gre brez težav. Vedno bolj spoznavajo, da ne morejo 
narediti napake pri ustvarjanju. To jih motivira, da se sprostijo in željno 
pričakujejo novih zgodb. 
 
Mlajši otroci bodo rabili vzgojiteljevo večkratno predstavljanje gibanja. 
Posnemali ga bodo, kolikor ga bodo zmogli in pri vsaki ponovitvi bodo 
vzgojitelji videli napredek. Včasih bodo vmes obmirovali in samo poslušali in 
nato nadaljevali z gibanjem. Potrebovali so počitek. 
 
Štiri- in petletniki bodo tvorno sodelovali pri nastajanju novih gibalnih in 
plesnih predstavitev. Zmožni so dalj časa plesati in cenimo njihovo 
koncentracijo. Tudi ti bodo kdaj vmes obmirovali, si ogledovali druge, 
posnemali druge ali pa dobili nove ideje. Ti premori so potrebni pri ustvarjanju. 
 
Tisti otroci, ki bi raje gledali, kot sodelovali, bodo slej ko prej dobili pogum in 
se pridružili skupini. Večkrat jih povabimo k sodelovanju, morda rabijo več 
besedne spodbude. Če zaslutimo, da izsiljujejo našo pozornost, bo treba morda 
poseči po sprostitveni masaži, kot je pometanje, kjer bomo pometli njegovo 
pasivnost. 
 
Kako naprej 
 
V priročniku so predstavljene zgodbe, ki so bile napisane prav z namenom za 
gibalno in plesno ustvarjanje. Lotimo pa se lahko tudi drugih besedil, ki so 
bogata z izrazi gibanja. Znane pravljice lahko priredimo za tak način 
pripovedovanja. Take so: Rdeča kapica, Trije prašički … Za otroke starejše od 
štirih let priporočam knjigo Lucy Coats, 100 grških mitov za otroke, Mladinska 
knjiga, 2004, (ured. Barabara Zych, ilustracije Anthony Lewis, orig. 2002). Ta 
je za fantiče kot nalašč. 
 
Prav tako pa lahko obogatimo katerokoli področje iz kurikula za vrtce. 
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2. del 
Kaj so plesni in gibalni elementi? 
 
Gibalne zgodbe črpajo gibalni material iz človekovega naravnega gibanja. 
   
Način, kako se človek giblje in pleše 
 
Moje telo ... 
 
Posamezni deli telesa: 
Kar vidimo: glavo, vrat, ramena, prsni koš, pas, trebuh, boke, noge, roke, hrbet, 
ritko, hrbtenico, nadlaket, komolec, podlaket, zapestje, dlan, prste na rokah, 
palec, noge, bedra, kolena, golena, gležnje, stopala, pete, prste na nogah. 
Česar ne vidimo, a občutimo: mišice, kosti, srce (utrip), pljuča (dihanje), sklepe.  
 
Telesne površine: 
- spredaj, 
- zadaj,  
- stranski del, bočna stran. 
 
Telesne oblike: 
- zavite, okrogle, upognjene 
- ravne in ozke, 
- ravne in široke, 
- zasukane. 
 
Telesne akcije: 
- upogibanje,  
- zasukanje, 
- zrušenje,  
- dviganje,  
- hoja,  
- valjanje,  
- tek.   
 
Telesno gibanje: 
- veliki gibi, 
- srednje veliki gibi, 
- mali gibi. 
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Odnos med gibanjem posameznih delov telesa: 
- blizu eden do drugega (zavito, upognjeno), 
- daleč eden od drugega (iztegnjeno), 
- vrtenje dela telesa. 
 
Odnos telesa do predmeta: na, čez, okoli, počez, pod, blizu njega, daleč od 
njega:  
- stene, tla, vrata, okna, 
- škatle, stoli, mize, klopi, omare … 
 
Odnos do gibanja:  
- med skupinami, 
- druge osebe ali skupine, 
- skupine do posameznika. 
 
Odziv ali komunikacije:  
- posameznika do gledalca, 
- skupine do gledalca.  
 
Rekvizit: 
baloni, vreče, elastike, raztegljivo blago, papir, trakovi, papirnate palice, obroči, 
vrv (dolge, kratke), plastične steklenice, žoge vseh velikosti.  
 
Uporaba predmeta: 
metanje, nošenje, stresanje, raztegovanje, preskakovanje, potiskanje, pokrivanje. 
 
 
Odnos osebe do osebe: 
- blizu nje - daleč proč, 
- srečanje, 
- razhajanje, 
- soočenje, 
- en ob drugem, 
- njegova senca, 
- zrcaljenje, 
- vodenje, 
- sledenje, 
- trčenje. 
 
Moje telo se GIBLJE 
 
Razteza, niha, trese, kroži. 
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S prenosom teže 
 
Hoji podobno gibanje: hoja, tek, drsenje, zibanje, guganje, galop.                                              
Zibanje. 
Kotaljenje. 
Drsenje. 
Skoki (odskok, let, doskok, ravnotežje): skok, poskok, preskok. 
 
Ravnotežje (aktivni mir): 
 
- ravnotežje na različnih delih telesa, 
- ravnotežje na več delih telesa (en del, dva dela, trije deli …). 
 
Moje telo se giblje v PROSTORU 
  
Razdelitev prostora (Plešem!- svetlo oranžna):  
- osebni prostor (majhen prostor), 
- srednje velik prostor,   
- po vsem prostoru (velik prostor). 
 
Prostorske razsežnosti: 
 
SMER (Plešem! –svetlo modra): 
- naprej, 
- nazaj, 
- v stran (bočno), 
- v drugo stran (bočno), 
- diagonalno, 
- navzgor, 
- navzdol. 
 
NIVOJI (Plešem! - vijolična): 
- visok (vrata),  
- srednji (miza), 
- nizek (stol). 

 
VELIKOST (Plešem! - rdeča): 
- velika, 
- srednja, 
- majhna. 
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POTI, HOJNICE - po tleh ali zraku (Plešem! – svetlo modra): 
- ravna, 
- zakrivljena, 
- cikcak, 
- spiralna, 
- okrogla, 
- pravokotna, 
- trikotna. 
 
Moje telo se giblje v ČASU 
 
Hitrost (Plešem! - modre): 
- počasi, 
- srednje, 
- hitro, 
- naraščajoče, 
- pojemajoče. 
 
Ritem: 
- utrip srca, 
- ritem dihanja (joga …), 
- fraze. 

 
Moje telo se giblje z MOČJO – ENERGIJO - SILO 
 
Stopnje moči (Plešem! – temno oranžna): 
- močno, 
- srednje, 
- šibko, 
- napeto, popuščeno, mlahavo. 
 
Lastnosti moči: 
- nenadno, eksplozivno, 
- zadržano, tekoče. 
 
Način pojavljanja moči: 
- hiter začetek, 
- zadržano gibanje, s polno močjo, 
- držati ravnotežje. 
 
Način pojemanja moči: 
- nenadno ustavljanje v ravnotežju (otroške igre), 
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- stopnjevano pojemanje. 
 
Moje telo se GIBLJE v TOKU 
 
Dimenzije toka: 
- prosti tok. 
- zaporedni, verižni tok. 
 
Gibalne sekvence: 
- gladka serija gibov, 
- začetek,  
- priprava (telo je pripravljeno), 
- akcija, 
- priprava k zaključku (vse etape so gladko povezana med seboj), 
- konec (v ravnotežju), 
- prenosi. 
 
Fokus ali osredotočenje 
 
Uporabimo oči – pogled. 
Uporabimo celo telo in oči. 
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3. del 
Gibanje je izraz, sporočilo 
 
Fiziološki izvor: 
- trepetanje od mraza, 
- lenobno gibanje od vročine. 
 
Čustveni izvor: 
- skakanje od veselja, 
- zvijanje od bolečine, 
- otrplost od strahu,  
- topotanje ali padec po tleh od besa. 
 
V plesnem izrazu gre za podoživljanje. Otrok ali plesalec umetno ustvari 
notranje zgodbe, čustva, napetosti in jih gibno, plesno podoživlja in sporoča 
skozi: gibalno aktivnost, oblikovanje gibanja, oblikovanje prostora, dinamične 
kvalitete, odnose v gibanju. 
 
 

Ples in gibanje je odziv na spodbude 
 
Tisto, kar vidimo –VID: 
- gib ali gibanje partnerja, 
- gib ali gibanje skupine, 
- živa in neživa narava, naravni pojavi, priročnik Praznovanja in obredi 
- slikanica, 
- ilustracija, didaktične kartice »Čarobne karte«,  
- fotografija, didaktične kartice »Iz albuma s fotografijami«, 
- strukturirana pobarvanka, priročnik Pobarvanke – rozete, 
- umetniška slika, 
- umetniški kip, 
- uporabni predmeti, predmetne spodbude (rekviziti), didaktične kartice »Orodja 
in predmeti«, 
- stroji, 
- kostum, 
- maska, 
- lutka, 
- družbeno okolje, didaktične kartice »Poklici«, »Orodja in predmeti«, »Iskanje 
družine«, priročnik Praznovanja in obredi,  
- didaktične kartice »Plešem«. 
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Tisto, kar slišimo – SLUH: 
- beseda, 
- pesem, 
- zgodba, pravljica, priročnik Gibalne zgodbe,  
- zvok, 
- melodija, 
- glasba, 5 ritmov, afriški ritmi 
- petje, priročnik Gibalne igre s petjem – bansi, 
- mali instrumenti, 
- lastni instrumenti, 
- zvoki iz narave, 
- didaktične kartice »Kako?«, 
- didaktične kartice »Poklici«,  
- didaktične kartice »Orodja in predmeti«. 
 
Tisto, kar otipamo – OTIP: 
- kostum, 
- maska, 
- materiali, naravni in umetni, 
- različno obdelani materiali, 
- toplo, hladno, 
- mokro, suho, 
- trdo, mehko, 
- sipko, kompaktno, 
- prožno, togo. 
 
Tisto, kar zavohamo –VONJ: različni vonji. 

 
Tisto, kar  okusimo – OKUS: različni okusi. 
 
Tisto, kar kinestetično zaznamo – GIBANJE: 
- gib ali gibanje partnerja, priročnika Igre zaupanja in sodelovanja in Igre v 
dvojicah,  
- gib ali gibanje skupine, priročnik Gibalne in rajalne igre, 
- kostum. 
 
Tisto, kar slišim in vidim: 
- priročnik Gibalne zgodbe 
- priročnik Gibalne igre s petjem – bansi 
- priročnik Igre zaupanja in sodelovanja, 
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- priročnik Igre v dvojicah.  
 
Tisto, kar duševno čutimo – ČUSTVA: 
- občutje, didaktične kartice »Kako?«,  
- misel, 
- čustva.  
 
 
 
Opomba: didaktične kartice in priročniki samo delno pokrivajo področje. 
Dosegljivi so na internetni strani. 
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4. del 
 
Lastni instrumenti in gibalne zgodbe 
 
 
Z zvokom lahko dodamo novo kvaliteto gibalnim zgodbam. 
 
Zvok je vse, kar slišimo. Energija se javlja v različnih podobah: kot gibanje, 
toplota, svetloba, elektrika, magnetizem, zvok. Zvočnih pojavov je brez števila. 
Od takih, ki jih povzroča človek (vrisk, sopenje), ki jih pripisujemo živalim 
(renčanje, ščebet), ki so del narave (grmenje, šumenje), zvokov strojev (ropot), 
vse do zvokov glasbil, namenjenih predvsem ustvarjanju glasbe. 
Da bi vse to zvočno bogastvo lažje dojeli, delimo zvočne pojave po njihovih 
akustičnih lastnostih na šume, zvene in tone. 
Šum je zmes mnogih neenakomernih valovanj, ki jih s sluhom ne razločimo 
(pok, sikanje, prasketanje). Šumov ne moremo »zapeti«. 
Zveni imajo tonsko višino, z glasom jih težko zapojemo. Značilnosti šuma in 
tona so pomešane (zvon, gong, činele). Zvene ustvarjamo večinoma s poznanimi 
glasbili. 
Ton je pravilno in enakomerno valovanje, ki ga slišimo kot tonsko višino 
(človeški glas, melodična glasbila). Tone lahko zapojemo. 
 
 
Z lastnimi instrumenti lahko ustvarimo množico različnih zvokov. Igranje 
na lastne instrumente je tudi pripravljalna tehnična vaja za igranje na male 
instrumente, sprostitvena vaja za govorila, vaja v izreki, dihalna intonacijska 
vaja. 
 
Roke 
Zvoke ustvarjamo s ploskanjem (ploski in votli plosk), udarjanjem (udarjamo z 
roko po roki, po kolenih in po različnih trdih predmetih), trkanjem (po stolu, 
mizi, vratih … najboljše, po votlih kartonastih ali plastičnih predmetih) in 
drsenjem (z dlanjo po dlani, z dlanmi po telesu, z dlanmi po trdi podlagi). 
 
Noge 
Zvoke ustvarjamo s topotanjem (topotamo s celim stopalom, samo s prsti ali 
samo s peto) in drsenjem (sede, včasih tudi stoje, v copatah ali bosi, s celim 
stopalom po gladkih tleh). 
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Govorila 
Z jezikom tleskamo na več načinov (sesljajoči tlesk: t, tc ali c ; pokajoči tlesk: ti-
ta, ti-to ali ti-ta-to; s konico jezika na hitro drsimo po zgornji ustnici sem ter tja - 
šepetaje ali na glas: bl-bl-bl … ). 
Z bolj ali manj napetimi ustnicami počimo lahko na: p, bau, pl. Z ustnicami 
brbramo na dva načina: šepetaje, kar se sliši bodisi kot pr, pr, pr, ali prrrrrrrrr; in 
na glas: brm, brm … ali brrrrrrrr. 
Pihamo, sikamo in šumimo ritmične ostinate (ponavljajoči se ritmični motiv) ali 
posamezne zloge na: s, f, š, ps, ks, kš … 
Melodija je urejena, zaporedna skupina različno visokih tonov in je sama v sebi 
zaokrožena uravnotežena glasbena misel. Melodija se lahko dviga, raste in je 
zato rastoča; melodija lahko pada in je zato padajoča. Intervalni skoki pa 
pokrbijo za to, da je melodija skakajoča. 
 
Glasba  je zveneča oblika v gibanju. (Eduard Hanslick) 
 
Oblika v glasbi: glasbo oblikovno doživljamo in njeno obikovanost plesno 
gibalno izražamo. 
 

mag. Darinka Žager 
 
Literatura:  
Lebič, L., Loparnik, B. (1982): Osnove glasbene umetnosti. Ljubljana: MK 
Voglar, M. (1989): Otrok in glasba. Ljubljana: DZS 
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5. del 
Primer gibalne zgodbe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
- z redečim tiskom so označena gibalna navodila, 

- z modrim tiskom so označena glasovna navodila. 
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Evelina Umek 
 
IGRAČE NA POTOVANJU 
 
Gibalno, plesno oblikovanje in zvočna spremljava: Gordana Schmidt 
 
 
(stojimo razporejeni po prostoru). Erik je odpotoval z mamico, očkom in 

sestrico Karin na počitnice. Avto so do vrha naložili s kovčki (nosimo težek 

kovček in zraven sopihamo), vozičkom (vozimo voziček), in drugimi 

prepotrebnimi stvarmi.  

Erik je hotel vzeti s seboj tudi igrače, vendar zanje ni bilo več prostora, zato je 

vzel s sabo svoj najnovejši avto (po vseh štirih se premikamo po prostoru in 

zraven z roko vozimo avto ter trobimo na ves glas) in pisano žogo (žogo mečemo 

visoko v zrak) in zraven govorimo »hopla«). Vse druge igrače so morale ostati 

doma. 

Žalostno so samevale v kotu sobe: plišasti kenguru (postavimo se pokonci in 

malo počepnemo – visok nivo), konj iz plastike (postavimo se na vse štiri z eno 

dvignjeno nogo – srednji nivo), dolga zeleno rumena gosenica (uležemo se na tla 

- nizek nivo), gugajoči se pajac (stojimo razkoračeno in nihamo naprej in nazaj 

– visok nivo), robot (otrpnemo v taki drži, da so deli telesa zaviti in upognjeni – 

poljubni nivo) in polna škatla lego kock (s telesom oblikujemo kocko – nizek 

nivo) in nekaj polomljenih avtomobilčkov (premikamo se po vseh štirih in naglo 

spreminjamo smeri – nizek nivo). 

Konj iz plastike je stresel svojo košato grivo (stresemo z glavo), začel kopati s 

kopiti (stojimo in udarjamo z nogami ob tla) in rekel: »Za njim pojdem.« 

(ponovimo vsi skupaj). 

»Kam?« je vprašal pajac in se zagugal (stojimo razkoračeno in nihamo naprej in 

nazaj – visok nivo). 

»Na morje!« je odgovoril konj (se postavimo na vse štiri).  
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»Sploh veš, kje je?« se je zvijajoč na vse pretege (se zvijamo na tleh – nizek 

nivo), zasmejala gosenica (ha, ha, ha). 

»Bom že našel, morje je veliko, ne bo mi ušlo,« je začel kopitljati konj (na vseh 

štirih udarjamo z rokami ob tla)  in močno zahrzal (zahrzamo).  

Po tem se je povzpel na zadnji nogi (se dvignemo), da so se vsi ustrašili. 

Iz škatle se je prekucnil robot (smo na tleh v taki drži, da so deli telesa zaviti in 

upognjeni – poljubni nivo in se premaknemo v drugo držo), se postavil na noge 

(se dvignemo) in začel korakati sem in tja (korakamo sem in tja). Konj se je 

umiril. 

»Jaz bi tudi šel?« se je oglasil kenguru (stoje v malem počepu poskočimo in 

ponovimo tekst).  

Ta kenguru je bil pravzaprav še kengurujček (še enkrat poskočimo in rečemo 

»tojink«). 

»Jaz bom tekel,«je rekel konj (tečemo), »drvel (tečemo hitro v krogu), galopiral 

(galopiramo v krogu) …«. 

»Jaz tudi,« je pritrdil kengurujček (stojimo v malem počepu). 

»Pokaži,« je rekel konj. 

Mali kenguru se je postavil na zadnji nogi (stojimo v majhnem počepu), ki sta 

pri vseh kengurujih zelo dolgi, sprednji dve pa sta mu nemočno bingljali (roke 

nam bingljajo ob telesu). Nekaj časa je tako stal, potem pa je kar telebnil na tla 

(se zrušimo na tla). 

»Ti pa znaš,« se je zakrohotal konj (rečemo »i ha ha ha«). 

»No, no,« se je oglasil pajacek, »kot vem, so kenguruji odlični skakači, zato pa 

imajo zadnji dve nogi daljši.« 

»Naj pokaže,« je rekel konj. 

Kenguru je spet poskusil, hotel se je celo odriniti, toda naredil je samo majhen 

skokec (stojimo v majhnem počepu in malo poskočimo in rečemo »tojink«). 

Žalostno je gledal okrog sebe in kmalu bi zajokal. 
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»Ho, ho, ho,« se je zakrohotal konj (postavimo se na vse štiri, in se 

zakrohočemo), se prevalil na hrbet in molel vse štiri od sebe (se prevalimo na 

hrbet in molimo noge in roke v zrak). »Konec me bo od smeha!« 

»Še poskusi!« je priganjala kenguruja gosenica (se zleknemo na tla in ponovimo 

tekst).  

»Še poskusi!« je priganjal pajacek (stojimo razkoračeno in nihamo naprej in 

nazaj).  

Robot pa je z odsekanimi koraki hodil sem in tja (korakamo v taki drži, da so 

deli telesa zaviti in upognjen), vrtel glavo na vse strani (obračamo glavo v vse 

stran) in mahal z rokami (mahamo s rokami). 

 Kenguru se je spet pognal na zadnjih nogah v zrak (stoje v majhnem počepu 

poskočimo) in njegovi skoki so bili vse daljši in daljši (skačemo naprej vse dalj 

in govorimo »toojnk, tooojnk, toooojnk«). 

»To je že bolje,» je ugotovil konj, »lahko greš z mano.« 

»Tudi jaz grem s tabo,« je rekla gosenica. 

»Se boš plazila vso pot do morja?« jo je vprašal konj (stojimo na vseh štirih). 

»Gosenice se ne plazimo, ampak lezemo in to na poseben način.«  

»Pokaži,« je rekel konj. 

Gosenica se je močno zgrbila, da sta se glava in zadnji konec stikala, močno 

potegnila trup naprej (ležimo in se s krčenjem telesa premikamo) in prilezla do 

konja. 

»Še vedno si prepočasna,« je rekel konj (še vedno stojimo na vseh štirih). 

»Potem ti bom pa zlezla na hrbet, zelo sem lahka,« je rekla in zlezla konju na 

hrbet (naredimo »streho« - joga). 

Konj pa jo je stresel s sebe: »Ne bom te nosil.« (postavimo se na vse štiri in 

stresamo celo telo). 

»Te bom pa jaz,« je rekel robot (korakamo v taki drži, da so deli telesa zaviti in 

upognjeni) in odločno zakorakal proti vratom. 
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»Ojoj,« je zavzdihnil konj, »prav lepa druščina smo. Jaz bom tekel, kenguru bo 

skakal, gosenica bo vijugala in lezla, pajacek se bo pa gugal. Nikoli ne bomo 

prišli do morja!« 

»Bomo, bomo,« so mu ugovarjali kenguru, gosenica, pajacek in robot. 

Vsak se je premikal po svoje (vsak se premika v vlogi, ki mu je všeč in govori 

»bomo, bomo«). Bili so prav smešni. 

Kdo ve, ali so igrače našle Erika? 

 

 

OPOMBA: 

Izbira igrač je lahko poljubna, lahko jih je tudi veliko več. 
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6. del 
 
Analiza gibalne zgodbe 
 
 
 
Analiza uporabljenih gibalnih elementov: 
 
Zgodba za plesno gibno izražanje: 
 
 

Ovrednotenje 
(od 1 do 5 točk) 

Deli telesa: 
 

 

Telesno gibanje: 
 

 

Koraki: 
 

 

Nivoji: 
 

 

Smeri: 
 

 

Velikost gibov: 
 

 

Prostor: 
 

 

Sled: 
 

 

Sila: 
 

 

Ritem: 
 

 

Uporaba glasu: 
 

 

Ustvarjanje zvoka z lastnimi  instrumenti: 
 

 

 
 
 
Pri ocenjevanju si pomagajte z delom »Kaj so plesni in gibalni elementi«. 
Ocenjevanje je subjektivno in služi samo vam kot kontrola uporabljenih gibalnih 
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elementov. Če se vam zdi, da ste uporabili vse dele telesa in vsakemu delu telesa 
posvetili nekaj specifičnega gibanja, se ocenite s 5. Če pa so otroci sedeli ali 
stali ter delali vse samo z rokami se ocenite z 1. Taka analiza vam bo v pomoč 
pri koreografiji naslednjih zgodb ali izboljšanju prvotne. Vsak od nas imama 
namreč specifično gibanje. Nekateri zelo uporabljajo roke, drugi noge, skoraj 
večini glava stoji na ramenih kot »zacementirana«. Prav tako so redki tisti, ki 
uporabljajo ramena, prste, boke ali kolena. Na ta način pa lahko preverimo ali 
smo stopili iz svojega običajnega gibanja in otrokom ponudili tudi drugačno 
vrsto gibanja. Pri tem nam lahko pomagajo tudi otroci s svojimi idejami ko jih 
vprašamo »Kako bi pa to pokazali s koleni?« 
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7. del 
 
Zgodbe, ki jih lahko sami gibalno in plesno 
oblikujete: 
 
 
Evelina Umek 
 

MARKO SKAČE 
 
Študentka: 
Starost otrok: 
 
Marko je živahen fantič, ki ne more nikoli mirovati. Ves čas skače, zato ga vsi 

opozarjajo: 

»Marko, ne skači!« 

Marko tudi pleza. 

»Marko, ne plezaj!« 

Marko teče. 

»Marko, ne tekaj!« 

Marko ves čas motovili z rokami in nogami. 

»Marko, bodi pri miru!« 

Le babica mu včasih zapoje: »Marko skače po zeleni trati, ajaj, aj ajaj …« 

Marko sanja, da bi živel v deželi, kjer bi lahko skakal, tekal in mu ne bi bilo 

treba biti pri miru. 

In neke noči je Marko pristal v taki deželi. 

Ljudje niso hodili, ampak so skakali sem in tja, naprej in nazaj in se pri tem tudi 

zaletavali drug v drugega. 

»Oh, oprostite,« so kar naprej ponavljali. 

Še dobro, da nimajo avtomobilov, je pomislil Marko. 

 35



Če so kdaj hodili, so hodili po strani, nikoli naravnost. Stopali so po prstih ali po 

petah. 

Včasih so se tudi vrteli v krogu, nekateri so hodili tudi po vseh štirih. 

Marko je nekaj časa pridno skakal skupaj z njimi, se zaletaval prav tako kot oni 

in se skušal vrteti v krogu. 

Vrtel se je vedno hitreje in hitreje in hitreje, dokler ni padel na tla. 

Prav glasno je zabobnelo, da se je pošteno ustrašil. Odprl je oči in se znašel 

poleg svoje postelje na tleh. 

Pritekla sta mama in oče, ga položila v posteljo, pokrila in pobožala. 

»Saj bom pri miru,« je zamrmral Marko. »Ne bom skakal …« 

»Ti kar skači,« sta rekla mama in oče, »samo ne s postelje.« 

Toda Marko ju ni slišal, zaspal je in kdo ve, kaj je spet sanjal. 

 

 36



 
Evelina Umek 
 
KROKODIL NA VRTU 
 
Študentka: 
Starost otrok: 
 
Na vrt se je priplazil krokodil, Najprej je potisnil naprej desno prednjo nogo, 

potem levo, potem še zadnjo desno in potem še zadnjo levo. Z gobcem je opletal 

levo desno, kazal zobe in vzbujal strah in grozo. 

Nihče ni vedel, od kod se je vzel. 

Prvi sta ga zagledali dve mački, ki sta se temeljito umivali. Staknili sta glavi 

skupaj in presenečeni opazovali pošast, ki se je plazila vse bliže in vse bliže. 

»Poglej, kakšen gobec ima!« je vzkliknila črna muca. 

»In koliko zob!« se je zgrozila druga. 

»Skočiva!« sta zavpili obe in že sta bili na drevesu. 

Krokodila je opazila tudi koklja s svojimi piščančki. Tako vneto je iskala 

črvičke za svoj naraščaj, da bi krokodila skoraj kljunila. 

»Bežimo, hitro hitro!« je skušala spraviti piščančke na varno. 

Zajčki, ki so si prišli ogledat, ali so zeljnate glave že dovolj zrasle, in so živahno 

skakljali sem ter tja, so, ko so zagledali krokodila, sedli na zadnje tačke in se 

spogledali.  

»Ali je zelje?« je vprašal prvi. 

»Le od kod se je vzel?« je rekel drugi. 

»Takih živali ni v našem gozdu,« je ugotovil tretji. 

»Gospa koklja, ali kaj veste …?« se je hotel pozanimati četrti. 

»Nekaj je hudo narobe,« je ugotovil peti. 

»Narobe,« so rekli vsi skupaj, »taka pošast je lahko nevarna.« In so urno 

odskakljali v gozd. 

»Ga, ga, ga,« je gagala račka, ki se je odpravila na svoj vsakodnevni sprehod k 

reki. In dodala: » Lej ga, lej ga, ta se tudi rad kopa.« 
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Krokodil se ji je približal. Ko je zagledala njegove zobe, je zamahnila s perutmi 

in se skrila za bližnji grm. 

Vrabci, ki so vse to opazovali z vrha drevesa, so zaščebetali: 

»Koga se tako bojite?« 

»Pošasti,« se je slišalo iz vseh koncev vrta. 

»Pošasti,« so spet zaščebetali vrabci, »to je Mihčev plišasti krokodil. To je 

igračka.« 

»Oh,« so se oddahnili vsi: muci, koklja s piščeti in zajčki; stopili so h krokodilu 

in ga začeli božati. Koklja in piščeta so ga nežno kljuvali. 

Potem je iz hiše pritekel Mihec in odnesel krokodila. 
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Evelina Umek 
 

SLON V SLAŠČIČARNI 
 
Študentka: 
Starost otrok: 
 

V mesto je prišel cirkus. 

Po ulicah so korakali akrobati, žonglerji, plesalci in klovni. 

Akrobati so skakali visoko, visoko, se vrteli in se zvijali, da nisi vedel, kje imajo 

roke in noge. 

Žonglerji so metali v zrak pisane kroglice in jih lovili. 

Plesalci so poplesovali, se prijazno nasmihali in pozdravljali mimoidoče. 

Klovni so štorkljali za njimi, jih oponašali, se spotikali, lovili drug drugega in 

izzivali smeh. 

Za njimi so v sprevodu stopale živali. 

Žirafa se je z dolgim vratom stegovala na vse strani in kukala skozi okna hiš. 

Kamela je stopala užaljeno in ni nikogar pogledala. 

Na koncu sprevoda je hodil slon, pravi slon z dolgim trobcem in pahljajočimi 

uhlji. 

Od časa do časa je dvignil trobec v zrak in gledal s svojimi majhnimi očesci. 

Nekaj je iskal. 

To je bil sladkosneden slon, rad je imel slaščice in hotel je čim prej priti v 

slaščičarno. 

In res, na glavni ulici je bila najboljša slaščičarna v mestu. 

Slon je takoj stopil do vrat, ampak, ojoj, vrata so bila preozka in prenizka, da bi 

mogel slon skoznje. 

Slon se je znašel, poiskal je odprto okno, stegnil svoj trobec in trčil prav na 

sredo mize, kamor je natakarica položila pladenj s slaščicami. 

Mnjam, mnjam, jih je pobasal in si jih zatlačil v usta. 

Prestrašena natakarica je od strahu odskočila. 
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Slon je čakal, da mu prinese drugi pladenj slaščic. 

Prestrašeni gostje so vstali od svojih mizic in se stisnili k steni. 

Slon je še vedno čakal. 

Natakarica je ugotovila, da ne bo odšel, če mu ne bo postregla. 

In tako mu je prinesla še en pladenj in še enega in še enega, dokler ni pospravil 

prav vseh slaščic, šele potem se je počasi odpravil naprej. 

A tudi za slona je bilo sladkarij preveč. 

Joj, kako ga je začel boleti trebuh! Niti koraka ni mogel več narediti. 

Legel je na tla, molel noge v zrak, opletal z rilcem in čakal. 

Kaj je čakal zdaj? 

Da ga kdo masira po trebuhu. 

In res, klovni so pritekli in ga začeli masirati po trebuhu. Čez nekaj časa je slon 

podrl kupček, se skobacal na noge in odhitel proti cirkusu. 
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Evelina Umek 

 

ZOO 
 
Študentka: 
Starost otrok: 
 
Vrabčki, ki so se tisti dan mudili v živalskem vrtu, so kmalu ugotovili, da se 

dogaja nekaj posebnega.  

Obiskovalcev ni bilo in živali so bile nestrpne. Nikogar ni bilo, ki bi jih 

občudoval. 

Slon se je prestopal compa - comp in glasno trobil. 

Najpogumnejši vrabček je pristal na njegovem hrbtu.  

Zaščebetal je: »Tako velik trobec in tako majhen repek.« 

Priletel je drugi in dodal: »In kako velika ušesa!« 

Slon se je začel pahljati z njimi in vrabčka je kar odpihnilo. 

Odletela sta k opicam. Te so se obešale na droge, se praskale in kričale. 

»Prehrupne so,« sta rekla in odšla k divji svinji. Ta se je s svojimi mladički 

valjala po blatu. 

»Fuj,« sta rekla. 

Krdelo volkov v ogradi je tekalo okrog mreže.  

»Upam, da ne bodo tulili,« sta pomislila in že so volkovi začeli zavijati. 

Lev je mirno spal. Sploh se mu ni ljubilo rjoveti, medved pa je nekaj brundal 

sam zase ter tacal okrog. 

Mee meee, se je razlegalo od koz, ki so se zaletavale druga v drugo in trkale z 

rogovi. Ovce so se tiščale skupaj in žalostno blejale bee, bee … 

»Pojdiva poslušat kaj bolj blagoglasnega,« je predlagal prvi vrabček in drugi se 

je strinjal z njim. 

Zmotile so ju račke, ki so racale k ribniku ga, ga, ga … 

Žabe so na vso moč regljale in skale v vodo in iz nje: Pljusk, pljusk! 

»Poskusiva pri ptičih,« sta rekla. 
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»Stran, stran,« je zavreščala papiga. 

»V tem živalskem vrtu pa res ni miru,« je potožil prvi. 

»Zletiva v gozd,« je rekle drugi in poletela sta na najvišje drevo v bližnjem 

gozdu. Srečala sta druge ptiče in začela sta neutrudno ščebetati o vsem, kar sta 

videla v živalskem vrtu. 
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Evelina Umek 

 

ŽELVA 
 
Študentka: 
Starost otrok: 
 
Bila je noč in na nebu je sijal mesec, velik in okrogel. Morje je rahlo valovalo, le 

kakšen bolj razposajen val se je pognal na peščeno plažo in pustil za seboj 

mokro sled. 

Majhna, drobna želvica se je v vdolbinici pod mivko skobacala iz jajčeca, si 

utrla pot na površje, pomolila glavico izpod oklepa in se radovedno ozirala 

okrog sebe. Vedela je, da mora čim prej priti do morja. Slišala je njegovo 

šumenje, vabilo jo je. 

Z drobnimi, naglimi koraki jo je ubrala proti temni črti obale, ki se je 

približevala in oddaljevala. Bala se je, da je ne bo nikoli dosegla. 

»Uh, kako je to naporno,« si je mislila in drobencljala hitreje, vedno hitreje. 

Tisti razposajeni val jo je dosegel in jo, pljusk, odnesel s sabo. 

»Koliko vode,« se je začudila, »slana je in globoka.« 

Začela je okorno brcati s plavutkami. Valovi so jo nosili, potapljala se je ter se 

spet dvigala na površje. 

»Saj je prijetno,« si je rekla. 

Čez čas je opazila še druge prebivalce morja. 

Mimo nje je zaplaval velik morski klobuk, prav počasi se je zibal in zdel se ji je 

zelo imeniten.  

Še ona se je začela počasi pozibavati. 

Nenadoma je okrog nje začelo vse gomazeti, jata majhnih ribic jo je objela in 

morala se jim je prilagoditi. 

Skupaj so švigale zdaj sem, zdaj tja, prav veselo je bilo plavati z njimi. 

Joj! Kaj pa je to? Presenetila jo je velika riba z odprtim gobcem, ki se ji je 

grozeče bližala. 
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Potem se je nekaj mehkega in ovijajočega zaletelo vanjo. Ligenj se je z lovkami 

poganjal naprej in jo porinil k skali. 

»Malo bom počivala,« si je rekla želvica in se zazrla proti dnu morja. 

Zagledala je čudovit prizor. Morske zvezdice so plesale nenavaden ples, 

iztegovale, krčile so svoje krake ter ustvarjale nenavadne figure. 

Najraje bi se jim pridružila, toda s svojimi kratkimi nogicami res ni mogla 

tekmovati z njimi, zato je začela v ritmu valov iztegovati in skrivati glavico. 

Zdelo se ji je na moč imenitno. 

Mimo je priplaval morski konjiček in jo začel posnemati. Morski ježki, ki niso 

znali plesati, so se začeli kotaliti sem ter tja. 

»Kako veselo je v morju,« je vzkliknila želvica. 

Tedaj se je oglasila ena od morskih zvezd: »Čakale smo te.« 

»Oh,« je rekla želvica.  

»Dobrodošla med nami,« so ji vsi zaklicali. Kmalu so se veseli druščini 

pridružile še druge ribe in ribice. Morske školjke so se oglašale tako kot 

kastanjete. 
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Evelina Umek 
 

ŽOGICA 
 
Študentka: 
Starost otrok: 
 
Skozi okno je priletela žogica, čisto navadna, rdeča žogica. Otroci so jo hoteli 

ujeti, toda žogica se jim je izmikala. 

Skočila je visoko visoko, do stropa. 

Potem se je zakotalila pod omaro. Otroci so začeli plaziti po tleh, da bi jo 

dosegli. 

Toda žogica je odskočila in pristala na omari. Otroci so stopili so na prste in 

stegovali roke. 

Porednica je, kot da bi se ustrašila, da jo bo zdaj zdaj prijeli, ušla izpod omare in 

butnila ob zid. 

Otroci so se kar ustrašili. 

Od zidu je drsela do vrat, potem pa skočila v škatlo z igračami. 

Otroci so se sklonili nad škatlo.  

Žogica se je skrila prav na dno.  

Zato so vse igrače stresli iz škatle. 

Nagajiva žoga se je začela vrteti.  

Ustavila zdaj pri tem, zdaj pri onem. 

Nastala je prava zmešnjava, vrtela se je žogica, vrteli so se otroci. 

Kakšen hrup, kakšna zmeda! 

Ko se je eden izmed njih skoraj dotaknil, je spet poletela, se skrila za zaveso in 

odfrčala skozi okno. 

Otroci so se spogledali. Všeč jim je bila nagajiva žogica in sklenili so, da jim 

drugič zagotovo ne bo ušla. 
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 8. del 
 
Primeri zgodb, ki so jih za integrirano 
prakso pripravile študentke 1. letnika PV in 
študentke 3. letnika pri izbirnem predmetu 
Metodike plesne vzgoje v študijskem letu 
2007/2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
- z redečim tiskom so označena gibalna navodila, 

- z modrim tiskom so označena glasovna navodila. 

- z oranžno je označeno dodano besedilo. 
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Evelina Umek 

KROKODIL NA VRTU 1. 
 

Študentka: Tjaša Jelnikar 

Starost otrok: 3 leta 

 

GIBALNI ELEMENTI V PROSTORU: 

- plazenje, 

- poskok, 

- skok, 

- koraki, 

- tek, 

- hoja. 

 

GIBALNI ELEMENTI NA MESTU: 

- upogniti, 

- krčiti, 

- nihati, 

- stresati, 

- stegniti, 

- skloniti, 

- dvigniti, 

- počep, 

- odriv, 

- zamahniti. 

 

VZGOJNO PODROČJE: živali - naravoslovje 
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UVOD: Za našo zgodbo bomo uporabljali čim več prostora, po katerem se bomo gibali. 

Zvrstili se boste v vlogah različnih živali, ki bodo nastopale v zgodbi in te živali za svoje 

gibanje potrebujejo veliko prostora, tako kot vi.  

 

Na vrt se je priplazil krokodil in takoj potisnil naprej desno prednjo nogo, potem 

levo, potem še zadnjo desno in potem še zadnjo levo (uležemo se na trebuh, 

naprej premaknemo desno roko, nato levo roko, zatem desno nogo in še levo 

nogo). 

Z gobcem je opletal levo desno in vzbujal strah in grozo (z glavo stresamo levo 

in desno, strašno renčimo). 

Nihče ni vedel, od kod se je vzel. 

Prvi sta ga zagledali dve mački, ki sta se temeljito umivali (stegnemo roke pred 

seboj, dvignemo se na kolena, dlani položimo plosko na tla, opremo se nanje, 

klečimo na vseh štirih, hrbet usločimo navzgor kot mačka in mijavkamo.  

Iztegnemo roke predse, dvignemo se na kolena in se z rokami božamo po telesu, 

kot bi se po mačje umivali in mijavkamo). 

Staknili sta glavi skupaj in presenečeni opazovali pošast, ki se je plazila vse 

bliže in vse bliže (klečimo na vseh štirih, s sosedom staknemo glavi skupaj). 

»Poglej, kakšen gobec ima!« je vzkliknila črna muca (strašno zarenčimo in 

stresamo z glavo levo in desno). 

»In koliko zob!« se je zgrozila druga (pokažemo zobe, stresamo z glavo in 

strašno renčimo). 

»Skočiva!« sta zavpili obe in že sta bili na drevesu (skočimo pokonci, na obe 

nogi, in se pretvarjamo, da kot mačka plezamo po drevesu). 

Krokodila je opazila tudi koklja s svojimi piščančki (počepnemo na obe nogi in 

čepe hodimo, kokodakamo). 

Tako vneto je iskala črvičke za svoj naraščaj, da bi krokodila skoraj kljunila 

(dlani položimo skupaj, tako da oblikujemo kljun; pomaknemo jih k obrazu in se 

sklanjamo navzdol proti tlom, kot bi kljuvali). 
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»Bežimo, hitro, hitro!« je skušala spraviti piščančke na varno (Kokodakamo, 

hitreje hodimo čepe na obeh nogah). 

Zajčki, ki so si prišli ogledat, ali so zeljnate glave že dovolj zrasle, in so živahno 

skakljali sem ter tja (poskakujemo, z rokami in nogami se odrivamo od tal, 

skačemo v levo, desno, naprej, nazaj). 

Ko so zagledali krokodila, so sedli na zadnje tačke in se spogledali (stojimo na 

nogah, pokrčimo kolena, roke pokrčimo v komolcih in jih držimo pred seboj ter 

rahlo poskakujemo). 

»Ali je zelje?« je vprašal prvi. 

»Le kje se je vzel?« je rekel drugi. 

»Takih živali ni v našem gozdu,« je ugotovil tretji. 

»Gospa koklja, ali kaj veste …?« se je hotel pozanimati četrti. 

»Nekaj je hudo narobe,« je ugotovil peti. 

»Narobe,« so rekli vsi skupaj, »taka pošast je lahko nevarna.« In so urno 

odskakljali v gozd (poskakujemo, z rokami in nogami se odrivamo od tal). 

»Ga, ga, ga,« je gagala račka, ki se je odpravila na svoj vsakodnevni sprehod k 

reki (počepnemo, hodimo tako, da nihamo na obeh nogah – levo in desno; 

gagamo). 

In dodala: » Lej ga, lej ga, ta se tudi rad kopa.«  

Krokodil se ji je skoraj približal. Ko je zagledala njegove zobe, je zamahnila s 

perutmi in se skrila za bližnji grm (z rokami »oblikujemo« peruti - roke 

pokrčimo v komolcih in z njimi zamahnemo).  

Vrabci, ki so vse to opazovali z vrha drevesa, so zaščebetali: »Koga se tako 

bojite?« (vstanemo, iz prstov na rokah oblikujemo kljun -  pokrčimo prste in jih 

ob obrazu  premikamo, kot bi odpirali in zapirali kljun; čivkamo). 

»Pošasti,« se je slišalo iz vseh koncev vrta. 

»Pošasti,« so spet zaščebetali vrabci, »to je Mihčev plišasti krokodil. To je 

igračka.« (s prsti ob obrazu še vedno oblikujemo kljun in  čivkamo). 

»Oh,« so se oddahnili vsi muci (smo v položaju mačke in mijavkamo). 
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Tudi koklja s piščeti (počepnemo na obe nogi in čepe hodimo in kokodakamo) 

in zajčki (poskakujemo, z rokami in nogami se odrivamo od tal, skačemo v levo, 

desno, naprej, nazaj). 

Vsi so pristopili h krokodilu in ga začeli božati (premaknemo se naprej in 

božamo namišljenega krokodila). 

Koklja in piščeta so ga nežno kljuvali (dlani položimo skupaj, tako da 

oblikujemo kljun, pomaknemo jih k obrazu in se sklanjamo navzdol proti tlom, 

kot bi kljuvali). 

Potem je iz hiše pritekel Mihec in krokodila odnesel (stečemo, sklonimo se k 

tlom, z rokami poberemo namišljenega krokodila; hodimo,  kot bi ga nosili). 
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Analiza uporabljenih gibalnih elementov: 

Zgodba za plesno gibno izražanje:  

Krokodil na vrtu 

Ovrednotenje 

(od 1 do 3 točk) 

Deli telesa: glava, dlani, prsti, roke, noge … (skoraj celo telo). 2 

Telesno gibanje: upogibanje, krčenje, dviganje, spuščanje, 

zamahovanje, nihanje, stresanje, hoja, skoki, poskoki, tek … 

(uporaba več oblik). 

3 

Koraki: ena vrsta. 1 

Nivoji: nizek (čepenje, po kolenih, plazenje), visok (stoja na 

nogah, skakanje) (dva nivoja).  

2 

Smeri: naprej, nazaj, levo, desno (več smeri). 3 

Velikost gibov: majhni, srednji (dve velikosti). 2 

Prostor: na mestu, majhen prostor (dve velikosti). 2 

Sled: ravna črta (ena sled). 1 

Sila: gladko, napeto (dve vrsti). 2 

Ritem: počasi, zmerno, hitro (več ritmov). 3 

Uporaba glasu: mijavkanje, kokodakanje, renčanje, gaganje; 

(več glasov). 

3 

Ustvarjanje zvoka z lastni instrumenti: / - 
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Evelina Umek 

KROKODIL NA VRTU 2 
 
Študentka: Katja Ropoša 
Starost otrok: od 5 let dalje 

 
 
Na vrt se je priplazil krokodil. Najprej je potisnil naprej desno prednjo nogo, 
potem levo, nato pa še zadnji nogi (ležimo na trebuhu: premaknemo desno roko, 
levo, nato še nogi). 
Z gobcem je opletal levo in desno, kazal zobe in vzbujal strah in grozo (glavo 
premikamo levo in desno, pri tem pa grdo gledamo – namrščimo obrvi in 
stiskamo ustnice). 
 
Prvi sta ga zagledali dve mački, ki sta se ravno temeljito umivali (postavimo se v 
položaj mačke - na kolena in si z roko drgnemo čez obraz, kot da se umivamo). 
Staknili sta glavi skupaj in presenečeni opazovali pošast, ki se je plazila vse 
bliže (stikamo glave skupaj in prestrašeno gledamo okoli). 
»Poglej, kakšen gobec ima!« je vzkliknila črna muca (z roko pokažemo na  
usta). 
»In koliko zob!« se je zgrozila druga (pokažemo svoje zobe). 
»Skočiva!« sta zavpili obe in že sta bili na drevesu (skočimo v zrak). 
 
Krokodila je opazila tudi koklja s svojimi piščančki (z rokami naredimo 
perutničke in se po prostoru premikamo v počepu). 
Tako vneto je iskala črvičke za svoje otročičke, da bi kmalu kljunila še 
krokodila. 
»Bežimo, hitro hitro!« je zaklicala svojim piščančkom (čim hitreje se 
razbežimo). 
 
Zajčki, ki so v bližini živahno skakljali sem ter tja, so kmalu zagledali krokodila. 
Sedli so na zadnje tačke in se spogledali (živahno skačemo okoli, nato pa 
sedemo na pete in se spogledujemo). 
»Taka pošast je lahko nevarna,« so rekli vsi skupaj in so urno odskakljali v gozd 
(sonožno odskakljamo v kot telovadnice). 
 
»Ga, ga, ga,« je gagala račka, ki se je odpravila na svoj vsakodnevni sprehod k 
reki. In dodala: »Lej ga, lej ga, ta se tudi rad kopa.« Prosto se sprehajamo po 
prostoru: smo v polpočepu, z ritkami pa migamo sem ter tja. 
Krokodil se ji je skoraj približal. Ko je zagledala njegove zobe, je zamahnila s 
perutmi in se skrila za bližnji grm (zamahnemo z rokami in se skrijemo za 
tobogan, stole, telovadna orodja …). 
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Vrabci, ki so vse to opazovali, so zaščebetali: »Koga se bojite?« Letamo po 
telovadnici, pri tem uporabimo roke za krila in čivkamo kot ptice. 
»Pošasti,« se je slišalo iz vseh koncev vrta (dlani damo na lica, mencamo). 
»Pošasti,« so spet zaščebetali vrabci, »to je Mihčev plišasti krokodil. To je 
igračka.« Zamahnemo z roko. 
»Oh,« so se oddahnili vsi: muci, koklja s piščeti in zajčki (naredimo se, kot da si 
obrišemo pot iz čela ob tem rečemo fju). 
Pristopili so h krokodilu in ga začeli božati. Koklja in piščeta so ga nežno 
kljuvali (začnemo božati drug drugega po glavi). 
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 Evelina Umek 

KROKODIL NA VRTU 3 
 
Študentka: Tatjana Šiško 
Starost otrok: od 5 do 6 let 
 
Ležimo na tleh, obrnjeni na hrbet.  
Na vrt se je priplazil krokodil (plazimo se po tleh).  
Najprej je potisnil naprej desno prednjo nogo (desno roko postavimo naprej). 
Potem levo (postavimo naprej levo roko).  
Nato zadnjo desno (postavimo zadnjo desno nogo naprej) 
in zadnjo levo (postavimo zadnjo levo nogo naprej).  
Z gobcem je opletal levo desno (roke stegnemo predse, eno pod drugo in 
mahamo levo desno).  
Kazal je zobe (kažemo zobe). 
Vzbujal je strah ter grozo (še vedno kažemo zobe, ter zraven renčimo in 
namrščimo čelo).  
Nihče ni videl, od kod se je vzel (malo stisnemo veke).  
Prvi sta ga zagledali dve mački, ki sta se temeljito umivali (klečimo kot mačka  
in se umivamo  po mačje).  
Staknili sta glavi skupaj (dva otroka stakneta glavi skupaj).  
Presenečeni sta opazovali pošast, ki se je plazil vse bliže in vse bliže (opazujeta 
navideznega krokodila in se plazita po tleh).  
»Poglej, kakšen gobec ima!« je vzkliknila črna muca (iztegnemo roki predse eno 
pod drugo, nato se postavimo v položaj mačke). 
»In koliko zob!« se je zgrozila druga (pokažemo zobe in namrščimo obraz). 
»Skočiva!«  Skočimo. 
In že sta bili na drevesu.   
Krokodila je opazila tudi koklja s svojimi piščančki (počepnemo in 
kokodakamo).  
Tako vneto je iskala črvičke za svoj naraščaj, da bi skoraj kljuknila krokodila 
(kljuvamo z rokami po tleh).   
»Bežimo hitro hitro!« je skušala spraviti piščančke na varno (tečemo sem ter tja 
po prostoru). 
Zajčki so prišli pogledat, ali so zeljnate glave že dovolj zrasle (v globokem 
počepu, z rokami upognjenimi pred seboj,  opazujemo navidezne zeljnate glave).  
Živahno so skakljali sem ter tja (skačemo v cikcaku po prostoru).  
Ko so zagledali krokodila (plazimo se po tleh kot krokodil),  
so sedli na zadnje tačke in se spogledovali (sedemo na tla in se gledamo med 
sabo).  
»Ali je zelje?« je vprašal prvi (pokažemo en prst na roki).  
»Le kje se je vzel?« je rekel drugi (pokažemo dva prsta na roki).  
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»Takih živali ni v našem gozdu,« je ugotovil tretji. Pokažemo tri prste na roki.  
»Gospa koklja, ali kaj veste …?« se je hotel pozanimati četrti (pokažemo štiri 
prste na roki). 
»Nekaj je hudo narobe«, je ugotovil peti (pokažemo pet prstov na roki).  
»Narobe,« so rekli vsi skupaj (vsi zakričimo na ves glas »narobe«).  
»Taka pošast je lahko nevarna.« Vsi ponovimo na glas. 
Urno so odskakljali  gozd (sonožno skačemo po prostoru).  
»Ga, ga, ga«, je gagala račka ki se je odpravila na svoj vsakodnevni sprehod 
k reki (v počepu hodimo po prostoru in gagamo). 
In dodala: »Lej ga, lej ga, ta se tudi rad kopa.« Čofotamo po navidezni vodi. 
Krokodil se je skoraj približal (plazimo se).  
Ko je zagledala njegove zobe (pokažemo zobe),  
je zamahnila s perutmi in se skrila za bližnji grm (v počepu se stresemo in 
odgagamo vsak na svojo stran, kjer se skrijemo za mize ali stole).  
Vrabci, ki so vse to opazovali z vrha drevesa, so zaščebetali: »Koga se tako 
bojite?« Čivkamo kot vrabci.   
»Pošasti,« se je zaslišalo iz vseh koncev vrta (izza miz in stolov kričimo 
»pošasti«).   
»Pošasti,« so spet zaščebetali vrabci, »to je Mihčev plišasti krokodil. To je 
igračka.« Vsi skupaj prinesemo na sredino igralnice velikega plišastega 
krokodila iz kotička..  
»Oh«, so si oddahnili vsi: muci (zamijavkamo),  
koklja (zakokodakamo), piščeti (s prsti naredimo kljunčke in kljuvamo po tleh), 
in zajčki (sonožno skačemo po prostoru).  
Pristopili so h krokodilu in ga začeli božati (stopimo k igrački in jo božamo).  
Koklja in piščeti so ga nežno kljuvali (krokodila s prsti kljuvamo).  
Pri tem je iz hiše pritekel Mihec (tečemo po prostoru)  
in odnesel krokodila (vsi skupaj primemo krokodila in ga pospravimo nazaj 
v kotiček). 
 
 
Analiza uporabljenih gibalnih elementov: 

Zgodba za plesno gibno izražanje:  

Krokodil na vrtu 

Ovrednotenje 

(od 1 do 5 točk) 

Deli telesa: glava, dlani, prsti, roke, noge … (skoraj celo telo). 5 

Telesno gibanje: upogibanje, krčenje, dviganje, spuščanje, 

zamahovanje, nihanje, stresanje, hoja, skoki, poskoki, tek … 

(uporaba več oblik). 

5 

Koraki:  2 

Nivoji: nizek (plazenje), srednji (počep, na kolenih), visok 5 
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(stoja na nogah, skakanje). 

Smeri: naprej, nazaj, levo, desno (več smeri). 5 

Velikost gibov: majhni, srednji (dve velikosti). 3 

Prostor: na mestu, majhen prostor (dve velikosti). 5 

Sled: ravna črta, cikcak, vijuganje, v krogu.  4 

Sila: gladko, napeto, popuščeno. 3 

Ritem: počasi, zmerno, hitro.  4 

Uporaba glasu: gaganje, kokodakanje, čivkanje, govor. 2 

Ustvarjanje zvoka z lastni instrumenti: / - 
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Evelina Umek 

 
KROKODIL NA VRTU 4 
 
Študentka: Nataša Dolenc 
Starost otrok: od 5 do 6 let 
 
Cilj: otroci se razmigajo. 

Oblika: skupna. 

Metoda: vodenje. 

Moja naloga: da otrokom na čim bolj zanimiv način pripovedujemo gibalno zgodbo. Ob 

pripovedovanju jim kažem različne gibe, ki jih ponavljajo za mano. 

 

Na vrt se je priplazil krokodil (plazimo se po tleh).  

Najprej je potisnil naprej desno prednjo nogo (postavimo se na vse štiri in 

potisnemo naprej desno roko), potem levo prednjo nogo (potisnemo naprej levo 

roko), nato zadnjo desno nogo (potisnemo nazaj desno nogo) 

in nato še zadnjo levo nogo (potisnemo nazaj levo nogo). 

Z gobcem je opletal levo desno (krožimo z glavo in nagibamo glavo na levo in 

desno ter naprej in nazaj). 

Kazal je zobe in vzbujal strah in grozo (odpremo usta, pokažemo zobe in rečemo 

grrrr). 

Nihče ni vedel, od kod se je vzel. 

Prvi sta ga zagledali dve mački, ki sta se temeljito umivali (smo na vseh štirih in 

se z glavo stegujemo na vse strani svojega telesa in se delamo, kot da se 

umivamo).  

Staknili sta glavi skupaj in presenečeni opazovali pošast, ki se je plazila vse 

bliže in bliže (rečemo mijav in se plazimo). 

»Poglej, kakšen gobec ima!« je vzkliknila črna muca. Spačimo se in naredimo 

šobo. 

»In koliko zob!« se je zgrozila druga (pokažemo svoje zobe in rečemo grrrr). 

»Skočiva!« sta zavpili obe in že sta bili na drevesu (skočimo). 
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Krokodila je opazila tudi koklja s svojimi piščančki. Tako vneto je iskala 

črvičke za svoj naraščaj, da bi krokodila skoraj kljunila (sklanjamo se k tlom, kot 

da nabiramo črvičke). 

 »Bežimo, hitro hitro!« je skušala spraviti piščančke na varno (pričnemo tekati 

po prostoru). 

Zajčki, ki so si prišli ogledat, ali so zeljnate glave že dovolj zrasle, so živahno 

skakljali sem ter tja (skačemo levo in desno, naprej in nazaj). 

Ko so zagledali krokodila, so sedli na zadnje tačke (pokleknemo na kolena). 

Spogledali so se (se spogledujemo, gledamo eden drugega).  

»Ali je zelje?« je vprašal prvi. 

»Le od kod se je vzel?« je rekel drugi (migamo z rameni in migamo z glavo na 

levo in desno).  

»Takih živali ni v našem gozdu,« je ugotovil tretji (migamo z glavo  in kazalcem 

na levo in desno). 

»Gospa koklja, ali kaj veste …?« se je hotel pozanimati četrti. 

»Nekaj je hudo narobe,« je ugotovil peti. 

»Narobe,« so rekli vsi skupaj, »taka pošast je lahko nevarna.« In so urno 

odskakljali v gozd (skačemo). 

»Ga, ga, ga,« je gagala račka, ki se je odpravila na svoj vsakodnevni sprehod k 

reki (hodimo v počepu). 

In dodala: »Lej ga, lej ga, ta se tudi rad kopa.« 

Krokodil se ji je skoraj približal (se plazimo).  

Ko je zagledala njegove zobe (pokažemo zobe in rečemo grrrr),  

je zamahnila s perutmi (zamahnemo s komolci) 

in se skrila za bližnji grm (skrijemo svojo glavo za svoje roke). 

Vrabci, ki so vse to opazovali z vrha drevesa, so zaščebetali: 

»Koga se tako bojite?« 

»Pošasti,« se je slišalo iz vseh koncev vrta. 
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»Pošasti,« so spet zaščebetali vrabci, »to je Mihčev plišasti krokodil. To je 

igračka.« 

»Oh,« so se oddahnili vsi: muci, koklja s piščeti in zajčki. Pristopili so h 

krokodilu in ga začeli božati. Koklja in piščeta so ga nežno kljuvali. Potem je iz 

hiše pritekel Mihec in odnesel krokodila. 

 
 
 
 
 
Analiza uporabljenih gibalnih elementov: 
 
Zgodba za plesno gibno izražanje: 
KROKODIL V VRTU 
 

Ovrednotenje 
(od 1 do 5 točk) 

Deli telesa: 4 
Telesno gibanje: 4 
Koraki: 1 
Nivoji: 4 
Smeri: 4 
Velikost gibov: 4 
Prostor: 5 
Sled: 0 
Sila: 3 
Ritem: 3 
Uporaba glasu: 2 
Ustvarjanje zvoka z lastnimi instrumenti: 2 
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Evelina Umek 

Marko skače 1 
Študentka: Nataša Dolenc 

Starost otrok: od 5 do 6 let 

 

Cilj: otroci se razmigajo. 

Oblika: skupna. 

Metoda: vodenje. 

Moja naloga: da otrokom na čim bolj zanimiv način pripovedujem gibalno zgodbo. Ob 

pripovedovanju jim kažem različne gibe, ki jih ponavljajo za mano. 

 

Marko je živahen fant, ki ne more nikoli mirovati. Ves čas skače (večkrat 

poskočimo), zato ga vsi opozarjajo: »Marko, ne skači!« (nehamo skakati). 

Marko tudi zelo rad pleza (dvigujemo roke in noge v zrak, kot da plezamo po 

kamniti steni).  

Ker se vsi bojijo, da bi padel z višine, mu pravijo: »Marko, ne plezaj!« (nehamo 

plezati). 

Marko tudi zelo veliko teče (tečemo na mestu).  

Toda tudi to drugim ni všeč in ga zopet opozarjajo: »Marko, ne tekaj!« (nehamo 

teči na mestu). 

Marko ves čas motovili z rokami (vrtimo svoje roke na vse strani in jih 

stresamo), nato tudi z nogami (vrtimo svoje noge, jih zamahujemo naprej in 

nazaj, jih stresamo). 

Njegovo neprestano gibanje zelo rada opazuje njegova babica, ki mu rada zapoje 

pesmico: »Marko skače, Marko skače po zeleni trati, ajaj aj ajaj po zeleni trati 

…« Pojemo. 

Marko si želi, da bi živel v taki deželi, kjer bi lahko skakal (skačemo),  

tekal (tečemo na mestu) in mu ne bi bilo treba biti pri miru.  

Neke noči pa se mu te želje uresničijo, saj je sanjal (položimo glavo na sklenjene 

roke),  
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da je pristal v taki deželi (dvignemo roko, jo postavimo pred svoje čelo in se 

razgledamo po prostoru).  

Tam ljudje niso hodili, ampak so skakali sem in tja (skačemo levo, desno), 

naprej in nazaj (skačemo naprej in nazaj) in se pri tem tudi zaletavali drug v 

drugega (nežno se zaletavamo drug v drugega). 

»Oh, oprostite,« rečejo vsi otroci, pogledajo se s partnerjem in mu malo 

priklonijo. 

Marko je ob tem pomislil: »Še dobro, da nimajo avtomobilov!« Rečejo vsi 

otroci; z rokami nakažemo, kot da držimo volan. 

Takrat, ko niso skakali, so pa hodili postrani, nikoli naravnost (po prostoru 

hodimo tako, da smo najprej nagnjeni v levo stran, nato še v desno).  

Nekateri so stopali po prstih (hodimo po prstih) ali po petah (hodimo po petah).  

Včasih so se vrteli v krogu (se vrtimo), nekateri so hodili tudi po vseh štirih 

(hodimo po vseh štirih).  

Marko je nekaj časa pridno skakal skupaj z njimi (skačemo), se vrtel v krogu (se 

vrtimo) in se zaletaval prav tako kot oni (se zaletavamo drug v drugega).  

Vrtel se je vedno hitreje in hitreje in hitreje (vedno bolj hitro se vrtimo), dokler 

ni padel na tla (pademo na tla). 

Tedaj je zelo glasno zabobnelo, da se je pošteno prestrašil (skrijemo glavo med 

roke).  

Odprl je oči in se znašel poleg svoje postelje na tleh. Pritekla sta mama in oče, 

ga položila v posteljo, pokrila in pobožala. 

Marko je zamrmljal: »Saj bom pri miru, ne bom več skakal …« Ponovijo vsi 

otroci.   

»Ti kar skači,« sta rekla mama in oče, »samo ne s postelje.« 

Toda Marko ju ni slišal, zaspal je in kdo ve, kaj je spet sanjal. 
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Evelina Umek 

MARKO SKAČE 2 
 
Študentka : Aleksandra Muhič 
Starost otrok: 5 let 
 
Sedimo na tleh, v krogu. 
Marko (levi komolec postavimo na tla, roka je vzravnana in z njo malo 
pomigamo), je živahen fantič, ki ne more nikoli mirovati. Ves čas skače (z 
desnim komolcem trikrat poskočimo), zato ga vsi opozarjajo: »Marko, ne skači!« 
Otroci glasovno ponovijo. 
Marko tudi pleza (levo podlahtnico damo v ležeči položaj in z njo drsamo po 
tleh).  
»Marko, ne plezaj!« Otroci glasovno ponovijo. 
Marko teče (levi komolec postavimo na tla, roka je vzravnana in z njo 
poskačemo naprej, levo, desno, nazaj).  
»Marko, ne tekaj!« Otroci glasovno ponovijo. 
Marko ves čas motovili z rokami in nogami (levi komolec imamo na tleh in 
migamo s prsti). 
»Marko, bodi pri miru!« Otroci glasovno ponovijo. 
Le babica mu včasih zapoje: »Marko skače, Marko skače, po zeleni trati, ajaj, aj 
ajaj …« Otroci glasovno ponovijo. 
Marko sanja (leva podlahtnica pade na tla, dlan razpremo), da bi živel v deželi, 
kjer bi lahko skakal, tekal in mu ne bi bilo treba biti pri miru. In neke noči je 
Marko pristal v taki deželi. 
Ljudje niso hodili, ampak so skakali sem in tja (levo in desno nogo pokrčimo v 
kolenu in s stopali skačemo levo, desno), naprej in nazaj (skačemo naprej, 
nazaj), pri tem so se tudi zaletavali drug v drugega (se z nogami zaletavamo v 
sosedovo nogo). 
»Oh, oprostite,« so kar naprej ponavljali (otroci glasovno ponovijo). 
Še dobro, da nimajo avtomobilov, je pomislil Marko (otroci glasovno ponovijo). 
Včasih so se tudi vrteli v krogu (stopala vrtimo v krogu; najprej v smeri urinega 
kazalca, nato obratno), nekateri pa so hodili tudi po vseh štirih (prsti obeh nog 
in kolena so na tleh, pete privzdignjene ter se poskušamo primikati naprej). 
Marko je nekaj časa pridno skakal skupaj z njimi (vključimo še levi komolec in z 
njim skačemo, roka je vzravnana), se zaletaval prav tako kot oni (z levo roko se 
zaletavamo v noge) in se skušal vrteti v krogu (z levim komolcem krožimo v 
smeri urinega kazalca). 
Vrtel se je vedno hitreje in hitreje in hitreje (komolec vrtimo pospešeno), dokler 
ni padel na tla (leva roka pade na tla).  
Prav glasno je zabobnelo, da se je pošteno ustrašil.  
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Pritekla je mama (z desnim komolcem skačemo čez trebuh do leve ležeče roke), 
ga položila v posteljo (z desno roko primemo levo roko in jo prestavimo), 
pokrila in pobožala (s prsti desne roke pobožamo levo roko). 
»Saj bom pri miru,« je zamrmral Marko (otroci glasovno ponovijo). 
»Ne bom skakal …« (otroci glasovno ponovijo). 
»Ti kar skači, samo ne s postelje,« je rekla mama (otroci glasovno ponovijo). 
Toda Marko je ni slišal, zaspal je (levo razprto dlan počasi sklenemo v pest) in 
kdo ve, kaj je spet sanjal. 
 
 
Analiza gibanja: 
 
Zgodba za plesno gibno izražanje: 
MARKO SKAČE 
 

Ovrednotenje 
(od 1 do 5 točk) 

Deli telesa: roke, noge, komolci, prsti na rokah, kolena, stopala. 4 
Telesno gibanje: upogibanje, dviganje, padanje, vrtenje, drsenje. 5 
Koraki: - - 
Nivoji: nizek. 1 
Smeri: levo, desno, naprej, nazaj. 4 
Velikost gibov: majhen, srednji. 4 
Prostor: na mestu. 1 
Sled: krožna, cikcak, ravna. 5 
Sila: tekoče, popuščeno, napeto. 5 
Ritem: otroku primeren. 5 
Uporaba glasu: ponavljanje govornih delov. 4 
Ustvarjanje zvoka z lastnimi instrumenti:  - 
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Evelina Umek 
 

MARKO SKAČE 3 
 
Študentka: Anja Kokošin 

Starost otrok: 

 

Marko (pokažemo desno nogo), je živahen fantič, ki ne more nikoli mirovati. 

Ves čas skače (desno stopalo skače), zato ga vsi opozarjajo: »Marko, ne skači!« 

(levo stopalo stresamo). 

Marko tudi pleza (desno stopalo se vzpenja po lev nogi). 

»Marko, ne plezaj!« (levo stopalo stresamo). 

Marko teče (desno stopalo poljubno premikamo). 

»Marko, ne tekaj!« Levo stopalo stresemo. 

Le babica mu včasih zapoje:«Marko skače, Marko skače po zeleni trati …« 

Ko Marko spi (desno stopalo smrči), sanja, da bi živel v deželi, kjer bi skakal 

(desno stopalo skače) in tekal povsod (desno stopalo poljubno premikamo).  

In neke noči je Marko pristal v taki deželi. Tam so vsi skakali (obe stopali 

skačeta), naprej in nazaj (naprej in nazaj), pri tem so se tudi zaletavali drug v 

drugega (dvignemo stopala v zrak in udarimo skupaj).  

Če pa so kdaj hodili, so stopali po prstih (stopala so na prstih) ali po petah 

(stopala so na petah).  

Včasih so se tudi vrteli v krogu (v zraku krožimo z obema stopaloma).  

Marko je nekaj časa skakal skupaj z njimi (desno stopalo skače), se zaletaval 

prav tako kot oni (dvignemo stopala v zrak in udarimo skupaj) in se skušal vrteti 

v krogu (v zraku krožimo z obema stopaloma). 

Vrtel se je vedno hitreje in hitreje (stopnjujemo hitrost), dokler ni padel na tla 

(desno stopalo udari ob tla). 

Prav glasno je zabobnelo, da se je Marko pošteno ustrašil. Odprl je oči in znašel 

se je v svoji sobi. 
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Evelina Umek 
 

SLON V SLAŠČIČARNI 1 
 
Študentka: Nataša Dolenc 
Starost otrok: od 5 do 6 let 
 

V mesto je prišel cirkus (z rokami naredimo trikotnik nad glavo). 

Po ulicah so korakali akrobati, žonglerji, plesalci in klovni (korakamo na mestu). 

Akrobati so skakali visoko visoko (skačemo visoko v zrak), se vrteli (se vrtimo)  

in se zvijali (se zvijamo v boku, zvijamo tudi svoje roke, noge in glavo), da nisi 

vedel, kje imajo roke in kje noge (prepletemo roke in noge). 

Žonglerji so metali v zrak pisane kroglice in jih lovili (delamo se, kot da 

mečemo v zrak žogice in jih lovimo). 

Plesalci so poplesovali (plešemo po prostoru), se prijazno nasmihali (se 

smejimo) ter pozdravljali mimoidoče (mahamo in pozdravljamo eden drugega). 

Klovni so štorkljali za njimi (smešno hodimo, lahko delamo velike korak), jih 

oponašali (skačemo, plešemo po prostoru, mahamo zvijamo svoje roke, noge in 

glavo), se spotikali (se spotikamo), lovili drug drugega (se lovimo po prostoru) 

in izzivali smeh (se glasno smejimo, tako da dajemo eno roko na usta in se 

sklanjamo. Tako se smejimo, da celo pademo na hrbet ter roke in noge štrlijo v 

zrak). 

Za njimi so v sprevodu stopale živali (korakamo na mestu). 

Žirafa se je z dolgim vratom stegovala (stegujemo se z rokami v zrak, stopimo 

na prste na nogah in gledamo na vse strani) in kukala skozi okna hiš. 

Kamela je stopala užaljeno (smo čisto pokrčeni, gledamo v tla in hodimo čisto 

počasi) in ni nikogar pogledala. 

Na koncu sprevoda pa je hodil slon (hodimo zelo na trdo in glasno), pravi slon z 

dolgim trobcem (z eno roko nakažemo, kot da imamo trobec) in pahljajočimi 

uhlji (z rokami nakažemo svoja velika ušesa). 
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Od časa do časa je dvignil trobec v zrak (dvignemo eno roko v zrak) in gledal s 

svojimi majhnimi očmi (gledamo s priprtimi vekami na vse strani). 

Nekaj je iskal (radovedno pogledujemo po igralnici). 

To je bil sladkosneden slon, rad je imel slaščice in hotel je čim prej priti v 

slaščičarno (z roko krožimo po svojem trebuhu in se oblizujemo). 

In res, na glavni ulici je bila najboljša slaščičarna v mestu. 

Slon je takoj stopil do vrat, ampak, ojoj, vrata so bila preozka in prenizka, da bi 

mogel skoznje (na vse načine poskušamo priti skoznje, poskusimo naprej, nazaj, 

z ritjo, bočno, a nam ne uspe). 

Ampak slon se je znašel, poiskal je odprto okno, stegnil svoj trobec (močno 

stegnemo svojo roko) in trčil prav na sredo mize, kamor je natakarica položila 

pladenj s slaščicami. 

»Mnjam, mnjam,«  (otroci glasovno ponovijo za slonom), jih je pobasal in si jih 

zatlačil v usta (z roko nosimo slaščice v usta in glasno cmokamo in godemo 

mmmmnjam, mmmnjam). 

Prestrašena natakarica je od strahu odskočila (odskočimo nazaj). 

Slon je čakal, da mu prinese drugi pladenj slaščic. 

Natakarica je ugotovila, da ne bo odšel, če mu ne bo postregla. 

In tako mu je prinesla še en pladenj, še enega in še enega (hodimo po prostoru in 

se pretvarjamo, kot da nosimo pladenj).  

A tudi za slona je bilo sladkarij preveč. 

Joj, kako ga je začel boleti trebuh! Niti koraka ni več mogel narediti (primemo 

se za trebuh in se sklonimo ter stokamo). 

Legel je na tla, molel noge v zrak, opletal z rilcem in čakal (ležemo na tla, 

molimo noge v zrak in opletamo z roko, ki predstavlja rilec). 

Kaj pa je zdaj čakal? 

Da ga kdo masira po trebuhu. 

In res, klovni so pritekli in ga začeli masirati po trebuhu (z rokami se masiramo 

po trebuhu).  

 66



Čez nekaj časa je slon podrl kupček (glasovno oponašamo podiranje kupčka),  

se skobacal na noge in odhitel proti cirkusu (vstanemo in veselo skačemo po 

igralnici). 
  
 
Analiza uporabljenih gibalnih elementov: 
 
Zgodba za plesno gibno izražanje: 
SLON V SLAŠČIČARNI 
 

Ovrednotenje 
(od 1 do 5 točk) 

Deli telesa: celo telo. 5 
Telesno gibanje: 5 
Koraki: različne hoje. 5 
Nivoji: vsi nivoji. 5 
Smeri: vse smeri. 4 
Velikost gibov: srednji, veliki. 4 
Prostor: hoja po krožnici, proti sredini kroga in nazaj. 5 
Sled: različne. 0 
Sila: 4 
Ritem: 4 
Uporaba glasu: ponavljanje govornih delov. 3 
Ustvarjanje zvoka z lastnimi instrumenti:  - 
 

 67



Evelina Umek 
 
SLON V SLAŠČIČARNI 2 
 
Študentka: Eva Debeljak 
Starost otrok: od 3 do 5 let 
 
V mesto je prišel cirkus (topotamo z nogami po tleh). 
Po ulicah so korakali akrobati, žonglerji, plesalci in klovni. 
Akrobati so skakali visoko, visoko, delali kozolce in se zvijali, da nisi vedel,  
kje imajo roke in noge (segamo z roko čim višje, izmenjujemo roki). 
Žonglerji so metali v zrak pisane kroglice in jih lovili.  
Plesalci so poplesovali, se prijazno nasmihali in pozdravljali mimoidoče (trikrat 
udarimo z dlanmi ob tla in plosknemo). 
Klovni so štorkljali za njimi, jih oponašali, se spotikali, lovili drug drugega in 
izzivali smeh.  
Za njimi so v sprevodu stopale živali (pomikamo se z boki dvakrat naprej in 
dvakrat nazaj). 
Žirafa se je z dolgim vratom stegovala na vse strani in kukala skozi okna hiš. 
Kamela je stopala užaljeno in ni pogledala nikogar (polkrožno krožimo z glavo). 
Na koncu sprevoda je hodil slon, pravi slon z dolgim trobcem in pahljajočimi 
uhlji (sklonimo se proti stopalom). 
Od časa do časa je dvignil trobec v zrak in gledal s svojimi majhnimi očmi. 
Nekaj je iskal. 
To je bil sladkosneden slon, rad je imel slaščice in hotel je čim prej priti v 
slaščičarno. 
In res, na glavni ulici je bila najboljša slaščičarna v mestu (pobožamo se po 
trebuhu). 
Slon je takoj zavil vanjo, ampak, ojoj, vrata so bila preozka in prenizka, da bi 
mogel skoznje.  
Slon se je znašel, poiskal kje odprto okno, stegnil svoj trobec in trčil (plosknemo 
z dlanmi ob tla) prav na sredo mize, kamor je natakarica položila pladenj s 
slaščicami.  
»Mnjam, mnjam,« jih je pobasal in si jih zatlačil v usta.  
Prestrašena natakarica je od strahu odskočila (odskočimo nazaj). 
Slon je čakal, da mu prinese drugi pladenj slaščic.  
Prestrašeni gostje so vstali od svojih mizic in se stisnili k steni (pokrčimo kolena 
in se stisnemo). 
Natakarica je ugotovila, da ne bo odšel, če mu ne bo postregla.  
In tako mu kje prinesla še en pladenj, še enega in še enega, dokler ni pospravil 
prav vseh slaščic, šele potem se je odpravil naprej.  
A tudi za slona je bilo sladkarij preveč. 
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Joj, kako ga je začel boleti trebuh! Niti koraka ni mogel več narediti (uležemo se 
na tla). 
Legel je na tla, molel noge v zrak, opletal z rilcem in čakal (stegnemo noge v 
zrak). 
Kaj pa je zdaj čakal? 
Da ga kdo masira po trebuhu. 
In res, klovni so pritekli in ga začeli masirati po trebuhu. Čez nekaj časa je slon 
podrl kupček (udarimo se po kolenih), se skobacal na noge in odhitel proti 
cirkusu (čepe se pomikamo v krogu). 
 
 
PEDAGOŠKI CILJI 
 
 
Globalni cilji:  
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 
- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 
- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 
- razvijanje gibalnih sposobnosti, 
- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 
- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 
- spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti. 
 
Operativni cilji:  
 
- razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega  
telesa, rok in nog), ravnotežje, 
- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti,  
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki …), 
- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 
načina (kako se giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli 
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi, 
- spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger, 
- uvajanje otrok v igre s pravili, 
- spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 
dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.  
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SLON V SLAŠČIČARNI 3 
 
Študentka: Mateja Lah 
Starost otrok: od 4 do 5 let 
 

V mesto je prišel cirkus (z rokami oblikujemo krog nad glavo). 

Tam so bili žonglerji, ki so metali žogice v zrak in jih lovili (oponašamo 

žonglerje, kako mečejo žogice v zrak). 

Sledili so jim akrobati, ki so veselo skakali okoli (skačemo okrog po prostoru z 

ene noge na drugo in krilimo z rokami).  

Po ulicah so korakali tudi klovni, ki so vzbujali smeh (skačemo podobno kot 

akrobati, se tudi pripogibamo, delamo norčave obraze in se smejimo). 

Za njimi so v sprevodu stopale živali. 

Tam so bile opice, ki so vesele skakale okoli (počepnemo, nato sonožno 

skačemo po prostoru). 

Žirafa se je z dolgim vratom stegovala na vse strani (rahlo smo skrčeni, nato pa 
iztegnemo vrat in glavo čim višje; gledamo levo in desno). 
Tam je bila tudi kamela (v hrbtu smo upognjeni),  

ki ni bila vesela, ampak je poklapano gledala v tla (hodimo počasi, noge 

vlečemo za sabo, roke nam prosto visijo ob telesu). 

Na koncu sprevoda pa je hodil čisto pravi  slon. Imel je velika ušesa (z vsako 

roko hkrati nakažemo velik polkrog, kjer imamo ušesa)  

in velik rilec (z roko naredimo rilec). 

Od časa do časa je dvignil trobec v zrak in gledal s svojimi majhnimi očmi. 

Nekaj je iskal (naredimo rilec, se sklanjamo in hodimo okrog po prostoru). 

Kdo ve, kaj je iskal?  

To je bil sladkosneden slon (migamo z rilcem levo in desno).  

Iskal je slaščice, da bi jih pojedel (sklanjamo se in z rilcem nekaj iščemo). 

Kar naenkrat je na glavni ulici zagledal najboljšo slaščičarno v mestu (ustavimo 
se). 

 70



Slon je  prišel do vrat, a ker je bil tako velik (vzravnamo se),  

se ni mogel zriniti noter (migamo z boki levo in desno, kot da smo obtičali med 

vrati). 

A se je znašel, poiskal je odprto okno (hodimo okrog in z rilcem iščemo okno),  

stegnil svoj trobec (roko - rilec - najprej skrčimo k sebi, nato pa jo iztegnemo),  

in nekaj začutil. 

S koncem rilca je to stvar prijel (počepnemo in iztegnemo roko)  
in jo nesel k svojim ustom (roke nosimo k ustom, kot da bi jedli).  
Dobil je slaščice.   
Hitro je pojedel še ostale in si jih zatlačil v usta (hitro nosimo »hrano« k ustom).  
Mnjam, mnjam! 
A za slona je bilo sladkarij preveč (prenehamo uporabljati roko kot rilec). 

Slon se je najedel (vstanemo iz počepa).   

Bilo mu je slabo in bolel ga je trebuh (božamo se po trebuhu).  

Niti koraka ni mogel več narediti. 

Legel je na tla (najdemo prazen prostor in se uležemo),  

pomolil noge v zrak (obe nogi  pokrčimo in dvignemo v zrak),  

opletal z rilcem in čakal. 

Zaželel si je masaže. 

Takrat so prišli akrobati, slona požgečkali in masirali po trebuhu (še vedno 

ležimo, se s prsti žgečkamo in masiramo po trebuhu).  

Slon se je počutil veliko bolje (hitro vstanemo) 

in ko je vstal (z rokami naredimo rilec), je tekel novim dogodivščinam naproti  

(veselo poskakujemo in tečemo po prostoru, z rokami še vedno tvorimo rilec). 
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ZOO 
Študentka: Urška Bizjak 

Starost otrok: od 4 do 5 let 

 

Vrabčki, ki so se tisti dan mudili v živalskem vrtu, so kmalu ugotovili, da se 
dogaja nekaj posebnega (gibamo se po prostoru, z rokami mahamo, kot bi leteli; 
včasih se ustavimo in oziramo naokrog).  
Obiskovalcev ni bilo in živali so bile nestrpne. Nikogar ni bilo, ki bi jih 
občudoval (z rameni skomignemo, kot da nam nekaj ni jasno). 
Slon se je prestopal compa-comp (z rokami naredimo rilec in se prestopamo na 
mestu) 
in glasno trobil (trobimo oooo).  
Najpogumnejši vrabček je vzletel (nekaj časa letamo) 
in pristal na njegovem hrbtu (ustavimo se). 
Zaščebetal je: »Tako velik trobec (z rokami naredimo velik krog – poudarimo 
veliko, nato pokažemo z rokami rilec) 
in tako majhen repek.« Z dvema prstoma pokažemo čisto majhno razdaljo in z 
roko naredimo rep. 
Priletel je drugi (nekaj časa letamo, nato se ustavimo), 
in dodal: »In kako velika ušesa!« Z rokami naredimo velik krog, nato z rokami 
naredimo ušesa. 
Slon se je začel pahljati z njimi in vrabčka je kar odpihnilo (z roko naredimo 
rilec in se zavrtimo). 
Odletela sta k opicam (letamo po prostoru). 
Te so se obešale na droge (stegujemo roke, kot bi se na nekaj obešali),  
se praskale (se praskamo) 
in kričale (kričimo). 
»Prehrupne so,« (zamašimo si ušesa) 
sta rekla in odšla k divji svinji (tečemo po prostoru). 
Ta se je s svojimi mladički valjala po blatu (valjamo se po tleh).  
»Fuj,« sta rekla (se skremžimo in skrčimo). 
Krdelo volkov v ogradi je tekalo okrog mreže (hitro hodimo po vseh štirih).  
»Upam, da ne bodo tulili,« sta pomislila in že so volkovi začeli zavijati 
(dvignemo glavo, naš pogled usmerimo navzgor in tulimo uuuuuuuuuu). 
Lev je mirno spal (roki damo pod lice in zapremo oči). 
Sploh se mu ni ljubilo rjoveti, medved pa je nekaj brundal sam zase (brundamo) 
ter tacal okrog (počasi hodimo po vseh štirih). 
Koze so meketale (oglašamo se z mee meee, hodimo lahkotno in poskočno po 
vseh štirih),  
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In se zaletavale druga v drugo in trkale z rogovi (se z glavo dotikamo drug 
drugega in se s pestmi dotikamo partnerjevih pesti).  
Ovce so se tiščale skupaj (strnemo se v gručo, stojimo na vseh štirih), 
in žalostno blejale (oglašamo se bee, bee …) 
»Pojdiva poslušat kaj bolj blagoglasnega,« je predlagal prvi vrabček in drugi se 
je strinjal z njim (z rokami mahamo, kot da letimo, glavo imamo obrnjeno v 
stran, kot da nekomu nekaj govorimo). 
Zmotile so ju račke, ki so racale k ribniku in se oglašale (oglašamo se z ga, ga, 
ga;  gremo v počep, dlani damo pod pazduhe in mahamo s komolci). 
Žabe so na vso moč regljale in skakale v vodo in iz nje (oglašamo se z pljusk, 
pljusk in regljamo; skačemo iz počepa visoko v zrak, roke imamo med 
razkoračenimi nogami). 
»Poskusiva pri ptičih,« sta rekla (stečemo v vijugah po prostoru in krilimo z 
rokam in se ustavimo). 
»Stran, stran,« je zavreščala papiga (z rokami pred seboj mahamo, kot da 
nekoga odganjamo). 
»V tem živalskem vrtu pa res ni miru,« je potožil prvi (pokrijemo si ušesa in 
zmajemo z glavo). 
»Zletiva v gozd,« je rekel drugi in poletela sta (stečemo v vijugah po prostoru in 
krilimo z rokam in se ustavimo). 
Poletela sta na najvišje drevo v bližnjem gozdu. Srečala sta druge ptiče  
(pomahamo v pozdrav) 
in začela sta neutrudno ščebetati o vsem, kar sta videla v živalskem vrtu 
(obračamo se na vse strani, kot da pripovedujemo skupini okoli nas). 
 
 
 
 
 
 
Evelina Umek 
Želva 1 
 
Študentka: Manca Sladič 
Starost otrok: od 3 let dalje 
 
Bila je noč in na nebu je sijal mesec, velik in okrogel (z rokami smo nad glavo 
naredili velik krog in jih nato prestavili pred seboj). 
Morje je rahlo valovalo, le kakšen bolj razposajen val se je pognal na peščeno 
plažo in pustil za seboj mokro sled (z iztegnjenimi rokami smo mahali na vse 
strani). 
Majhna, drobna želvica se je v vdolbinici pod mivko skobacala iz jajčeca, si 
utrla pot na površje, pomolila glavico izpod oklepa in se radovedno ozirala 

 73



okrog sebe (počepnili smo in se ulegli na kolena. Počasi smo se izvijali, tako da 
smo na koncu stali na kolenih. Roko smo prislonili na čelo in gledali na vse 
strani).  
Vedela je, da mora čim prej priti do morja. Slišala je njegovo šumenje, vabilo jo 
je (usedli smo se in z nogami mahali pred seboj, tako da so noge valovale). 
Z drobnimi, naglimi koraki jo je ubrala proti temni črti obale, ki se je 
približevala in oddaljevala. Bala se je, da je ne bo nikoli dosegla (vstali smo se 
in po prstih tekli iz ene strani igralnice na drugo). 
»Uh, kako je to naporno,« si je mislila in drobencljala hitreje, vedno hitreje (še 
vedno smo tekli po igralnici, toda odločneje). 
Tisti razposajeni val jo je dosegel in jo - pljusk - odnesel s sabo (usedli smo se 
na blazine. Ena noga je predstavljala želvico, druga val. Val je prišel do želve in 
jo odnesel. Vrteli smo se na ritkah). 
»Koliko vode,« se je začudila, »slana je in globoka.« (sedeli smo na tleh, noge 
zelo raztegnili v stran in z rokami poskušali, kako daleč dosežemo tla. Otroke 
sem spodbudila, da poizkušamo slano morje in vodo, ki je topla). 
Začela je okorno brcati s plavutkami. Valovi so jo nosili, potapljala se je ter se 
spet dvigala na površje (z obema nogama smo brcali po zraku, z rokama pa 
mahali). 
»Saj je prijetno,« si je rekla. 
Čez čas  je opazila še druge prebivalce morja. 
Mimo nje je zaplaval velik morski klobuk, prav počasi se je zibal in zdel se ji je 
zelo imeniten.  
Še ona se je začela počasi pozibavati (vstali smo in dali roke nad glavo, tako da 
smo naredili streho. Noge smo postavili malo navzven in začeli delati počepe). 
Nenadoma je okrog nje vse začelo gomazeti, jata majhnih ribic jo je objela in 
morala se jim je prilagoditi. 
Skupaj so švigale zdaj sem, zdaj tja, prav veselo je bilo plavati z njimi (roke smo 
odročili in začeli tekati po igralnici). 
Joj! Kaj pa je to? Presenetila jo je velika riba z odprtim gobcem, ki se ji je 
grozeče bližala (roke smo sklenili in v hoji glasno ploskali). 
»Malo bom počivala,« si je rekla želvica in se zazrla proti dnu morja (ulegli smo 
se na tla). 
Zagledala je čudovit prizor. Morske zvezdice so plesale nenavaden ples, 
iztegovale in krčile so svoje krake ter ustvarjale nenavadne figure (leže smo pred 
seboj iztegnili roke. Dlani smo odpirali in zapirali. Zraven smo tudi peli 
la,la,la,la,la). 
Najraje bi se jim pridružila, toda s svojimi kratkimi nogicami res ni mogla 
tekmovati z njimi, zato je začela v ritmu valov iztegovati in skrivati glavico. 
Zdelo se ji je na moč imenitno (šli smo na kolena, z rokami smo se uprli na tla 
in nato smo se iztegnili naprej in nazaj). 
Mimo je priplaval morski konjiček in jo začel posnemati (vstali smo in začeli 
poskakovati, tudi trup smo dvigovali in spuščali). 
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Morski ježki, ki niso znali plesati, so se začeli kotaliti sem ter tja (zopet smo se 
ulegli na tla in se začeli kotaliti po prostoru). 
»Kako veselo je v morju,« je vzkliknila želvica (hitro smo vstali in skočili v zrak 
in to večkrat ponovili in zraven tudi vriskali). 
In tedaj se je oglasila ena od morskih zvezd: »Čakale smo te.« 
»Oh,« je rekla želvica.  
»Dobrodošla med nami,« so ji zaklicali vsi (otroci glasovno ponovijo 
dobrodošla med nami).  
Kmalu so se veseli druščini pridružile še druge ribe in ribice (prijeli smo se za 
roke in naredili krog in se vrteli). 
Morske školjke so se oglašale tako kot kastanjete (še vedno smo stali v krogu, 
toda sedaj smo ploskali z rokami). 
 
Analiza uporabljenih gibalnih elementov: 
 
Zgodba za plesno gibno izražanje: 
ŽELVA 
 

Ovrednotenje 
(od 1 do 5 točk) 

Deli telesa: celo telo.   5 
Telesno gibanje: uporaba več oblik.  3 
Koraki: več vrst.  3 
Nivoji: trije nivoji. 5 
Smeri: vse smeri.  4 
Velikost gibov: vse velikosti. 5 
Prostor: na mestu, po krožnici, po prostoru. 4 
Sled: več vrst. 3 
Sila: več vrst. 4 
Ritem: 2 ritma. 2 
Uporaba glasu: ponavljanje govornih delov, vriskanje. 2 
Ustvarjanje zvoka z lastni instrument: ploskanje. 1 
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Evelina Umek 

ŽELVA 2 
 
Študentka: Katja Ropoša 
Starost otrok: 5 let 
 
Bila je noč in na nebu je sijal mesec, velik in okrogel (z rokami naredimo velik 
krog nad svojo glavo).  
Morje je rahlo valovalo (pokleknemo, z rokami valovimo iz leve proti desni),  
le kakšen bolj razposajen val se je pognal na peščeno plažo in pustil za seboj 
mokro sled (zvijemo s v klobčič tako, da imamo trebuh na stegnih, roke pa ob 
telesu). 
Majhna, drobna želvica se je v vdolbinici pod mivko skobacala iz jajčeca, 
pomolila glavico izpod oklepa in se radovedno ozirala okrog sebe (pogledamo 
gor in radovedno gledamo naokoli).  
Vedela je, da mora čim prej priti do morja. Slišala je njegovo šumenje (z glasom 
oponašamo šumenje morja –šššš, ššššš …). 
Z drobnimi, naglimi koraki jo je ubrala proti obali, ki se je približevala in 
oddaljevala (s počasnimi gibi se plazimo po prostoru).  
Bala se je, da je ne bo nikoli dosegla. 
»Uh, kako je to naporno,« si je mislila in drobencljala hitreje, vedno hitreje 
Plazimo se hitreje. 
Val jo je dosegel in jo – pljusk (rečemo pljus) - odnesel s sabo. 
»Koliko vode,« se je začudila, »slana je in globoka.« 
Začela je brcati s plavutkami (vstanemo, brcamo z rokami in nogami).  
Valovi so jo nosili (hodimo po prostoru),  
potapljala se je ter se spet dvigala na površje (hodimo in pri tem menjamo 
nivoje: hoja v počepu, hoja po prstih …). 
»Saj je prijetno,« si je rekla. 
Mimo nje je zaplaval velik morski klobuk, prav počasi se je zibal in zdel se ji je 
zelo imeniten (zibamo se sem ter tja). 
Še ona se je začela počasi pozibavati. 
Nenadoma jo je objela jata majhnih ribic.  
Skupaj so švigale zdaj sem, zdaj tja, prav veselo je bilo plavati z njimi (tečemo 
sem ter tja). 
Joj! Kaj pa je to? Presenetila jo je velika riba z odprtim gobcem, ki se ji je 
grozeče bližala (široko odpremo usta, roke damo nad seboj, dlani so povešene 
navzdol). 
Potem se je nekaj mehkega in ovijajočega zaletelo vanjo (usedemo se na tla). 
Ligenj se je z lovkami poganjal naprej in jo porinil k skali (z rokami se 
odrinemo od tal). 
»Malo bom počivala,« si je rekla želvica in se zazrla proti dnu morja 
(pokleknemo in z rokami podpremo obraz). 
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Zagledala je čudovit prizor. Morske zvezdice so plesale nenavaden ples, 
iztegovale, krčile so svoje krake ter ustvarjale nenavadne figure (vstanemo in 
prosto plešemo po prostoru).  
Najraje bi se jim pridružila, toda s svojimi kratkimi nogicami res ni mogla 
tekmovati z njimi. 
Mimo je priplaval morski konjiček (s počasnimi koraki se pomikamo po 
prostoru).  
Morski ježki, ki niso znali plesati, so se začeli kotaliti sem ter tja (uležemo se in 
kotalimo po tleh). 
»Kako veselo je v morju,« je vzkliknila želvica (uležemo se na trebuh). 
In tedaj se je oglasila ena od morskih zvezd: »Čakale smo te.« 
»Dobrodošla med nami,« so ji vsi zaklicali. Kmalu so se veseli druščini 
pridružile še druge ribice.    
 
 
Analiza uporabljenih gibalnih elementov 
 
Zgodba za plesno gibno izražanje: 

ŽELVA 

Ovrednotenje 

(od 1 do 5 točk) 
Deli telesa: trebuh, roke, noge, glava,vrat, ritka, stopala, 
kolena, prsti oz. dlani. 

5 točk 

Telesno gibanje: plazenje, raztegovanje, nihanje, zamahovanje, 
stresanje. 

4 točke 

Koraki: hoja, hoja v polpočepu, hoja po prstih. 4 točke 
Nivoji: nizek (plazenje), srednje visok (polpočep), visok (hoja, 
hoja po prstih). 

5 točk 

Smeri: naprej, navzgor, navzdol.  3 točke 
Velikost gibov: srednja. 3 točke 
Prostor: skozi ves prostor.  4 točke 
Sled: po celotni telovadnici. 3 točke 
Sila: gladko, nežno, tekoče, napeto. 3 točke 
Ritem: različen, hitrejši in počasnejši, a primeren otroku. 4 točke 
Uporaba glasu: šumenje morja (šššššš) in zvok valov (pljusk). 1 točka 
Ustvarjanje zvoka z lastnimi instrumenti:  - 
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ŽOGICA 1 
 
Študentka: Tatjana Šiško 
Starost otrok: od 5 do 6 let 
 
Sedimo v krogu.  
Skozi okno je priletela žogica, čisto navadna rdeča žogica (kotalimo se po tleh 
kot žoge).  
Otroci so jo hoteli ujeti (po zraku lovimo navidezno žogico), 
toda žogica se ji je izmikala.  
Skočila je visoko visoko, do stropa (v zrak skočimo visoko, kolikor moremo).  
Potem se je zakotalila pod omaro (vsak se po svoje kotali k želeni omari).  
Otroci so se začeli plaziti po tleh, da bi jo dosegli (vsi skupaj se plazimo po tleh),  
toda žogica je odskočila in pristala na omari (nekajkrat skočimo v zrak, potem pa 
vsi skupaj skočimo na blazino, ki predstavlja omaro).  
Otroci so stopili na prste in stegovali roke (hodimo po prstih in imamo 
iztegnjene roke).  
In porednica, kot da bi se ustrašila (malo se stresemo),  
da jo bodo zdaj zdaj prijeli (navidezno jo lovimo),  
je ušla izpod omare in butnila v zid (kotalimo se od omar k zidu).  
Otroci so se ustrašili (stresemo se).  
Od zidu je drsela do vrat (v počepu skačemo od zida k vratom),  
potem pa je skočila v škatlo z igračami (vsi skupaj skočimo na blazino, ki 
predstavlja škatlo).  
Otroci so se sklonili nad škatlo (sklanjamo se nad blazin). 
Žogica se je skrila prav na dno (z rokami si prekrijemo oči, tako da se skrijemo),  
zato so vse igrače stresli iz škatle (stresemo roke).  
Nagajiva žoga se je začela vrteti (po želji se vrtimo v krogu). 
Ustavila zdaj pri tem, zdaj pri onem (vmes se ustavljamo, nato pa spet vrtimo).  
Nastala je prava zmešnjava, vrtela se je žogica, vrteli so se otroci (vrtimo se).  
Kakšen hrup, kakšna zmeda! In ko se je eden izmed njih skoraj dotaknil 
(navidezno lovimo žogo po zraku), 
je spet poletela (visoko skačemo v zrak),  
se skrila za zaveso in odfrčala skozi okno (skrijemo se za mize in stole).  
Otroci so se spogledovali (gledamo se med sabo).  
Všeč jim je bila nagajiva žogica in sklenili so (primemo se za roke),  
da jim drugič zagotovo ne bo ušla (za konec visoko skočimo v zrak). 
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Evelina Umek 
 

ŽOGICA 2 
 
Študentka: Manca Sladič 
Starost otrok: od 3 let dalje 
 
Skozi okno je priletela žogica (skačemo na prej - žabji poskoki), 
čisto navadna, rdeča žogica (usedemo se na ritke, objamemo kolena in se 
pozibavamo). 
Otroci so jo hoteli ujeti (uležemo se na hrbet in z rokami in nogami mahamo po 
zraku), 
toda žogica se jim je izmikala (ležimo na hrbtu, z rokami in nogami mahamo po 
zraku, se prevalimo na levo in na desno stran). 
Skočila je visoko visoko, do stropa (s hrbta se prevalimo v počep in skočimo v 
zrak, nato skačemo iz polpočepa – nekajkrat). 
Potem se je zakotalila pod omaro (uležemo se na tla in se kotalimo). 
Otroci so začeli plaziti po tleh, da bi jo dosegli (postavimo se na trebuh in se 
plazimo kot vojaki). 
Toda žogica je odskočila in pristala na omari (usedemo se na ritko in z nogami 
brcamo v zrak). 
Otroci so stopili na prste (vstanemo in stopimo na prste) 
in stegovali roke (stegujemo roke v višino).  
In porednica, kot da bi se ustrašila, da jo bodo zdaj zdaj prijeli, je ušla izpod 
omare in butnila ob zid (pademo na tla). 
Otroci so se kar ustrašili (obležimo mirno na tleh). 
Od zidu je drsela do vrat (usedemo se in ena noga predstavlja tla druga žogo, 
drsimo po nogi – tleh), 
potem pa je skočila v škatlo z igračami in zaspala (usedemo se po turško in se 
sklonimo nad noge). 
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Evelina Umek 

ŽOGICA 3 
 
Študentka: Tjaša Likar 
Starost otrok: 
 
 
Otroke sem povabila na blazino. Skupaj smo naredili žogico iz svojih dlani in 
začela sem s pripovedovanjem zgodbe (z rokami naredimo »kroglico« – 
blazinice prstov staknemo skupaj in dlani oblikujemo v krog, kakor da bi držali 
žogico).  
Skozi okno je priletela žogica (»kroglico« vržemo od ramen, predse), 
čisto navadna, rdeča žogica (»kroglico« zaokroži – krožimo z zapestjem).  
Otroci so jo hoteli ujeti, toda žogica se jim je izmikala. Skočila je visoko visoko, 
do stropa (»kroglico« dvakrat vržemo od tal nad glavo). 
Potem se je zakotalila pod omaro (»kroglico« stegnemo nad glavo, se uležemo 
na tla in se dvakrat zakotalimo po tleh).  
Otroci so se začeli plaziti po tleh, da bi jo dosegli. Toda žogica je odskočila in 
pristala na omari (usedemo se in pokrčimo kolena, stopala so na tleh in damo 
»kroglico« na kolena).  
In porednica, kot da bi se ustrašila, da jo bodo zdaj zdaj prijeli, se je skotalila z 
omare in butnila ob tla (še vedno imamo pokrčene noge s stopali na tleh, 
»kroglica« pade na tla poleg naših nog).  
Otroci so se kar ustrašili. Po tleh je drsela do vrat (stegnemo noge, »kroglica« s 
krožnimi gibi potuje od bokov do prstov na nogi),  
potem pa je skočila v škatlo z igračami (pokrčimo noge, »kroglico« damo med 
pokrčenimi nogi na tla).  
Otroci so se sklonili nad škatlo. Žogica se je skrila prav na dno, zato so vse 
igrače stresli iz škatle (»kroglica« je med pokrčenimi nogami, stresamo z 
nogami).  
Nagajiva žogica se je začela vrteti, se ustavila zdaj pri tem, zdaj pri onem (še 
vedno imamo »kroglico« in se vrtimo v sedečem položaju).  
Nastala je prava zmešnjava, vrtela se je žogica, vrteli so se otroci (še vedno 
imamo »kroglico«, vrtimo se v počepu).  
Kakšen hrup, kakšna zmeda (še vedno imamo »kroglico«, vrtimo se v stoječem 
položaju in vpijemo).  
In ko se je eden izmed njih skoraj dotaknil, je spet poletela, se skrila za zaveso 
(»kroglico« damo za hrbet) in odfrčala skozi okno (»kroglico« vržemo čez 
rame).  
Otroci so se spogledali. Všeč jim je bila nagajiva žogica in sklenili so, da jim 
drugič zagotovo ne bo ušla. 
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9. del 

Didaktični pripomočki 
 
Za lažje ustvarjanje gibalnih in plesnih elementov si lahko pomagamo z 
didaktičnimi karticami, ki so objavljene na internetni strani: 
 http://www2.arnes.si/~gschmi
Avtorica: Gordana Schmidt 
Plešem!  
Kako? 
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11. del 
Zgodbe, ki ste jih ustvarile same 
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