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POVZETEK 
 
Glavna tema diplomske naloge so slike domišljijskih dreves, ki so moja sredstva za izvajanje 

empiričnega dela. V prvem delu, tj. teoretičnem delu, diplomske naloge sem povzela nekaj 

ključnih ugotovitev znanih avtorjev o razvoju otroške domišljije, ustvarjalnosti in o samem 

plesu nasploh. Zastavila sem si dva cilja: spodbujanje abstraktnega mišljenja pri predšolskih 

otrocih in izražanje takšnega mišljenja skozi ples. Želela sem predstaviti, kako abstraktna 

predstava domišljijskih dreves vpliva na ustvarjanje zgodbe in plesne dramatizacije.  

 

Empirični del diplomske naloge sem opravljala v Plesnem društvu Imani, in sicer s 

predšolskimi otroki iz skupin Plesna pripravnica 1, Plesna pripravnica 2 in Plesna pripravnica 

3 ter šolskimi otroki iz skupin Hip hop 1 in Hip hop 2. Zanimala me je razlika med 

abstraktnim mišljenjem predšolskih in šolskih otrok. V drugem delu, tj. empiričnem delu, 

diplomske naloge sem postopek izvajanja tudi opisala in priložila nekaj fotografij otrok o 

ustvarjanju plesne dramatizacije. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: domišljijske zgodbe, ustvarjalnost, plesna dramatizacija, domišljijska 

drevesa, gibanje  
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ABSTRACT 
 

The diploma thesis deals with imaginary trees which were used as means in the empirical 

part. The first theoretical part summarizes some key findings of well-known authors about the 

development of child's imagination, creativity and dance in general. My goal was to 

encourage preschool children's abstract thinking and expressing it through dance. My wish 

was to show how an abstract idea about imaginary trees effects story creativity and dancing 

dramatizations.    

The empirical part of the thesis was carried out in Plesno društvo Imani. Preschool children 

from three groups (Dancing preparatory 1, Dancing preparatory 2 and Dancing preparatory 3) 

and primary school children from two groups (Hip hop 1, Hip hop 2) took part in the research. 

I wanted to see the difference in abstract thinking between preschool and primary school 

children. All the procedure was written down and some photos were added to see how 

children were involved in dancing dramatizations. 

 

KEY WORDS: imaginary stories, creativity, dancing dramatization, imaginary trees, 

movement 
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1 UVOD 
 

Ples me spremlja že skoraj celo življenje. Ko sem začela učiti ples, sem združila dve stvari: 

ljubezen do otrok in plesa. Kaj vse zmorejo otroci, se naučiš samo preko lastnih izkušenj in 

videnj. Zato sem tudi takoj vedela, da bo moja diplomska naloga na temo plesa, vendar kaj bi 

rada z otroki počela na to temo, nisem točno vedela, zato sem za pomoč prosila profesorico 

Gordano Schmidt. Ponudila mi je temo, ki še ni bila toliko raziskana. Priročnik Drevesa za 

domišljijske zgodbe je bil zame zelo zanimiv, a če bo tudi za otroke, sem bila na začetku malo 

skeptična. Profesorica Gordana Schmidt me je prepričala, naj poskusim, saj me odziv otrok 

lahko pozitivno preseneti. Imela je še kako prav. Otrokom sem pri vsakem ustvarjanju 

ponudila sliko domišljijskega drevesa, s pomočjo katere sta nastali zanimiva zgodba in plesna 

dramatizacija. Otroci so me s svojim ustvarjanjem res presenetili in prepričala sem se, da je 

otroška domišljija res nekaj neverjetnega. Z vsakim ustvarjanjem sem se tudi sama naučila kaj 

novega in danes sem res hvaležna, da sem sprejela ta izziv.  
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»Ples je fizična, ustvarjalna, ekspresivna,  

umetniška, socialna in zabavna aktivnost.« 

   Kovač Valdes, J. 

2 PLES 

 
Ples je gibanje celega telesa, je človekov telesni odziv na lastno počutje, razmišljanje, stališče, 

itd. (avtorjeva osebna komunikacija (18. 12. 2012)) Ples je izražanje človeka z gibi. Je 

povezano, ritmično gibanje v opredeljenem prostoru. Ker je ples v svojem zgodovinskem  

razvoju postal  bolj umetnostna oblika, imajo plesni gibi simboličen pomen. (Kos 1982) 

 

Ples je nekdo, npr. človek, ki pleše. Ples ne moremo obravnavati ločeno od človeka, ki pleše. 

Pravijo, da je ples najstarejša, torej prva umetnost v zgodovini človeštva − začetek vseh 

umetnosti. Ples je gibanje, ki traja in na tak način ustvarja ugodje ponavljanja. (Vogelnik 

2009) 

 

Sama zgodovina človeštva nam pove, da ples spremlja človeka v vseh obdobjih njegovega 

življenja in danes tudi vemo, da je tesno povezan z družbenim razvojem. V človekovem 

bivanju in delovanju ples zavzema prav gotovo velik del. Ples ni samo sestavni del 

človekovega življenja, ampak lahko nekakšno obliko plesa zaznamo tudi pri živalih. Ples je 

lahko samo preprost skok, ki nam predstavlja nekakšno obliko veselja ali navdušenja, lahko 

pa je tudi zaporedje korakov na neko glasbo, ali pa je religiozni ritual ali umetniško delo, 

namenjeno odraslim ali otrokom. (Kovač Valdes 2011) 

 

Ples lahko razložimo na več načinov: lahko je govorica telesa, gibanje ob zvoku, ritmu, 

govoru, glasbi, lahko pa ples poteka v tišini. V človekovi kulturi ples obstaja že tisočletja, 

pozna več kot tri tisoč znanih kultur na svetu. S plesom izražamo moč, izražamo tudi 

svobodnost kulture oziroma družbe. Človekovo plesno gibanje si lahko predstavljamo kot 

valovanje morja. S plesom se na poseben način izraža svoboda človekovega telesa in duha.  

 

Za ples velja, da ga razumejo prav vsi narodi sveta, zato ga imenujemo »svetovni jezik«. 

Sestavljen je iz neskončnega števila kretenj, gibov, telesnih drž, položajev itd. Skozi ples 
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človek ustvarja posebno govorico, z njo pa na nebesedni način pove svoje misli, čustva, 

doživetja, občutenja, razumevanja ipd. Človekov duševni in duhovni svet se torej dostikrat 

veliko prej izraža preko plesa kakor preko besed. (Zagorc 2006) 

2.1 PLES SKOZI ČAS 
 

Ples ima svoje začetke že v davni prazgodovini in je bil ena izmed prvih, če ne celo prva 

umetnost. Sčasoma so se mu pridružile še druge umetnosti, ki jih poznamo še danes, vendar 

prvi začetki segajo prav v plesne vode. Človek je ples povzel po naravi in živalih. Torej ples 

ni nikoli obstajal samo v človeku, ampak tudi v živalih, a le človek je bil sposoben oblikovati 

ritem, ki je dobil umetniško obliko. Ples so ljudje uporabljali ob različnih občutjih, saj so se 

lažje izražali s plesom kot z govorom. Že od nekdaj je bil tesno povezan z verovanjem. 

Izvajali so različne obredne plese ob dogodkih, kot so poroka, rojstvo otroka, plesali so tudi 

ob smrti, luninih spremembah ipd. (Neubauer 1998) 

 

Torej lahko trdimo, da se je ples »socializiral« v družbo šele z nastankom prvih religij, v 

okolju le-teh se je ples tudi razvijal.  V zgornjem paleolitiku se je pomen plesa razširil 

predvsem zaradi magije in animizma, ki ju danes štejemo kot prve oblike religije. 

Znanstveniki so preko stenskih risb, ki so jih pustili za sabo ljudje v obdobju paleolitika, 

razbrali, da so ples najprej uporabljali v praktične namene – za pridobivanje hrane ter 

plodnost živali in ljudi. S pomočjo magije so poskušali uresničiti svoje želje, hotenja in zato 

so tudi verovali v moč dotika, blagoslova in prekletstva. Tu je imel ples, kot moč giba, 

pomembno vlogo. (Kos 1982) 

 

Že v starem veku je ples dobil nov pomen. Izvajali so ga za gledalce in ne samo kot religiozni 

obred. Stenske risbe so pokazale, da so plese izvajali v zabavo gospodarja. Še vedno so ljudje 

verovali, zato so izvajali tudi plese v čast nekaterih božanstev. Najprej so bili plesi mirni, 

pozneje so postajali vse bolj razposajeni in živahni, vključevali so tudi že akrobatske 

elemente. 

 

Na začetku srednjega veka so bili nekateri verniki mnenja, da je ples  greh in da ples v krogu 

pravzaprav pomeni »krog, v središču katerega je hudič«. Ljudi niso mogli odvrniti od plesa 

kar tako, zato prepričevanja, da je ples »hudičevo delo«, niso pomagala. Ljudje so še vedno 

- 3 - 
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plesali. Večinoma je to potekalo v krogu ali v vrsti eden za drugim. Med plesom so v glavnem 

le hodili, bolj malo je bilo živahnosti oziroma raznih poskokov. (Neubauer 1998) 

 

V 15. stoletju so se že začeli kazati začetki baleta, preko predstav na dvorih, ki so jih 

večinoma uprizarjali Italijani in Francozi. V 17. in 18. stoletju se je balet zelo razmahnil, 

pravo podobo in stil, ki prevladata v plesni umetnosti, pa dobi balet v 19. stoletju.  

 

Danes ima ples drugačno veljavo, kot jo je imel včasih. Ni več nuja v življenju, ampak 

dejavnost, ki jo opravljamo zraven vseh ostalih nujnih opravkov. V današnjem času poznamo 

predvsem umetniški in družabni ples, vendar ples ne spremlja več človeka skozi vsa obdobja 

njegovega življenja, ampak večinoma samo v mladostnem obdobju. Ples se je skozi stoletja 

spreminjal, spreminja se še danes in se bo tudi v prihodnosti. (Kos 1982) 

 

2.2 PLES V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

V predšolskem obdobju otrok spoznava svoje telo in se igra z lastnim gibanjem telesa. 

Nekateri se bolje počutijo, ko gibanje izvajajo sami, drugi v paru in spet tretji so raje v 

skupini. Otrok se lahko z gibanjem v ritmu na poseben način  izraža ali ustvarja. V tem 

obdobju otrok šele razvija gibalne sposobnosti. Predvsem spoznava, kako uskladiti gibanje 

rok, nog in celega telesa, razvija tudi sposobnost zavedanja prostora v gibanju, spoznava 

načine gibanja telesa ipd. Plesne igre niso samo gibanje, ampak tudi način sodelovanja s 

sovrstniki, upoštevanje različnosti in spoštovanje eden drugega. Torej se otrok ne uči samo 

osnov gibanja, ampak tudi socialnih odnosov. (Marjanovič Umek, Kroflič in drugi 2001) 

Plesno-gibalne igre so lahko tudi lep način komunikacije med starši in otroki. Otrok se hkrati 

zabava in uči vaj za koordinacijo celotnega telesa. Pri otrocih je potrebno biti potrpežljiv, 

kadar opazujemo razvoj, pa naj si bo to na likovnem, jezikovnem ali gibalnem področju. Naša 

naloga ni, da od otroka preveč pričakujemo, ampak da opazujemo njegov napredek in ga 

spodbujamo. (Kovač Valdes 2011) 

Otrok se na gibalnem področju lahko izraža in ustvarja preko različnih spodbud: igranje na 

male instrumente, risbe ali slikanice, predmeti, glasba … Ko ponotranji te spodbude, začne s 

plesom in gibanjem ponazarjati predmete, živali itd. Torej otrok črpa iz žive in nežive narave, 

veliko spodbud prihaja iz njega samega (tisto, kar zazna s svojimi čutili). (Schmidt 2012) 

- 4 - 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Jerneja Rožman; diplomska naloga 

Tabela 1: Razvijanje otrokovih sposobnosti z gibalno-plesno dejavnostjo po Zagorčevi 

 

»Naloge in smotri, ki jih z gibalno vzgojo izpolnjujemo, so biološkega, izobraževalnega, 

vzgojnega in razvedrilnega značaja: 

• Otrokom budimo veselje do gibanja ter dajemo pobudo za normalen, enakomeren in 

vsestranski telesni razvoj. 

• Zadovoljujemo naravne potrebe po gibanju. 

• Razvijamo miselne funkcije ter privzgajamo značajske in moralne vrednote (namerna 

pozornost, koncentracija, vztrajnost, samostojnost, presojanje pri izbiranju cilja, 

discipliniranost, prizadevanje za uspeh, pogum, odločnost, previdnost, strpnost ob 

lastnih uspehih in uspehih drugih, obzirnost in vljudnost, zavzetost in prizadevnost za 

skupne cilje, veselje ob skupnih uspehih). 

• Otrokom privzgajamo čut za čistočo, osebno higieno in higieno prostorov.« (Zagorc 

2006, str. 17) 

Zgornja tabela se navezuje predvsem na ples ob glasbi. Zagorčeva v svoji tabeli namreč 

opisuje in poudarja dejavnike, ki so povezani s plesom ob glasbi, tj. ritmični posluh, 

poslušanje glasbe in muzikalnost. 

  

KAJ OTROK RAZVIJA Z 
GIBALNO-PLESNO 

DEJAVNOSTJO? 

vrednotenje 
(objektivno, 
kritično) 

pravočasno 
odzivanje 

jasnost 
gibov 

gibalno 
koordinacijo 

gibalno 
improvizacijo 

poslušanje 
glasbe 

prostorsko 
orientacijo 

gibalno 
domišljijo ritmični 

posluh 
muzikalnost 

ustvarjalnost 

opazovanje 
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Pri načrtovani gibalno-plesni dejavnosti glasba ni vedno potrebna. Otrokom namreč lahko 

damo spodbude, ki pa niso nujno povezane z glasbo. S spodbudami, ki so primerne za otroke, 

razvijamo gibalno-plesno izražanje in povežemo več področij hkrati: likovno, besedno, 

glasbeno ipd. Ko otroku ponudimo več spodbud, se tudi njegove možnosti izražanja širijo. 

 

Tabela 2: Tabela spodbud za gibalne izmišljarije po Bredi Kroflič in Dori Gobec 

 

 

SPODBUDE ZA 
GIBALNE 

IZMIŠLJARIJE 

MATERIALI 

OKOLJE 

PLES 

GLASBA 
LITERATURA 

LIKOVNA 
UMETNOST 

tehnika, učne 
vsebine, narava, 

človekovo gibanje 

ljudski plesi, balet, 
družabni plesi, umetnostno 

drsanje, ritmična 
gimnastika 

proza, poezija 

animirani film, 
ilustracije, materiali, 

lutke 

naravni materiali, npr. 
listje, predmeti, blago 

vokalna, ples z 
instrumentom, 
instrumentalna 
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3 USTVARJALNOST 
 

Kaj je ustvarjalnost? Je nekaj,česar ne vidimo, pa vendar je nekje v nas. Je nekaj, kar 

uporabljamo vsak dan, pa se tega ne zavedamo. Je nekaj, kar je v naših mislih, pa tega ne 

znamo povedati. Nedvomno je to nekaj, kar lahko počnemo kadar koli, od nikogar ne 

potrebujemo dovoljenja in če nam uspe misli sestaviti v celoto, lahko nastane viden in čudovit 

izdelek na katerem koli področju. 

Predstavlja neko svobodo, ki jo skušamo nekako udejanjiti, ker vemo, da je v vsakem izmed 

nas. Tudi v plesu venomer ustvarjamo, pa naj si bo to z novim gibom, ritmom ali odnosom 

med plesalci, soplesalci. Čeprav odrasli ustvarjamo zavedno, nam včasih manjka 'otroške' 

domišljije. Otroci namreč ustvarjajo nezavedno in takrat tudi zelo uživajo, se zabavajo. 

Ustvarjajo tudi skozi ples, ko določenim gibom dodajo svoje kretnje. Zamisel se lahko pojavi 

ob različnih priložnostih. Ni pomemben čas ali kraj, lahko je sredi noči, sredi množice, ko 

nekaj preberemo ali samo ob zvoku, ki ga slišimo skozi okno. (Zagorc 2006) 

Čeprav vemo, da je vsak človek lahko ustvarjalen, so tu vseeno prisotni določeni dejavniki, ki 

dodatno vplivajo na to, da se posameznikova ustvarjalnost razvije. To so: dednost, okolje in 

lastna aktivnost. Ali so si ti dejavniki enakovredni ali ne, psihologi niso enotnega mnenja. 

Vemo pa, da že v predšolskem obdobju spodbujamo otroke k ustvarjalnosti skozi igro in 

dejavnosti, ki si jih zastavimo. 

Otroke lahko naučimo ustvarjalnega mišljenja s pomočjo smotrov in načinov, kako poučevati 

ustvarjalno mišljenje, kot so mnenja nekateri strokovnjaki. (Kroflič 1992) 

 

3.1 KAKO SE POVEZUJETA USTVARJALNOST IN GIB? 
 

Ko pomislimo na ustvarjalno mišljenje, ga povežemo z umetnostjo. Sem pa spadata tudi 

gibanje in ples. K ustvarjalnosti pripomoreta naš vsakdan in okolica, ki ju spremljamo vsak 

dan. Nato ustvarimo gibe, jih povežemo in nastane »plesno gibanje«. Ustvarjanje skozi gib se 

zelo poveže z notranjostjo človeka, torej čustvovanjem. Ni toliko pomembna oblika plesa kot 

njegova kakovost in izraznost. (Vogelnik 1994) 
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Zakaj je pri otroku pomembno ustvarjalno mišljenje? Mnogi znanstveniki so mnenja, da 

je le-to pomembno pri reševanju problemov. Velja na splošno in na področju gibanja in plesa. 

Otrok z ustvarjalnim mišljenjem misli produktivno in išče načine za rešitev gibalnega 

problema. Šele s produktivnim razmišljanjem zna otrok svoje misli izraziti z gibanjem. Skozi 

gib si otrok ustvarja podobo o sebi in se je tudi zaveda, napreduje tudi na drugih področjih, in 

sicer: v govoru, komunikaciji, zaveda se prostora in časa ipd.  

V predšolskem obdobju ne spodbujamo tekmovalnosti, nihče od otrok ne doživi neuspeha, 

ampak so odrasli, torej vzgojitelji, učitelji in starši, tisti, ki prilagajajo zahteve značilnosti 

otrok ali skupine. V otroškem obdobju je gibanje pomembno, v povezavi z ustvarjalnim 

mišljenjem pa je pomen še toliko večji, saj otrok svoja doživljanja izraža prav preko giba. Tu 

torej ni pomembno, kakšna je oblika giba, ne obstaja »nepravilen« gib, pomembno je samo, 

da ga je otrok ustvaril sam in se na tak način izrazil. (Kroflič 1992) 

Naloga vzgojitelja in učitelja je, da pri ustvarjanju skozi gib spodbuja predvsem to, da se 

otrok začne zavedati prostora (naokrog, gibanje skozi prostor …), časa (hitro, počasi, 

enakomeren ritem …) in svoje sile (količina energije, vložena v gib − močno, šibko …). 

Otroka spodbujamo na način, preko katerega mu omogočimo, da se uči zavedanja količine in 

kvalitete svojega gibanja, saj so otroci s svojim gibanjem še zelo svobodni, se z njim igrajo in 

improvizirajo na zelo ustvarjalen način. Ko so otroci malo starejši, svobodnost malo izgine in 

težje se odprejo. (Zagorc 2006) 
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Tabela 3: Analiza gibanja oziroma plesa po Zagorčevi 

 

 

Tabela nam pove, da je ples gibanje, ki se dogaja v nekem prostoru in času. To sta dejavnika, 

ki ne moreta obstajati ločeno. Da lahko otrok plesno ustvarja, potrebuje samo en pripomoček 

oz. material, in to je njegovo telo. Ko podrobneje pogledamo in analiziramo sam gib, 

ugotovimo, da je ta posledica energije oz. sile, ki je usmerjena. (Zagorc 2006) 

 

GIBANJE 
− PLES 

OBLIKA 
GIBANJA 

ČAS 

PROSTOR 

SILA 

KAJ TELO LAHKO DELA? 

KAKO SE ČASOVNO GIBLJE? 

KAKO SE ENERGIJSKO GIBLJE? 

KJE SE TELO GIBLJE? 

AKCIJA 

UPORABA 
DELOV 
TELESA 

TRAJANJE 

TEMPO RITEM 

VELIKOST 

 

SMER VZOREC 
GIBANJA 

RAVEN POGLED 

TOK 

DINAMIKA ENERGIJA 
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3.2 USTVARJANJE V SKUPINI 
 

Delo v skupini je drugačno od samostojnega dela. Otroci počnejo drugačne stvari v skupini, 

kjer je prisotna volja in osebnosti drugih otrok. Lahko se pojavijo razhajanja, lahko pa 

projekt, ki brez tolikih razmišljanj in idej na kupu mogoče ne bi nastal. Skupina velikokrat 

deluje kot skupna sila oz. energija, in sicer v istem prostoru, času in ritmu ter s podobnimi 

nameni. Spodbujanje ustvarjanja v skupini je zelo pozitivno, saj je bolj veselo, živo, otroci 

lažje vztrajajo do konca. Predvsem pa je tu pomembno, da otroci sodelujejo na poti do 

skupnega cilja. (Vogelnik 1994) 

Vsepovsod je skupinsko delo pomembno. Tudi v sami umetnosti je tako. Vsak posameznik 

vloži svoj delež pri nastajanju umetnine. Svoje zmogljivosti mora prilagoditi pogojem 

skupnega cilja oz. umetnine, da se na koncu na odru vsak ta delež združi v celoto. V 

umetnosti se vsak umetnik preda načelom skupne zmogljivosti in stila. Publika je tista, ki 

sprejema delo celotne skupine. (Laban 2002) 

Da takšna umetnija ali pa skupni izdelek otrok nastane, je pomembno, da si vsi prisluhnejo, 

izrazijo svoje ideje, občutke in zamisli. Ustvarjajo vsi skupaj, saj s tem tudi gradijo na 

medsebojnih odnosih. Cilj ustvarjanja v skupini je, da eden drugega sprejmejo, verjamejo v 

dobro voljo drugih in stremijo k dosegu skupnega cilja. Ni pomemben samo končni izdelek, 

ampak sam proces in dogajanje med ustvarjanjem. (Vogelnik 1994) 
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4 DOMIŠLJIJA 
 

Vsak človek uporablja svojo domišljijo. Mogoče zavedno, mogoče nezavedno, mogoče bolj 

ali manj aktivno, vendar uporabljamo jo vsi. Je nek skupek predstav in misli. Skozi življenje 

se naučimo delovati po določenih standardih, ki so kot nenapisana pravila družbe. Domišljija 

je tista, ki nam da drugačen pogled na svet, našemu življenju pa daje navdih in upanje. Že 

samo odkrivanje preteklosti poteka preko domišljijskega sveta junakov ljudskih pesmi in 

pravljic. (Majhen, Z.; vir: www.zmajcek.net/content/view/219/82/) 

Medtem ko so znanstveniki v preteklosti iskali razlike med domišljijo in fantazijo, danes 

vemo, da ni velikih razlik med njima. Danes se uporablja fantazija kot sopomenka domišljije. 

Z njo se povezuje tudi ustvarjalna dejavnost, ki je nekako del domišljije, najdemo jo v vsakem 

izmed nas, ne samo pri znanstvenikih ali umetnikih. Torej domišljija je pomemben del pri 

vseh znanstvenih in umetniških delih, a tudi v vsakdanjem življenju. Domišljija se »hrani« s 

podatki iz resničnosti. V otroštvu je pomembno, da otrok živi v okolju, kjer lahko črpa iz 

različnih spodbud, saj s tem hrani, uporablja in razvija domišljijo.  

Vsaka beseda lahko otroku vznemiri razum, s tem tudi domišljijo, podzavest ipd. Iz besede 

lahko nastane zgodba, saj se oživijo minula doživetja, pogovori in podobe. S tem postane 

navadna beseda »čarobna« beseda, ki prikliče vse te podobe iz spomina. (Rodari 1996) 

V otroštvu pripisujemo velik pomen domišljijski igri. V njej lahko opazimo različne vzorce, 

in sicer otrokovo premagovanje strahu, ko sam sebe naredi vsemogočnega, težnja po prevladi 

oziroma veljavi, ko se igra, da je kralj ipd. V določenih trenutkih lahko opazimo vzorce 

lastnega obnašanja in delovanja, ko otrok posnema enake gibe in besede pri igri vlog 

(mamica, očka, poklici …). (Majhen, Z.; vir: www.zmajcek.net/content/view/219/82/) 

Domišljija je torej pomemben del življenja. Ni potrebno, da z njo vzgajamo umetnike, ampak 

svobodno osebnost. Domišljija je v vsakem izmed nas, moramo le sami sebe spomniti, otroke 

pa spodbujati k razmišljanju z domišljijo in fantazijo. (Rodari 1996) 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 DREVESA ZA DOMIŠLJIJSKE ZGODBE 
 

Preden pričnem opisovati zgodbe otrok, naj pojasnim, na kakšen način naj bi drevesa 

pripomogla k ustvarjanju in domišljiji otrok. Drevesa niso značilnih oblik ali barv. Lahko 

imajo veliko motivov, ki niso povezani z drevesom samim, npr. časopis, vilice, košara ipd. 

Drevo ni realistično, ampak nekakšna prispodoba za neresnični kraj ali svet, kjer je vse 

mogoče. Torej drevesa dajo občutek, da so posebna in ne v okviru »družbenih standardov«. 

Otroke skušamo spodbujati, da povedo tisto, kar se jim je v tem trenutku porodilo v mislih. 

Če se otrokom zatakne, jih spodbudimo z vprašanji, ki so odprtega tipa in vsak odgovor, ki je 

za odrasle nelogičen, ne popravljamo. Otrok s tem dobi občutek, da je povedal nekaj narobe, 

mi pa želimo čim bolj spodbujati otrokovo domišljijo. Raje bodimo prijetno presenečeni in 

navdušeni nad idejami. Odgovore oziroma zgodbo zapisujemo ali snemamo, otrokom jo 

preberemo oziroma damo na vpogled. Ni pomembno, ali je zgodba smiselna. Vsi ti motivi so 

lahko popotniki za čarobna, fantastična in neznana dogajanja. Otroci zgodbo na koncu tudi 

plesno-gibalno prikažejo. Ne samo da plešejo, preizkušajo se tudi v gledaliških vodah, saj 

pravzaprav uprizorijo krajšo predstavo.  

Drevesa niso primerna samo za predšolske, ampak tudi šolske otroke. Tudi sama sem 

preizkusila, kako so ustvarjali šolski otroci.  

Šolski otroci so velikokrat seznanjeni z dramskimi besedili, malokrat pa je povod za 

predstavo ali plesno dramatizacijo njihova lastna zgodba. Motivacija se poveča, ko se otrok 

zaveda, da je delo njegovo. S tem se poveča tudi pozitivna samopodoba. (Schmidt 2012; vir: 

www2.arnes.si/~gschmi/) 
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5.2 CILJI 
 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednje cilje: 

 Spodbujanje otrok k plesni dramatizaciji z abstraktno predstavo domišljijskih dreves 

 Spodbujanje otrok h komuniciranju skozi ples 

 Razvijanje medosebnih odnosov in reševanje problemov preko plesa 

 Motiviranje otrok za ples s pomočjo domišljijskih dreves 

 

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Ali otroci z gibanjem in plesom izražajo svoje težave, ki so morda nastale v skupini? 

2. Ali domišljijska drevesa pomagajo pri motivaciji otrok za ustvarjanje? 

3. Kako plesna spodbuda vpliva na odnose in komunikacijo otrok med seboj? 

4. Ali so otroci ob pripovedovanju lastnih domišljijskih zgodb bolj motivirani za ples? 

5. Kako otroci doživljajo, izvajajo in si zamišljajo različna dogajanja v kratki plesni 

predstavi? 

 

5.4 RAZISKOVALNA METODA 
 

V diplomskem delu sem uporabila empirično metodo. Za vzorec sem izbrala 5 plesnih skupin 

Plesnega društva Imani Brežice, to je 49 otrok, od tega 3 dečki in 46 deklic. Otroci so stari od 

4 do 9 let. Pripomočki, ki sem jih uporabila pri raziskavi, so bile slike domišljijskih dreves, 

ležalke, ki so jih otroci lahko uporabili za ponazarjanje predmetov (npr. časopisa), in na 

začetku tudi lutka za motivacijo, ki je imela vlogo poslušalca zgodb. Lutke nisem veliko 

uporabila, saj so drevesa imela večjo vlogo pri motivaciji otrok. Podatke sem zbirala z 

zapisom posameznih zgodb, opazovanjem, snemanjem in fotografiranjem otrok.  
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5.5 METODE IN OBLIKE DELA 
 

METODE DELA: 

 razlaga,  

 pogovor,  

 spodbude,  

 vodenje,  

 poslušanje in  

 opazovanje. 

 

OBLIKE DELA: 

 individualna, 

 skupinska, 

 skupna. 

 

PRIPOMOČKI: 

 slike domišljijskih dreves 

 ležalke 

 lutka – poslušalec zgodb 
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6 DOMIŠLJIJSKE ZGODBE 
 

6.1 OPIS POSTOPKA 
 

Pri nastajanju zgodb je sodelovalo 49 otrok, od tega 3 dečki in 46 deklic, starih 4–9 let. 

Zgodbe so nastale pri pouku plesa v Plesnem društvu Imani. Na začetku so zgodbo sestavljali 

vsi otroci, kasneje sem otroke razdelila v skupine s pomočjo izštevank. Otroci so po skupinah 

sestavljali zgodbe, ki sem jih sproti zapisovala. Za začetno motivacijo sem uporabila tudi 

lutko, ki je otroke pri sestavljanju zgodbe tudi poslušala. Lutka je, kot sem že napisala, imela 

vlogo poslušalca zgodb. Dejavnost smo izvajali v času plesnih vaj. Potekala je tako, da smo se 

usedli na tla, vsak si je pozorno ogledal sliko drevesa, nato pa so prve ideje prišle na plano. 

Najprej sem zapisovala vsako poved oziroma idejo, ki so jo povedali, nato smo šli po vrsti. 

Vsak je povedal eno poved, naslednji je nadaljeval. Ni bilo pomembno, če se je smiselno 

nadaljevalo, pomembno je bilo, da so otroci ustvarjali s pomočjo svoje domišljije. Zapisala 

sem vsako poved, ki so jo povedali otroci, ne glede na to, ali se je zgodba nadaljevala 

smiselno ali ne, saj to ni bilo pomembno. Zgodbo sem otrokom prebrala,  zato da so bili 

seznanjeni s svojim delom in s tem dobili večjo motivacijo za plesno ustvarjanje. Po prebrani 

zgodbi so otroci sestavili kratko plesno dramatizacijo. Že nekaj letim učim v plesnem društvu 

in nekako je bilo v meni zakoreninjeno, da tudi pri zgodbi otrokom ponudim glasbo. Kot sem 

kasneje ugotovila, to sploh ni bilo potrebno (otroci niso sestavljali po zgodbi, glasba jih je 

kvečjemu motila oz. so jo ignorirali), zato sem v prihodnje zgodbo brala, otroci pa so plesali. 

Ko so otroci ustvarjali v skupinah, so eden drugega gledali in se spodbujali. Če je ustvarjala 

cela skupina, sem jim posneto plesno dramatizacijo, ki so jo sami ustvarili, pokazala. Otroci 

so pri izvajanju dejavnosti radi sodelovali in pred začetkom vsake plesne ure so me spraševali, 

ali bodo spet sestavljali zgodbo. Vse plesne dramatizacije otrok sem tudi posnela. 
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7 ZGODBE  
 

7.1 ČAROBNO DREVO 
 

 

Slika 1: Čarobno drevo 

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

Zgodbo so ustvarile tri deklice iz skupine Plesna pripravnica 1, stare od 4 do 5 let. 

Čarobno drevo je bilo žalostno, ker ni imelo nobenega prijatelja. Srečalo je samo enega, 

vendar se ta ni želel igrati, ker je moral nahraniti ptice. Ampak vseeno je bilo drevo veselo, 

ker je našlo prijatelja, ki se je kasneje z njim igral in z njim zaspal. Ta prijatelj je ponoči 

izginil, ker so bila vrata odprta. Potem se je drevo zbudilo in videlo, da ni prijatelja, zato je 

bilo spet žalostno. (Glasba: Cafe Del Mar − Jose Padilla – Agua) 
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7.2 HECNO IN ČAROBNO DREVO 
 

 

Slika 2: Hecno in čarobno drevo 

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

Zgodbo je sestavljalo 13 deklic skupine Plesna pripravnica 2, starih od 4 do 5 let. 

Bilo je veliko drevo, ki je rodilo malo drevo, ki je zraslo in postalo čarobno. Bilo je tudi 

hecno in je izpolnilo tri želje. Drevo je dobilo nove rožice in postalo najlepše drevo, ki se je 

pogovarjalo s svojimi rožicami. To drevo je zraslo v gozdu. Nekega dne je opazilo manjše 

drevo, ga vzelo k sebi in skrbelo zanj. Malo drevo se je pogovarjalo z velikim, ki je prvič 

povedalo čarobno besedo. Kar naenkrat so padli listi z malega drevesa. (Glasba: Cafe Del Mar 

− Sabres Of Paradise − Smokebelch II /Beatless Mix) 

 

Slika 3: Nastajanje uprizoritve zgodbe Hecno in čarobno drevo 
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7.3 JESENSKO DREVO 
 

 

Slika 4: Jesensko drevo 

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

Zgodbo je sestavilo 9 predšolskih otrok, od tega 7 deklic in 2 dečka, iz skupine Plesna 

pripravnica 3, v starosti od 4 do 5 let. 

JESENSKO DREVO 

Okoli drevesa so hodile vile in so rekle: »Kako lepo drevo je tukaj zraslo! Kdo ga je posadil?« 

Druga vila je rekla: »Tudi jaz bi imela takšnega!« Tudi druge vile so rekle, da bi imele takšno 

drevo. Potem so vile poiskale tistega gospoda, ki je posadil drevo. Vprašale so ga: »Ali lahko 

še nam posadiš takšno drevo?« Vsaki je posadil eno drevo in vile so bile zelo vesele. Vprašale 

so ga, ali bi bil eden od njih in rekel je: »Z veseljem!« In potem so vsi živeli srečno do konca 

svojih dni. (Glasba: Cafe Del Mar − Jose Padilla – Agua) 

 

ANALIZA TREH ZGODB – »ČAROBNO DREVO, HECNO IN ČAROBNO DREVO TER 

JESENSKO DREVO«: 

Zgodbe so nastajale v istem tednu pri treh različnih skupinah. Deklice iz skupine Plesna 

pripravnica 1, ki so se sestavile zgodbo Čarobno drevo, so med plesno dramatizacijo imele v 

- 18 - 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Jerneja Rožman; diplomska naloga 

ozadju glasbo. Čeprav sem večkrat prebrala zgodbo, ki so jo sestavile, niso ustvarjale po njej. 

Menim, da bi bilo bolje, če bi se odločila drugače in deklicam ne bi dala v ozadje glasbe, 

ampak bi zgodbo brala. Menim, da bi deklice plesno dramatizacijo uprizorile bolj po zgodbi, 

glasba jih je po mojem mnenju samo motila. Pri Plesni pripravnici 2  je pri sestavljanju 

zgodbe sodelovalo 13 deklic. Pri sestavljanju in uprizarjanju plesne dramatizacije pa sem 

deklice razdelila v dve skupini. Tudi pri tej skupini je bila med plesno dramatizacijo v ozadju 

glasba. V eni izmed skupin je vodilno vlogo prevzela ena izmed deklic, ki je ostalim v skupini 

ves čas govorila, kaj naj počnejo, npr. pomahajo, se zavrtijo … V drugi skupini je ena izmed 

deklic plesala kar po svoje. Od skupine se je malo oddaljila, med plesom pa se je ves čas 

gledala v ogledala. Obema skupinama sem pokazala posneti plesni uprizoritvi in deklice so 

same ugotovile, da niso dodale dogodkov iz zgodbe. Tudi tokrat se je pokazalo, da ni bila 

dobra odločitev glasbe v ozadju, saj se deklice niso osredotočile na zgodbo, plesale so po 

svoje in kvečjemu bi lahko rekli, da je bila glasba moteča. Pri skupini Plesna pripravnica 3 

sem poskusila zgodbo čim večkrat prebrati otrokom. Zgodbo in plesno dramatizacijo so 

ustvarjali vsi hkrati. Med ustvarjanjem sem jih opazovala. Ena izmed deklic si je zelo dobro 

zapomnila zgodbo, zato je prevzela vodstvo skupine. Tudi pri tej skupini sem dala v ozadju 

glasbo. Otroci so sicer ustvarjali plesno dramatizacijo po zgodbi, vendar menim, da bi bilo 

prav tako, kot pri prejšnjih skupinah, bolje, če glasbe ne bi bilo. Otroci so med uprizoritvijo 

uporabili dialog in menim, da bi prišel do izraza bolj, če bi med plesno dramatizacijo zgodbo 

pripovedovala.                 

Zaključek vseh treh plesnih uprizoritev je, da je bila glasba popolnoma brez potrebe. Mislim, 

da se je ples po glasbi tako ukoreninil vame, da nisem znala razmišljati drugače. Otroci pa so 

mi sami pokazali, da se lahko plesno ustvarja tudi kako drugače, ne samo ob glasbi.  

 

Slika 5: Lutka − poslušalec zgodb 
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7.4 DVE ZGODBI: JAGODE NA DREVESU TER DREVO Z 

AVIONČKI 
 

 

Slika 6: Dve zgodbi: Jagode na drevesu ter Drevo z aviončki 

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

 

Isto sliko drevesa sem uporabila pri dveh različnih skupinah, zato sta nastali dve različni 

zgodbi. Tokrat so bili v obeh skupinah predšolski otroci. 

Prvo zgodbo je sestavilo 5 otrok, od tega 1 deček in 4 deklice, iz skupine Plesna pripravnica 

1, starih od 4 do 5 let. 

JAGODE NA DREVESU: 

Na našem drevesu so rasle jagode. Prišli so ptički in pozobali vse jagode. Ampak drevo se ni 

dalo in jagode so še rasle. Kar naprej so jagode rasle. Potem je prišla zima in jagode so nehale 

rasti. Ptički so si na drevesu naredili hiško.  Čez nekaj časa so se morali odseliti, ker je prišla 

vrana in jih odgnala.  
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Drugo zgodbo je sestavilo 6 deklic skupine Plesna pripravnica 2, starih od 4 do 5 let. 

 

DREVO Z AVIONČKI: 

Nekoč je bilo staro in ubogljeno drevo. Pihljal je veter in drevo se je pogovarjalo z 

zvezdicami. Na nebu je bila luna, ki se je prav tako pogovarjala z drevesom. Drevo je imelo 

polno aviončkov in na sebi je imelo tudi polno listkov. Drevo je imelo do konca svojih dni 

polno listkov in aviončkov. 

 

 

Slika 7: Nastajanje uprizoritve zgodbe Drevo z aviončki 

 

ANALIZA: 

V obeh skupinah so otroci sestavili plesno dramatizacijo po zgodbi. Zgodbo sem jim večkrat 

prebrala, preden so jo uprizorili, zato so po mojem mnenju tudi bolj upoštevali vsako 

podrobnost v zgodbi (npr. jagode na drevesu). Zame je bilo najbolj zanimivo različno 

razmišljanje obeh skupin. Ena skupina je v sliki domišljijskega drevesa videla jagode na 

drevesu, druga pa aviončke. Tu se je videlo, kako otroci iste starosti lahko ob pogledu na isto 

drevo razmišljajo tako drugače in kako neverjetno domišljijo imajo. Tudi sama uprizoritev 

zgodb je bila zelo različna. Otroci Plesne pripravnice 1 so si razdelili vloge in vsak je odplesal 

svojo vlogo, otroci Plesne pripravnice 2 pa so zgodbo uprizorili skupaj. Niso si razdelili vlog, 

ampak so vsi bili veter, avion, drevo itd. Sta pa obe skupini uporabili pripomočke, in sicer 

- 21 - 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Jerneja Rožman; diplomska naloga 

ležalke, s katerimi so si v obeh skupinah otroci pomagali, da so uprizorili drevo (ležalka je 

predstavljala krošnjo). 

 

7.5 TRI ZGODBE: DREVO, ČAROBNO IN ČUDEŽNO, ČUDEŽNO 

DREVO IN VILICE  TER DREVO S ČASOPISOM IN VILICAMI  
 

 

Slika 8: Tri zgodbe: Drevo, čarobno in čudežno, Čudežno drevo in vilice  ter  Drevo s 

časopisom in vilicami   

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

 

Tokrat sem isto sliko drevesa uporabila pri treh različnih skupinah, in sicer: Plesna 

pripravnica 2, Plesna pripravnica 3 in Hip hop 2. Nastale so tri različne zgodbe. V dveh 

skupinah so zgodbo sestavljali predšolski, v eni pa šolski otroci. 

 

- 22 - 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Jerneja Rožman; diplomska naloga 

Prvo zgodbo je sestavilo 7 deklic iz skupine Plesna pripravnica 2, starih od 4 do 5 let. 

 

DREVO, ČAROBNO IN ČUDEŽNO: 

Naše drevo, čarobno in čudežno, je bilo lepo in prav posebno. Na sebi je imelo vilico. Bilo je 

zelo lepo, ker je imelo na sebi rože. Kdorkoli je šel mimo drevesa in ni imel časopisa, si ga je 

lahko prebral na drevesu. Počil je lonec in zgodbice je konec. 

 

 

Slika 9: Nastajanje uprizoritve zgodbe Drevo, čarobno in čudežno 

 

Drugo zgodbo so sestavili 4 otroci, od tega 1 deček in 3 deklice, iz skupine Plesna pripravnica 

3, v starosti od 4 do 5 let. 

 

ČUDEŽNO DREVO IN VILICE: 

Bilo je čudežno drevo in na njem so rasle vilice. Če si prišel do drevesa in si zaželel vilico, je 

kar padla dol. Ko je zelo zapihljalo, je z drevesa padlo veliko listov. V bližini je živela 

deklica, ki si je vsak dan zaželela vilico in jo je tudi dobila. Drevo pa je kmalu ovenelo in vilic 

več ni bilo.  
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Tretjo zgodbo so sestavile 4 deklice iz skupine Hip hop 2, stare od 8 do 9 let. 

DREVO S ČASOPISOM IN VILICAMI: 

Nekoč je stalo drevo, ki je bilo čarobno, iz njega so rasle vilice in časopis. Neki kralj je želel, 

da bi bilo to drevo njegovo. Zahteval je vilice, da bi z njimi jedel in časopis, da bi iz njega 

bral. A drevo mu tega ni hotelo dati. K drevesu je prišla deklica in prosila drevo, da ji da 

vilice in časopis za družino, ki je bila revna. Drevo ji je ustreglo, kralj pa je to izvedel in se 

zelo razjezil. Vojakom je ukazal, da drevo posekajo in ga posadijo na njegovo dvorišče. 

Deklica pa je prosila kralja, da drevo posadi nazaj, kjer je bilo prej. In ker se je deklica kralju 

zasmilila, ji je čudežno drevo podaril. 

 

ANALIZA: 

Pri nastajanju in uprizarjanju zgodbe so si bile skupine med sabo dosti različne. V Plesni 

pripravnici 2 so se zopet deklice odločile, da odplešejo vse skupaj in si vlog niso razdelile. 

Uprizorile so veliko podrobnosti iz zgodbe, kot so na primer vilice, časopis ipd. Najbolj sem 

bila presenečena, ker so se deklice tako dobro znašle z ležalkami, ki so predstavljale časopis. 

Vilice so pokazale z dvema prstoma na glavi, s čimer so uprizorile poved iz zgodbe »na sebi 

je imelo vilico«. Pri skupini Plesna pripravnica 3 pa so jih po mojem mnenju rekviziti zelo 

motili in pravzaprav otroci niso nič odplesali, ampak so večino časa stali in se ukvarjali z 

ležalkami. Dve deklici sta sicer uprizorili veter, vendar ostalih dogodkov iz zgodbe ni bilo 

uprizorjenih. Ena izmed deklic se je sicer znašla in si krošnjo drevesa naredila tako, da je 

blazinico raztegnila in jo poveznila na glavo. Menim, da bi bilo pri tej skupini bolje, če bi 

zgodbo uprizorili brez rekvizitov, saj bi tako videli več plesne dramatizacije in ustvarjanja. 

Ravno nasprotno pa se je izkazalo pri skupini Hip hop 2. Ti otroci so že večji, so že v šoli in 

njihova zgodba je tudi občutno daljša od ostalih dveh skupin. Zgodba je smiselno sestavljena, 

ima začetek, vrh in zaključek. Pri plesni dramatizaciji se je malo zataknilo, saj niso vedele, 

kako naj uprizorijo celotno zgodbo. Skupaj so rešile problem tako, da so si razdelile več vlog. 

Tako je ena deklica igrala več vlog. Uporabile so rekvizite in jim dodale gibanje, in sicer tako 

da je blazinica ves čas plapolala, ker so z njo uprizarjale časopis. Deklice so res pokazale 

pravo timsko delo in me zelo pozitivno presenetile s plesno dramatizacijo, svojo domišljijo in 

ustvarjalnostjo. 
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7.6 ČUDNO DREVO 
 

 

Slika 10: Čudno drevo 

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

 

Zgodbo je sestavilo 5 deklic iz skupine Hip hop 2, starih od 8 do 9 let. 

 

Bilo je barvno drevo. Na tem drevesu je zraslo, kar si si zaželel. Nekoč je k drevesu prišla 

deklica in si zaželela hruško. Dobila je, kar si je zaželela in šla je domov hruško pokazat 

staršem. Staršem hruška ni bila všeč, zato je šla zopet k drevesu in si zaželela orehe. Ko je 

prišla domov, je orehe pokazala staršem in orehi so bili vsem všeč. Pojedli so orehe, potem pa 

so si zaželeli še malo sadja. Izvedeli so, da je to drevo čudno in zgodil se je konec sveta. 
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Slika 11: Preizkušanje uprizoritve drevesa 

 

ANALIZA: 

Ena izmed deklic je pri uprizoritvi igrala dve vlogi, najprej hruško, nato še orehe. Meni je bila 

najbolj zanimiva podrobnost, ki so jo izvedle z uporabo ležalke. Iz nje so namreč naredile 

košaro, s katero so »odnesle« staršem hruško in orehe. Čeprav dejansko hruške in orehov niso 

mogle dati v košaro, ker je bila premajhna za deklico, ki je igrala ti dve vlogi, so jo dodale kot 

neko sceno. Deklice so torej že dodale malo gledališkega pridiha s tem, ko so na tak način 

uporabile rekvizite. Glede na to, da imajo domišljijo in so zelo ustvarjalne, mislim, da bi 

lahko drevesu zato dodale malo več gibanja, s katerim bi drevo dobilo več življenja. Zgodbe 

sicer nismo ponovile, vendar predvidevam, da bi s ponovitvijo in ob spodbuditvi dodale 

drevesu več gibanja. Najbolj zabaven je bil zanje zadnji del zgodbe, ko se zgodi konec sveta. 

Smejale in zabavale so se že ob samem nastajanju uprizoritve domišljijske zgodbe, zato pri 

izvedbi ni bilo nič drugače. Zanje je bilo zabavno to, da so lahko sestavile drugačen konec od 

klasičnih. Menim, da se je ravno tu pokazala prava otroška domišljija, ki seže veliko dlje od 

družbenih okvirjev. 
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7.7 SUHA KROŠNJA 
 

 

Slika 12: Suha krošnja 

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

Zgodbo so sestavile 4 deklice skupine Hip hop 1, stare 8 let. 

Nekoč je živela krošnja, ki je bila obdana za listjem. Ptičke so si v njej rade gradile gnezda. 

Prišla je zima in drevesu je postalo zelo mrzlo. Zelo se je dolgočasilo v tako mrzlem vremenu, 

ker mu ptičice niso pele in ni se moglo igrati z vetrom. Potem pa se je nekega dne zbudilo in 

začudeno opazilo, da nima več listov. Vsi so se iz njega norčevali in ga klicali 'suha krošnja'. 

Minila je jesen, zima, pomlad, v poletnem času pa je drevo zopet dobilo svojo krošnjo in 

nihče se več ni norčeval iz njega. 

 

ANALIZA: 

Deklice so prav tako plesno dramatizacijo prikazale z rekviziti. Ti so predstavljali gnezda 

ptičkov. Pri zgodbi je razvidno, da so otroci že starejši in so v zgodbo vnesli dogodke iz 

resničnega življenja (drevesu je bilo dolgčas, zeblo ga je, ker je bila zima ipd.). So pa vnesli  

dogodke iz resničnega življenja v domišljijski svet (drevo je živo bitje, ki se igra, tako kot se 

na primer otroci). Glede na to, da vem, koliko je sposobna ta skupina, sem pričakovala, da 

bodo deklice pri plesni dramatizaciji gibalne probleme rešile drugače. Drevesu bi, na primer, 
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lahko dale več gibanja in s tem malo več živahnosti. V zgodbi so namreč drevo malo drugače 

opisale, kot so ga prikazale. In tu se nista skladali zgodba in plesna dramatizacija. Zanimivo je 

opazovati, kako si deklice zamislijo rešitev gibalnega problema in kako ga vidim sama. 

Deklice so bile pri izmišljevanju zgodbe in nastajanju uprizoritve zelo navdušene in tudi vsak 

naslednji trening so me spraševale, ali bodo tudi danes lahko naredile kratko predstavo (tako 

so poimenovale plesne dramatizacije). 

 

 

7.8 DVE ZGODBI: MAVRIČNO DREVO IN ČASOPISNO DREVO 
 

 

Slika 13: Dve zgodbi: Mavrično drevo in Časopisno drevo 

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

 

Zgornjo sliko drevesa sem uporabila pri dveh različnih skupinah, in sicer: Plesna pripravnica 

3 in Hip hop 1. Zgodbi sta nastali v predšolski in šolski plesni skupini. V eni skupini so bili 

otroci stari od 4 do 5 let, v drugi pa 8 let. 
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Prvo zgodbo je sestavilo 5 deklic skupine Plesna pripravnica 3, starih od 4 do 5 let. 

MAVRIČNO DREVO: 

Zunaj je bila zima in palčki in palčice so prišli k mavričnemu drevesu. To drevo je bilo prav 

posebno, saj so na njem rasle maline. Palčki in palčice so bili zelo žalostni, ker so te maline 

ovenele, saj je še bila zima.  Ampak kmalu so ugotovili, da je to drevo tako posebno, saj če si 

oni zaželijo maline, maline zrastejo, oni jih pojejo in nikoli več niso lačni. 

 

 

Slika 14: Preizkušanje ležalke kot uporabni rekvizit pri uprizarjanju 

 

Drugo zgodbo je sestavilo 5 deklic skupine Hip hop 1, starih 8 let. 

ČASOPISNO DREVO: 

Nekoč je živelo lepo časopisno drevo, ki je bilo pisano. To drevo je bilo zelo lepo in zato so 

ga vsi občudovali. Ampak drevo je bilo zelo osamljeno, zato je sklenilo, da bo na obisk 

povabilo prijatelje. Ker je bilo drevo lepo, so prijatelji hitro sprejeli povabilo. Drevo je tudi 

sklenilo, da bo vsakemu nekaj podarilo. Začela se je zabava, ki je trajala dolgo v noč. Nato so 

prijatelji odšli, se mu zahvalili za prijetno zabavo in prijetna darila. 
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ANALIZA: 

Otroci so že nekajkrat sestavljali zgodbe, zato so bile le-te že veliko bogatejše. Predvsem to 

velja za predšolske otroke, ki večkrat potrebujejo nekaj časa, da novo dejavnost ponotranjijo. 

Plesna pripravnica 3 me je zelo presenetila, saj so zgodbo Mavrično drevo zelo dobro 

osmislili. Čeprav je zgodbo sestavljalo več deklic skupaj, so povedi eno za drugo smiselno 

nadaljevale. Otroci iz skupine Hip hop 1 so zopet postavili domišljijsko drevo v resnično 

življenje. Povezali so domišljijski in resnični svet. S tem so pokazali, da so še vedno otroci, ki 

pa tudi z vsakim dnem odraščajo. Pri uprizarjanju so si pomagali z ležalkami. Pri skupini 

Plesna pripravnica 3 smo najprej preizkusili, kako vse lahko uporabimo ležalke, nato so se 

sami odločili, ali jih bodo uporabili tudi pri plesni dramatizaciji. Deklice skupine Hip hop 1 so 

me zelo pozitivno presenetile, ker so se pri uprizarjanju potrudile in uporabile tudi mimiko. 

Pri začetnih plesalcih je včasih težko doseči, da plešejo tudi z mimiko, saj so plesalci tudi 

igralci. Bila sem presenečena in vesela, da so tokrat poskušale v plesno dramatizacijo vnesti 

še mimiko. Nekaterim je sicer šlo lažje, drugim malo manj, vendar menim, da bodo s takim 

trudom in voljo postale nekoč zelo dobre plesalke. Zanimivo je bilo opazovati otroke, kako so 

z veseljem »brskali« po svoji domišljiji in ji pustili prosto pot pri nastajanju zgodb in plesnih 

dramatizacij. 
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7.9 TRI ZGODBE: SNEŽNO DREVO, METULJČKI IN DREVO TER  

IZA 
 

 

Slika 15: Tri zgodbe: Snežno drevo, Metuljčki in drevo ter Iza 

Vir: Schmidt 2011, http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Knjiga%20-

%20Drevesa%20za%20domi%9aljijske%20zgodbe/ 

 

Sliko drevesa sem uporabila pri treh različnih skupinah, in sicer: Plesna pripravnica 1, Plesna 

pripravnica 2 in Plesna pripravnica 3. Zgodbe so nastale v predšolskih plesnih skupinah. 

Otroci so bili stari od 4 do 5 let. 

Prvo zgodbo je sestavilo 8 deklic iz skupine Plesna pripravnica 2, starih od 4 do 5 let. 

SNEŽNO DREVO: 

Nekoč je snežilo in zraslo je snežno drevo. Na njem je bilo veliko snega, pihala je burja. Ker 

je bilo na njem toliko snega, so se veje zlomile in padle na hiše. Drevo je reklo: »Ojoj, zakaj 

so se mi padle veje?« Sneg mu odgovori: »Zato, ker sem bil jaz na tebi in ker je pihala burja.« 

Ampak k sreči so na drevesu zrasle nove veje, na katerih so zrasli listi. Potem pa je zopet 

začelo snežiti in prileteli so snežni metuljčki. Prišli so do drevesa in ugotovili, da so zrasli in 

da so premajhni za drevo, ki je bilo prej njihov dom, zato so žalostno odleteli stran. Počil je 

lonec in zgodbice je konec.  
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Drugo zgodbo je sestavilo 10 otrok, od tega 2 dečka in 8 deklic, iz skupine Plesna pripravnica 

3, starih od 4 do 5 let. 

METULJČKI IN DREVO: 

Nekoč sta živela medved in volk. Pogovarjala sta se o tem, kaj je lepo in kaj ni. To sta se 

pogovarjala na vlaku, ki ju je peljal domov. Ko sta prišla domov, sta se šla igrat igrico 

»Človek, ne jezi se«. Potem pa so prišli metuljčki in ju povabili k sebi domov, da bi se skupaj 

igrali. In tako so vsi skupaj odšli. Kar naenkrat pa sta se volk in medved domislila, da bi 

posadila drevo, metuljčki pa bi okoli njega plesali. In to so tudi storili. Zraslo je lepo drevo, ki 

je imelo lepe veje in krasne vrtnice na sebi. Metuljčki so okoli njega plesali in plesali. Prišla 

sta tudi volk in medved in kar naenkrat so se vsi začeli čuditi, kako lepo je to drevo. 

»Vauuuu,« so rekli. Priredili so zabavo, kjer so vsi plesali in  se zabavali še dolgo v noč. Ko 

pa je bilo konec zabave, so vsi pospali in trdno, trdno zaspali. 

 

 

Slika 16: Tako smo večkrat na plesnih vajah vadili vožnjo z vlakcem 

 

Tretjo zgodbo so sestavili 4 otroci, od tega 1 deček in 3 deklice, iz skupine Plesna pripravnica 

1, stari od 4 do 5 let.  

IZA: 

Deklica Iza se je igrala na igrišču s svojimi prijatelji. Potem pa se je bližala nevihta in vsi so 

odšli nazaj v vrtec. Tam so se igrali z igračkami in se spuščali po toboganu. Vsi so se spuščali 

po toboganu in Iza se je zopet igrala s svojimi prijatelji. Zaradi nevihte je nastala tema, saj je 

v vrtcu zmanjkalo elektrike. Ampak kmalu se je skozi okno pokazalo sonce in videla se je 
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samo ena kapljica. Iza je nato kmalu odšla domov, saj so ponjo prišli starši. Pospravila je 

igračke in odšla domov. Ko je odhajala domov, je pomahala drevesu. 

 

 

Slika 17: Tako smo vadili spuščanje po toboganu 

 

ANALIZA: 

Pri sestavljanju zgodb in plesnih dramatizacij sem tokrat imela dokaj različne izkušnje. 

Deklice iz skupine Plesna pripravnica 2 so se zelo razživele in niso bile skoncentrirane, zato 

mislim, da bi svojo plesno dramatizacijo izvedle še boljše, če bi bile bolj pripravljene 

sodelovati. Najprej sem mislila, da je tako zaradi večje skupine. Tokrat jih namreč nisem 

razdelila v manjše skupine in vsaki posebej dala naloge, ampak so vse deklice ustvarjale 

skupaj. Potem sem enako naredila tudi v Plesni pripravnici 3, vendar je bila tu situacija 

drugačna. Otroci so med sabo lepo sodelovali, razdelili so si vloge, plesno dramatizacijo 

ustvarjali skupaj in jo tudi odlično predstavili. Prav tako so svojo zgodbo in uprizoritev skupaj 

kot ekipa sestavili otroci v skupini Plesna pripravnica 1. Mislim, da je pri otrocih pač tako, 

kadar so dobre volje in motivirani, lahko med sabo lepo sodelujejo in ustvarjajo; kadar ni 

tako, njihova motivacija hitro pade. Vsem trem skupinam je skupno, da so uporabljali za 

rekvizite ležalke, vendar jih je vsaka skupina uporabila na drugačen način. Plesna pripravnica 

2 je  z njimi naredila sneg, Plesna pripravnica 3 je z njimi naredila igro »Človek ne jezi se«, 
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Plesna pripravnica 1 je z njimi naredila igrala in igrače. Res sem bila navdušena nad tem, 

kako deluje otroška domišljija in kako se skupine razlikujejo ena od druge.  

 

7.10 EVALVACIJA VSEH PLESNIH DEJAVNOSTI 
 

V celotnem času projekta je nastalo 18 zanimivih, ustvarjalnih, čudovitih in res unikatnih 

domišljijskih zgodb. Projekta sem se lotila z dvomi, ali bo sploh to pri otrocih uspelo, ali jim 

bo zanimivo in bodo pripravljeni sodelovati. Nisem se veliko obremenjevala, ampak sem 

želela poskusiti, potem pa presoditi, ali je to primerna tema. Bila sem prijetno presenečena, 

saj so otroci pokazali neverjetno ustvarjalnost, sama pa sem bila navdušena nad tem, kakšno 

domišljijo imajo otroški možgani. Moram priznati, da je bilo tudi nekaj slabih dni, ko otroci 

niso bili pripravljeni sodelovati in tudi plesne dramatizacije niso kazale neke povezanosti in 

skupnega ustvarjanja otrok. Še vedno sem mnenja, da je pri otrocih tako kot pri odraslih: 

kadar nastopi slab dan, je pač tako, da tudi naše glave niso pri volji za ustvarjanje. Vesela 

sem, da sem lahko kot bodoča vzgojiteljica dobila vpogled v to, kaj vse zmore otroška 

domišljija. Včasih je otrokom potrebno pustiti prosto pot in jih pustiti v svojem svetu. 

Mogoče nam ravno takrat in na takšen način želi otrok nekaj povedati. 

Zastavljene cilje sem dosegla, prav tako sem odgovorila na raziskovalna vprašanja. Otroci so 

svojo domišljijo povezovali z resničnimi dogodki, tako da so skozi ples in z izmišljanjem 

zgodbic rešili težave, na katere so morda naleteli. Čeprav so težave rešili samo v svoji glavi, z 

domišljijo, mislim, da je otrokom to v veliko pomoč. Na nek način se namreč soočijo s težavo 

in jo skušajo odpraviti na svoj način. Otroci so med sabo lepo sodelovali in pokazali timsko 

delo. Odrasli bi se lahko od otrok marsikaj naučili. Razlika med razmišljanjem predšolskih in 

šolskih otrok je glede na moje opazovanje v tem, da šolski otroci skušajo v plesno 

dramatizacijo vnesti čim več podrobnosti iz zgodbe, medtem ko predšolski otroci ne. Večina 

predšolskih otrok je v svoje zgodbe vnesla veliko domišljije, medtem ko se pri šolskih otrocih 

večkrat začuti povezanost z realnostjo. Lutko sem kot poslušalko zgodb uporabila samo 

enkrat, saj kasneje ni bila potrebna, ker so bila nenavadna domišljijska drevesa dovolj velika 

motivacija za ustvarjanje zgodb. 

Ležalke so se izkazale za uporaben rekvizit, saj so jih otroci uporabili na različne načine, npr. 

kot krošnja, veje, sneg ipd.  V enem primeru so bile ležalke sicer res odveč, saj so se otroci 
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več ukvarjali z njimi kot pa z uprizoritvijo zgodbe. Če pogledam vse primere, pa so se ležalke 

izkazale za dober rekvizit oz. pripomoček, saj je tudi skupina, ki ji na začetku z njimi ni šlo, 

kasneje z ležalkami lepo ustvarjala. Uporaba ležalk je prišla spontano, na pobudo otrok, zato 

je nisem ignorirala, ampak sem jim ponudila pripomočke. Na ta način so v svoje plesne 

dramatizacije na svoj način dodali sceno in kostume. 

Glede uporabe glasbe menim, da bi bilo bolje, če bi se odločila drugače in otrokom ne bi dala 

v ozadju glasbe, ampak bi zgodbo brala. Otroci se niso osredotočali na zgodbo, ampak so 

plesali po svoje in kvečjemu bi lahko rekli, da je bila glasba moteča. Menim, da bi otroci 

plesno dramatizacijo uprizorili bolj po zgodbi, uporabljali bi like iz zgodbe, če bi namesto 

glasbe v ozadju bil moj glas, ki pripoveduje njihovo zgodbo.  

Motiviranost otrok za ples in ustvarjanje gibov me je navdušila, zato sem še bolj vesela, da 

sem se lotila tega projekta. Otroški domišljiji je večkrat potrebno pustiti prosto pot, da lahko 

opazujemo, kako otroci doživljajo ustvarjanje, kako dejansko svoje ustvarjanje izvedejo. 

Hkrati jim je potrebno pustiti, da to naredijo na svoj način. Zelo sem vesela, da sem izbrala to 

temo, saj sem se skozi izvajanje tega projekta ogromno naučila. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

V svoji diplomski nalogi sem raziskovala, kako abstraktna predstava domišljijskih dreves 

vpliva na ustvarjanje krajše zgodbe in plesne dramatizacije, kako otroci komunicirajo s 

pomočjo plesa in kako si predstavljajo oz. razumejo fantazijsko predstavitev posameznega 

drevesa. To so tudi pokazali s plesno dramatizacijo. 

Pri izvajanju empiričnega dela diplomske naloge sem ugotovila, da so slike domišljijskih 

dreves spodbujale otrokovo domišljijo in ustvarjalnost. Otroci so s pomočjo domišljijskih 

dreves sestavili nenavadne zgodbe. Abstraktnost teh dreves si je vsaka skupina otrok razlagala 

po svoje. Velikokrat so v svoje zgodbe vključili resnične ljudi ali dogodke, ki so bili povezani 

z neresničnim svetom. Moja vloga je bila spodbujanje in opazovanje, vse drugo so naredili 

otroci, saj sem želela, da res posredujejo svoja razmišljanja. 

V današnjem svetu želimo ustvariti pridne in ubogljive otroke, a se premalo zavedamo, da ne 

glede na starost vsak od nas razmišlja po svoje, tudi otroci. Zato je pomembno, da jim večkrat 

pustimo, da izrazijo in nam na svoj način povedo, kaj želijo, kaj jih muči in kaj si mislijo o 

nekem dogodku. Pomembno je, da jih pustimo, da ustvarjajo po svoje, saj lahko s svojo 

domišljijo ustvarijo marsikaj. Mogoče tudi odrasli lahko dobimo kakšno zamisel, idejo ob 

opazovanju otrok pri njihovem ustvarjanju. 

Ni zastonj rek DOMIŠLJIJA NE POZNA MEJA, saj nam otroci vsak dan pokažejo, da se 

lahko zgodi marsikaj zanimivega, če se prepustiš domišljiji. 
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GLASBA: 

1. Cafe Del Mar − Jose Padilla – Agua 

2. Cafe Del Mar − Sabres Of Paradise − Smokebelch II /Beatless Mix 
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