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POVZETEK 

 

Diplomsko delo obravnava ustvarjalni gib kot interesno dejavnost v prvem in drugem razredu 

osnovne šole. Z vodenjem interesne dejavnosti sem želela spodbuditi in razvijati plesnost 

otrok, omogočiti nastanek sproščenega in prijetnega občutja ob gibanju, ter jih spodbuditi k 

oblikovanju dramatizacije, s katero bodo svoje ustvarjanje predstavili publiki.   

V teoretičnem delu so predstavljene razvojne značilnosti mlajšega šolarja, ki se pojavi v 

empiričnem delu,  ustvarjalnost in spodbujanje le-te skozi gibanje in igro, interesna dejavnost, 

ustvarjalni gib in plesnost, sprostitvene aktivnosti in načrtovanje plesne vzgoje. V empiričnem 

delu sem želela z vodenjem ustvarjalnega giba kot interesne dejavnosti ugotoviti kakšen vpliv 

imajo gibalno-plesne aktivnosti na razvoj plesnosti in počutje otrok. Celoten ustvarjalni 

proces pa sem želela prikazati z dramatizacijo dela Eveline Umek: Deklica in metulj.  

Pri interesni dejavnosti je sodelovalo 6 učencev  prvih in drugih razredov. Podatke sem zbrala 

na podlagi nestrukturiranega opazovanja, analize posnetkov in pogovora z otroki.  

Ugotovila sem, da z vključevanjem gibalno-plesnih aktivnosti v interesno dejavnost 

spodbujamo plesnost otrok, prispevamo k dobremu in sproščenemu počutju in otrokom 

omogočimo oblikovanje in predstavitev ustvarjalnega procesa.  

 

Ključne besede: ustvarjalnost, interesna dejavnost, ustvarjalni gib, sprostitvene 

dejavnosti, plesna dramatizacija  
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SUMMARY 

In my graduation paper I described creative movement as an after-school club for pupils of 

first and second grade of elementary school. By taking on this after-school club I tried to 

encourage and develop the danceability of children, stimulate in them a relaxed and pleasant 

mood through movement, and inspire the children to create a dramatization, by means of  

which they would do a presentation of their creativity. 

 

The theoretical part includes the description of the developmental characteristics of a young 

pupil, which is part of the empirical part, creativity and encouragement through movement 

and play, a non-mandatory after-school club, creative movement and danceability, relaxation 

activities, and dance education planning. In the empirical part I tried to establish how the 

movement-dance activities affect the development of danceability and children's moods by 

becoming the organizer and leader of creative movement in the form of a non-mandatory 

after-school club. The whole creative process was shown through a dramatization of the play 

Deklica in metulj (A Girl and a Butterfly) by Eveline Umek. 

The after-school club had 6 participants from first and second grade of elementary school. 

Data was collected based on unstructured observations, analyses of videos I took during the 

after-school club, and on talking to the participating children. 

I found out that by including movement-dance activities into the after-school club the 

danceability of children was greatly enhanced, they were in very good mood and relaxed, and 

they were enabled to be creative and take part in presenting the creative process. 

Key words: creativity, after-school club, creative movement, relaxation 

activities, dance dramatization. 
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1 UVOD 
 

Za pisanje diplomskega dela s področja ustvarjalnega giba, sem se odločila na podlagi 

istoimenskih vaj, ki so potekale na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Tekom vaj sem spoznala 

kaj vse lahko s svojim telesom naredimo in kako vse lahko gib vključimo v obvezni in 

razširjen program osnovnošolskega izobraževanja. Na vajah sem se vedno zabavala, 

razgibala, veliko ustvarjala in se sprostila. To je bil zame čisto novi pristop, ki ga v času 

svojega osnovnega šolanja, žal nisem bila deležna.  Spoznala sem, da lahko z ustvarjalnim 

gibom zadovoljujem otrokove potrebe po gibanju in igri, spodbujam razvoj socialnih 

sposobnosti, predstavim ples kot način za osvoboditev in izražanje lastnih čustev in občutij, 

ter hkrati spodbudim delovanje desne možganske polovice, ki je odločilnega pomena v 

ustvarjalnem mišljenju.  Na podlagi vseh omenjenih učinkov ustvarjalnega giba, sem se 

odločila, da bom v okviru diplomskega dela izpeljala interesno dejavnost iz tega področja in 

tako otrokom ponudila, da še sami izkusijo, kaj vse jim ustvarjalni gib ponuja.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Razvojne značilnosti mlajšega šolarja (6-10 let) 

 

Pri načrtovanju kakršnekoli pedagoške aktivnosti je poleg didaktično-pedagoške 

usposobljenosti in znanja pomembno tudi dobro poznavanje otrok, ki bodo vključeni v 

načrtovane aktivnosti. Potrebno se je seznaniti s tem, česa so otroci pri določeni starosti 

sposobni, kakšen je njihov način mišljenja, kakšne potrebe imajo, kako delujejo v interakciji z 

drugimi ljudmi, kaj jih zanima ipd. V skladu z ugotovitvami nato prilagajamo svoj pedagoški 

proces, ki ga skušamo otroku kar najbolj približati.  

 

2.1.1 Telesni razvoj 

 

Otroci se v prvih sedmih letih svojega življenja razmeroma hitro telesno razvijajo, torej 

rastejo. Na telesni višini letno pridobijo približno 5 cm, na telesni teži pa pridobijo v tem 

obdobju približno polovico teže, ki jo imajo pri sedmih letih (povprečno 10 kg).  Razvije se 

kombinirani prsni in trebušni način dihanja, ravno tako je izrazit napredek v razvoju srca in 

krvnega obtoka. Oblikujejo se kosti, kar se še posebej kaže v upogibanju hrbtenice, ki okrog 

šestega leta dobi izrazito obliko »S«. V istem letu se okrepijo tudi okončine, glava pa izgublja 

svojo nesorazmernost v primerjavi z ostalimi deli telesa. Med šestim in petnajstim letom 

otrokom izpadejo mlečni zobje, ki jih nadomestijo stalni. Umiri se razvoj in rast možganov, ki 

obsegajo pri prvošolčkih že devet desetin teže možganov odraslega človeka. V zgodnjem 

šolskem obdobju se spreminjajo tudi telesna razmerja, razlike med spoloma pa so vse bolj 

izrazite. Pri dečkih so prsi močnejše, mišice so izrazitejše in noge vitkejše, medtem ko so pri 

deklicah vse obline že mehkejše, boki, stegna in meča dobivajo bolj okroglo in polno obliko. 

Otroci pridobivajo na telesni moči, razvoj mišičevja pa poteka tudi na področju rasti drobne 

muskulature.  Pomembna novost v  obdobju med 9. in 11. letom so tudi hormonske 

spremembe, ki so rezultat pospešenega razvoja žlez z notranjim izločanjem, vse to pa  

spremlja tudi rast spolnih organov in rodil.  ( Horvat, Magajna, 1989) 
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2.1.2 Gibalni razvoj  

 

Zdrav telesni razvoj omogoča razvoj kompleksnih gibalih sposobnosti. Gibi so vse močnejši, 

hitrejši, natančni, prefinjeni in koordinirani. Do 11. leta otrokove starosti se skoraj v celoti 

razvijejo gibalni živčni centri, ki vplivajo na obvladovanje fine motorike in izdelane 

motorične aktivnosti, ki jo prvenstveno srečamo pri pisanju. Otrok ima v tem obdobju 

povečan psihomotorični tempo in vse dela hitro, zato je poleg zorenja zelo pomembna tudi 

vaja, ki vodi k boljšim gibalnim spretnostim. Otroci se po 7. letu hitro učijo novih gibalnih 

tehnik (kot je npr. kolesarjenje) in imajo veliko energije, zato je to ustrezen čas za 

sistematično ukvarjanje s posameznimi športnimi zvrstmi in za pričetek rednega treninga.         

( Horvat, Magajna, 1989)  

O gibalno-plesnem razvoju predšolskega in mlajšega šolskega otroka pišeta tudi Breda 

Kroflič in Dora Godec, ki sta v svojem delu navedli zakonitosti psihofizičnega razvoja v 

otrokovem gibalnem razvoju: 

 Poteka od nediferenciranega, celovitega reagiranja k diferenciranemu, razčlenjenemu 

reagiranju.  

 Aktivnosti v območju glave časovno prehitevajo aktivnosti v nižjih delih telesa.  

 Posebno zaporedje stopenj v psihofizičnem razvoju se kaže v gibalnem razvoju: 

obvladanje aktivnosti na nižji razvojni stopnji je pogoj za obvladanje zahtevnejših 

aktivnosti. 

 Skokovitost v razvoju funkcij. Aktivnost se pojavlja najprej poredko, nato vedno 

pogosteje, končno jo otrok obvlada. 

 Menjavanje intenzivnosti razvoja posameznih funkcij. Razvoj ene funkcije zastane ali 

se upočasni zaradi razvoja kake druge funkcije.  

 Psihofizičen razvoj poteka v individualnem tempu, od tod razlike med enako starimi 

otroki.  

(Kroflič, Gobec, 1995, str.19,20) 
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2.1.3 Kognitivni razvoj 

 

Otrokov miselni razvoj poteka v različnih stopnjah. Najprej razvije senzomotorno ali 

zaznavnogibalno mišljenje, ki okrog  4. leta preide v  prekonceptualno ali simbolno mišljenje, 

pri katerem gre za oblikovanje pojmov, ki otroka vežejo na prve verbalne znake, katerih 

uporabo je spoznal. Lastnost teh shem je, da ostanejo na pol poti med splošnostjo koncepta in 

individualnostjo elementov, ki ga tvorijo. Med 4. in 7. letom se razvoj mišljenja nadaljuje v 

smeri od simbolov do miselnih operacij. Otrokovo mišljenje je zelo slikovito in natančno. To 

stopnjo miselnega razvoja imenujemo intuitivno mišljenje.  Tako pridemo v starostno obdobje 

mlajšega šolarja (7-11 let), ki ga zaznamuje razvoj konkretnologičnih operacij. V tem obdobju 

se v mišljenju otroka razvijajo sposobnosti, ki jih imenujemo operacije. To so miselne 

aktivnosti, ki so prvotno obstajale kot telesne akcije v realnem svetu in katerih glavna 

značilnost je reverzibilnost (sposobnost, da na miselnem nivoju preidemo določeno pot v eni 

smeri in se nato v mislih vrnemo na začetni položaj).  Otrok lahko reverzibilne operacije 

izvede le s pomočjo konkretno predstavljenih predmetov, saj na tej stopnji nima še razvitega 

abstraktnega mišljenja. Otrok razmišlja vse bolj gibko, plastično in prilagodljivejše. Sposoben 

je decentriranja in razume, da  lahko obstajajo različni pogledi na isto stvarnost. Razvoj 

konkretno logičnih operacij odpre poti novim oblikam otrokovih intelektualnih zmožnostih. 

To se kaže v razvoju procesov ohranitve količin, ki se pri večini otrok pojavi med 7. in 8. 

letom. Temu postopno sledijo sposobnosti ohranitve dolžine, teže in  prostornine, ki jih otrok 

razvije do konca tega obdobja.  Napredek v miselnem razvoju vpliva tudi na socialni, govorni 

in moralni razvoj otrok. Omenjene spremembe se kažejo tudi v otroški igri, saj imajo otroci v 

tem obdobju raje igre s točno začrtanimi pravili, ki zajemajo  procese analize in sinteze. 

Govor ima vse pomembnejšo vlogo, je sredstvo pri miselnih aktivnostih, omogoča mu 

sledenje pripovedi in uspešno vključevanje v komunikacijo, kar se odraža tudi v socialnih 

odnosih. ( Horvat, Magajna, 1989) 

 

2.1.4 Emocionalni razvoj 

 

Otrok ob vstopu v šolo več časa posveča učenju, ki pa ga tesno spremlja šolska igra. Ta nudi 

otroku možnost za gibanje in sprostitev, ter služi kot ventil, skozi katerega odreagira vse tisto, 
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kar ga teži. Šolsko delo za otroka predstavlja določen telesni in duševni napor, ki ga 

mnogokrat postavlja v stresne situacije, zato je otroška igra nujna za balansiranje vseh 

napetosti in je bistvenega pomena za otrokov duševni razvoj.  

 

Njihovo duševno stanje se odraža tudi v vrednotenju samega sebe. Večina otrok ima v tem 

obdobju že dokaj izdelano podobo o sebi, ki je lahko pretežno pozitivna ali pa negativna. Za 

otroke s pozitivno samopodobo je značilno, da imajo dobro prepričanje o sebi in svojih 

zmožnostih. Običajno so v šoli uspešni, imajo občutek ustreznosti, zavzemajo pogosto 

vodilne vloge v skupinah, kjer so tudi bolj učinkoviti kot otroci z negativno samopodobo. 

Slednji so na področju učenja manj uspešni, prej obupajo, so manj učinkoviti v skupini in so 

bolj anksiozni v odnosu do uspešnosti  v šoli in na drugih področjih. ( Horvat, Magajna, 1989) 

Poleg samopodobe imajo otroci v tem obdobju dokaj jasno izdelan tudi pojem lastnega spola, 

poznajo »stereotipna« vedenja, ki so značilna za določen spol, in imitirajo istospolne starše ali 

druge odrasle. Dečki v tem obdobju pozitivno vrednotijo tipična »moška« vedenja in težijo k 

izbiranju deških iger in igrač, medtem ko pri deklicah to ni tako izrazito. Večje spremembe 

med spoloma se pojavijo šele v adolescenci. ( Horvat, Magajna, 1989) 

 

2.1.5 Socialni razvoj 

 

V skladu s telesnim, gibalnim in kognitivnim razvojem se spreminjajo tudi nekatere oblike 

socialnega vedenja. Že v predšolskem obdobju se navezanost na starše prenese v navezanost 

in odvisnost od vrstnikov, pri vstopu otrok v šolo pa se temu pridružijo še empatija,  

usmerjenost, sposobnost iskanja stikov, sodelovanja, nudenja pomoči, interes za druženje z 

vrstniki in tekmovalnost. Pojavljati se začnejo določene dokaj zaprte skupine otrok, ki so po 

desetem letu oblikovane iz članov istega spola, sklepajo pa se tudi močna individualna 

prijateljstva. V tem obdobju se poveča tudi želja po uspešnosti, ki jo spremlja tekmovalnost. 

Pomembno je, da učitelji vsakemu otroku omogočijo doživljanje uspešnosti in poiščejo 

področje, na katerem se bo otrok lahko izkazal. ( Horvat, Magajna, 1989) 
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V obdobju mlajšega šolarja nastopijo spremembe tudi na področju psihosocialnega razvoja. 

Otrok preide v  četrto psihosocialno krizo, kjer je razpet med delavnostjo in občutkom 

manjvrednosti. Veliko spremembo zanj predstavlja že sam vstop v šolo, ki mu postavlja 

različne zahteve. Naloga tega obdobja je razviti določene spretnosti in sposobnosti, ki jih od 

njega zahteva okolje in za katere bo tudi nagrajen in pohvaljen. Otroci so v tem obdobju 

delovni, marljivi, pripravljeni so se učiti, načrtovati in izdelovati različne stvari. Kadar pa 

starši in učitelji otrok pri delu ne spodbujajo in se le-ti ne počutijo sposobni in menijo, da so 

slabši od vrstnikov, potem se bo namesto marljivosti pojavil občutek manjvrednosti. ( Horvat, 

Magajna, 1989) 

 

2.2 Ustvarjalnost 

 

2.2.1 Opredelitev pojma 

 

V današnjem času je ustvarjalnost vrlina, ki je na trgu dela in v svetu zelo iskana in cenjena, 

zato je smiselno, da jo spodbujamo in razvijamo že v osnovni šoli.  

Krofličeva v povzetku psiholoških opredelitev ustvarjalnosti navaja, da je to dejavnost in 

hkrati lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost, osebnostna lastnost oz. poteza. 

Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno 

preoblikovanje informacij. Za ustvarjalni proces je značilna spontanost, ko naključne zunanje 

spodbude učinkujejo na podzavest, se uskladiščijo v spominu in spontano preoblikujejo v 

nove domislice in probleme. (Trstenjak, 1981, Kvaščev, 1976, 1981, Pečjak, 1987; povzeto 

po Kroflič, 1999, str. 56) 

 

Ustvarjalnost zadeva tudi delovanje naših možganov in s tem odpira debate glede 

naravnanosti zahodnoevropskega sveta. V šolah razvijamo pretežno levo hemisfero, ki je 

specializirana za razumske, besedne in analitične procese, medtem ko na desno možgansko 

polovico velikokrat pozabimo oz. je ne razvijamo v tolikšni meri. Takšna naravnanost zgolj  

na logično in racionalno mišljenje, slabše vpliva na razvoj ustvarjalnosti, saj je le-ta v večji 

meri pogojena z delovanjem desne hemisfere in povezovanjem le-te z levo. Pri spodbujanju 
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ustvarjalnosti spodbujamo predvsem prostorske, vizualne, čustvene, intuitivne in sintetične 

procese, za katere je specializirana desna možganska polovica.  Na poudarjanje pretežno 

logičnega mišljenja v šolah opozarja tudi psiholog Edward de Bono, ki meni, da je v 

izobraževalnem procesu premalo spodbujanja kreativnosti, oz. da je ne znamo konstruktivno 

vključiti v prakso. V svojih delih predstavlja in spodbuja lateralno razmišljanje, kot nujno 

dopolnilo vertikalnemu oz. logičnemu. Pri lateralnem mišljenju gre za način ravnanja z 

informacijami, ki spodbudi nove ideje. To je razpršen način razmišljanja, kjer je dovoljeno 

tudi napačno razmišljanje z namenom, da bi dosegli pravilno rešitev. Najbolj učinkovit način 

za spreminjanje starih idej in oblikovanje novih lahko dosežemo z notranjim sestavljanjem in 

razstavljanjem razpoložljivih informacij. Vertikalno in lateralno razmišljanje se dopolnjujeta, 

saj se prvo ukvarja s preverjanjem ali razvijanjem vzorcev zamisli, naloga drugega pa je 

spreminjanje teh vzorcev in  povzročanje novih (kreativnost). Pri ustvarjalnosti torej ne gre za 

nek skrivni talent, ampak za način uporabe možganov, na čemer temelji lateralno 

razmišljanje. (Edward de Bono, 2006)   

  

Da ustvarjalnost ni enoznačen pojem pa je že pred leti ugotovil tudi slavni psiholog Guillford, 

ki  je ustvarjalnost razdelil na naslednje sposobnosti oz. faktorje ustvarjalnega mišljenja:  

»fleksibilnost« – prožnost mišljenja, iznajdljivost, 

»fluentnost« – tekočnost, bogastvo zamisli, porajanje zamisli, 

»originalnost« – izvirnost, 

in »elaboracija« – način izvedbe zamisli.  

Pravi, da sta ustvarjalnost in inteligentnost dva načina razmišljanja, pri čemer je prvo 

divergentno in usmerjeno  k več rešitvam, medtem ko inteligentnost temelji na 

konvergentnem mišljenju, ki je usmerjeno k eni, pravi rešitvi (linearno, interaktivno). 

Ugotovljeno je, da je za ustvarjalno mišljenje potrebna določena stopnja inteligentnosti, ki pa 

ni edini pogoj ustvarjalnega mišljenja. (Pečjak, 1987; povzeto po Kroflič, 1999). 
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Formm opredeljuje ustvarjalnost z dveh vidikov – ustvarjanje nečesa novega, konkretnega in 

očitnega, ter ustvarjalnost kot nagnjenost, usmerjenost, stališče.  

Prvo vrsto ustvarjalnosti pogojujejo talent, študij, delo, objektivno materialno in socialno 

stališče ter drugi vidik ustvarjalnosti, ki jo Formm označuje kot »ustvarjalno stališče«, v 

smislu značajske poteze. V grobem opredeli ustvarjalnost kot sposobnost videti in odgovarjati 

na spodbude iz okolja, pri čemer loči neustvarjalna in ustvarjalna stališča. To pomeni, da 

obstajajo ljudje, ki malo opazijo in na vzpodbude ne odgovarjajo, obstajajo pa tudi takšni, ki 

vzpodbude zaznajo in se nanje z vso osebnostjo odzovejo. Takšnim osebam bi lahko rekli, da 

so ustvarjalno naravnane, kar pa je pogojeno z naslednjimi faktorji oz. lastnostmi: 

 zmožnost začudenja, presenečenja, zaznavanja problema, 

 zmožnost koncentracije, 

 doživljanje sebe, kot središče lastnega sveta in pravega izvora lastnih idej, 

 sposobnost sprejemati konflikte. 

 

Vsi navedeni pogoji niso le pogoji za ustvarjalnost nadarjenih posameznikov, ampak za 

naravnanost, ki jo lahko doseže vsak človek. Po Formmu je  »vzgajanje ustvarjalnosti 

vzgajanje za življenje«. (Formm 1959, povzeto po Kroflič, 1999) 

 

2.2.2 Proces ustvarjalnega mišljenja 

 

Pečjak (1987, str. 39-44) navaja naslednje faze ustvarjalnega mišljenja: 

 preparacija – faza spoznavanja in razumevanja gradiva, 

 inkubacija – zorenje podatkov iz prve faze, 

 iluminacija – »razsvetljenje«, navdih, pojav nenadne rešitve, ki ga je mogoče razlagati 

s prenehanjem fiksacije, napačne usmerjenosti, na katero vpliva odmor v fazi 

inkubacije, ki oslabi spominske sledi; 
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 verifikacija – preverjanje rešitve, izdelave v praksi, izoblikovanje v umetnosti.  

Faze niso strogo ločene in se med seboj prepletajo. 

 

Urban razlaga ustvarjalnost s komponentnim modelom, ki vsebuje šest interaktivnih 

komponent ustvarjalnega procesa. Delimo jih na: 

kognitivne komponente:  

 divergentno mišljenje in delovanje, 

 splošno znanje in mišljenje kot osnova, 

 specifično znanje kot osnova in področje specifičnih pozornosti; 

osebnostne komponente: 

 osredotočanje in izvajanje naloge, 

 motiviranost in motivi, 

 odprtost in strpnost za nejasnost, dvoumnost, negotovost. 

 

Te komponente delujejo skupaj kot funkcionalni sistem. Določene komponentne strukture oz. 

različne ustvarjalnosti so odvisne od faktorjev kot so vrsta problema, faza ustvarjalnega 

procesa, vrsta procesa v odnosu do vrste problema, pogoji v mikro in makro okolju. (Urban, 

1990, povzeto po Kroflič, 1999, str. 58) 

 

2.2.3 Spodbujanje ustvarjalnosti skozi gibanje in igro 

Številni avtorji, kot so Jackson, Hudson, Graham, Bruner  in Piaget, poudarjajo pomen igre in 

domišljije za ustvarjalno mišljenje. Preučevanja so pokazala, da lahko učitelji in mentorji 

spodbudijo otroško igro s pripravo ustreznih okoliščin, ki otroke močno motivirajo. Igro lahko 

tudi vodijo v smeri spodbujanja ustvarjalnega mišljenja. (Kroflič, 1999)  

 



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 10 - 

 

Gibalne dejavnosti ponujajo otrokom učenje z odkrivanjem skozi reševanje problemov, s 

čimer pri otrocih spodbujamo ustvarjalno mišljenje. Otrok, ki se s problemom sooči, mora 

najprej dobro razmisliti in si oblikovati predstavo o tem, kako bo rešil svoj gibalni problem, 

nato  mora misli uskladiti in izraziti s svojimi gibalnimi zmožnostmi. Pri tem v otroku nastopi 

napetost in negotovost, ki deluje motivacijsko in ga sili, da išče številne gibalne odgovore, in 

se ne omeji le na enega. V procesu iskanja odgovorov se  pojavita tako vertikalno kot 

lateralno mišljenje, s katerima spodbujamo sklepanje in domišljijo v gibalni vzgoji. (Gillion 

1964, povzeto po Kroflič, 1999, str. 85) 

 

Najbolj popularne in motivacijske so gibalne igre, saj upoštevajo otrokovo potrebo po igri, 

gibanju in uporabljanju prostora. Kamenov  (1983, povzeto po Kroflič, 1999) tovrstne igre 

uvršča med didaktične igre v intelektualni vzgoji, saj meni, da je vsaka zahtevnejša človekova 

dejavnost v bistvu intelektualne narave, kar velja tudi za senzomotorne aktivnosti. Izhaja iz 

Piagetove teorije o razvoju inteligentnosti kot koherentnem sistemu, v katerem so ravni 

povezane in spodbujajo druga drugo. Tako praktična senzomotorična dejavnost preraste v igre 

s pravili, ki imajo vse značilnosti iger z intelektualnimi kombinacijami. Kamenov v igrah s 

senzomotoričnimi kombinacijami navaja naslednje intelektualne aktivnosti:  

 vzpostavljanje odnosov, t.j. analiza in sinteza informacij ter kombiniranje elementov 

pri ustvarjanju novih celot, strukturiranje prostora in orientacija v njem, različne vrste 

razporejanja;  

 indukcija zakonitosti, ki se nanašajo na razvrstitev v serijah, prostorsko-časovne 

zakonitosti, zakonitosti napredka in inverzije, verjetnostne zakonitosti;  

 razumevanje in tvorba pojmov, t.j. oblikovanje, obnavljanje in prepoznavanje 

simbolov, prenašanje serije simbolov iz ene oblike v drugo, spremljanje in 

uporabljanje serije simbolov, zavedanje identičnosti, podobnosti in razlik med 

akcijami manipuliranja z lastnim telesom in s sredstvi, razvrščanje akcij; 

 sklepanje, t.j. perceptivno sklepanje, zavedanje odnosov, položajev in oblik, 

odkrivanje, vzpostavljanje in upoštevanje pravil, kvantitativno in kvalitativno 

vrednotenje posameznih dejavnosti, ocenjevanje natančnosti predvidevanja;  
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 reševanje problemov, t.j. opredelitev problema, načrtovanje postopkov, kombiniranje 

izkušenj, predvidevanje in ekstrapoliranje, pojmovno predelovanje alternativ in 

praktično preverjanje hipotez, iskanje novega, drugačnega, različnega.  

(Kroflič, 1999, str. 85) 

 

V tesni povezavi z ustvarjalnostjo so tudi igre z vlogami (sociodramatske igre). Temeljijo na 

ustvarjalnem gibanju, pretežno pantomimične narave ob realnih ali umišljenih sredstvih. 

Otrok psihofizično, lahko tudi govorno ali samo z manipuliranjem udejanja vsebino igre. 

Skozi ta proces se otrok aktivno vživlja v vsebino in dogajanje fizično poustvarja. Ustvari si 

mentalno predstavo o dogajanju in se vključuje v socialno interakcijo. To obliko igre 

spodbuja tudi  T. Yawkey (1986, povzeto po Kroflič 1999), ki trdi, da je sociodramatska igra 

idealni medij za razvijanje ustvarjalnega dialoga na predšolski in razredni stopnji. Slednji je 

plod domišljijskih in igralnih, besednih in motoričnih dejavnosti. Raziskave so pokazale, da 

sociodramatska igra spodbuja razvoj ustvarjalnosti, govornega izražanja, spodbuja 

decentriranje (sposobnost sočasnega upoštevanja več vidikov hkrati), socialno interakcijo in 

motorično aktivnost. Na povezanost jezika in govora je opozoril tudi Piaget, ki je trdil, da je 

govor odvisen od mišljenja, le-to pa je odvisno od motorične izkušnje in socialne interakcije. 

To Piagetovo opredelitev pa upoštevamo tudi pri ustvarjalni dramatizaciji, saj gre tu za igro, 

ki vključuje tako motorično izkušnjo kot tudi socialno interakcijo. Skozi ta proces razvijamo 

in spodbujamo slušno-govorno razumevanje, saj otroci, ki se lahko igrajo tisto, kar slišijo, le- 

to tudi bolje razumejo in usvojijo. (Kroflič,1999) 

 

Ustvarjalnost, igro in gibanje lahko spodbujamo in  vključujemo tako v redni pouk, 

podaljšano bivanje, kot v interesno dejavnost in s tem spodbujamo delovanje desne 

možganske polovice, ki je na slovenskih tleh velikokrat zanemarjena.  
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2.3 Interesna dejavnost 

 

Zakon o osnovni šoli navaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in 

razširjeni program, kamor poleg podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega, 

dopolnilnega pouka in šole v naravi, sodijo tudi interesne dejavnosti. Slednje šola določi z 

letnim delovnim načrtom. Namen interesnih dejavnosti je odkrivati in razvijati interese 

učencev, praktično uvajati učence v življenje in jih usposobiti za koristno in zdravo 

preživljanje prostega časa. Učenci in učenke se za izbiro in vključitev v interesno dejavnost 

prostovoljno odločijo. Za posamezni razred sta za izvajanje interesnih dejavnosti v 

predmetniku določeni dve uri tedensko, ki sta po Zakonu o organiziranju in financiranju 

vzgoje in izobraževanja financirani iz sredstev državnega proračuna. V primeru da šola  v 

dogovoru z ustanoviteljico (občino) nameni interesni dejavnosti več kot dve uri tedensko, so 

te obravnavane kot nadstandard in v tem primeru dodatne ure financira občina, del stroškov 

pa lahko krijejo tudi starši, ki morajo za to dati svoje soglasje. Interesne dejavnosti nimajo 

predpisanih učnih načrtov in posledično nimajo opredeljenih standardov znanj, ki naj bi jih 

učenec dosegel, prav tako ni ocen, niti dokumentacije, na podlagi katere bi beležili napredek 

učencev.  Interesna dejavnost omogoča povezovanje in druženje v ožjem in širšem okolju na 

osnovi interesov, ki vpliva na oblikovanje pozitivne samopodobe učencev. (Kolar, 2008) 

 

2.3.1 Cilji 

 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilji, ki jih lahko  uresničujemo skozi interesno dejavnost so: 

 

Učenci: 

 zadovoljujejo lastne potrebe (izbor aktivnosti, razvoj interesov); 

 razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h 

globjemu razumevanju; 
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 pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju 

in družbenem življenju; 

 se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo; 

 spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih; 

 medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske veščine; 

 presegajo meje med obveznim in razširjenim programom; 

 povezujejo teorijo s prakso; 

 spoznavajo poklicne interese; 

 spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti 

zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih 

okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja. (Kolar, 2008) 

 

2.3.2 Načela 

 

Za kakovostno izvajanje programov interesnih dejavnosti moramo upoštevati številna načela, 

ki spodbujajo celostno in vseživljenjsko učenje.  

Načelo učenčevega interesa in načelo prostovoljnosti govorita o tem, da morajo biti predlogi, 

izbira in vključevanje v interesno dejavnost, odločitev učenca, ki se je zanjo prostovoljno 

odločil na podlagi lastnega zanimanja in želje. Zadovoljevanje lastnega interesa deluje 

motivacijsko na razvoj sposobnosti in spretnosti ter uporabnosti pridobljenih znanj. Načelo 

soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti omogoča učencu, da prispeva k 

programu dela in aktivno sodeluje v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije interesne 

dejavnosti. Otroku, ki mu dejavnost ne ustreza, omogočimo, da le-ta zapusti ali zamenja 

interesno skupino, in s tem upoštevamo načelo prehajanja. Učenec naj pri interesni dejavnosti 

razvija sposobnosti in spretnosti, ki so prvine vseživljenjskega učenja. Ozavesti in razvija naj 

metaučenje ter zavedanje o vplivu posameznika na dogajanja v ožjem in širšem okolju. To 

nam narekuje načelo vseživljenjskosti. Sledita načelo povezovanja in načelo sodelovanja. Prvi 



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 14 - 

 

govori o medsebojnem prepletanju, povezovanju in sodelovanju interesnih dejavnosti z 

dejavnostmi obveznega in razširjenega programa v osnovni šoli, drugi pa poudarja pomen 

sodelovanja s starši in drugimi odraslimi, spodbuja sodelovanje znotraj šolskega okolja in v 

širšem družbenem okolju. To prispeva k spoznavanju novih načinov komuniciranja, spodbuja 

odgovornost in spoštljivost do dela in ljudi. Kot zadnje naj omenim še načelo 

(samo)vrednotenja, ki govori, da analiziranje in samovrednotenje lastnega ali skupnega dela 

omogoča zavedanje in sprejemanje lastnih močnih in šibkih področij. (Kolar, 2008)  

 

2.3.3 Didaktična priporočila 

 

Interesne dejavnosti zahtevajo tudi strokovno in pedagoško usposobljene ljudi. To je lahko 

učitelj, ki v okviru svojih strokovnih kompetenc samostojno načrtuje in vodi program 

interesne dejavnosti. Pri tem je pomembno, da upošteva načela in cilje interesnih dejavnosti, 

sledi sodobnim oblikam in metodam poučevanja, pozna razvojne značilnosti učencev, 

psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike. Dober mentor 

usmerja učence k spoznavanju pomembnosti razvijanja interesov in jim omogoča, da pri 

interesni dejavnosti aktivno sodelujejo in sooblikujejo vzgojno-izobraževalni program v vseh 

fazah. Vsak mentor mora poskrbeti za varnost otrok pri izvajanju interesne dejavnosti, 

ustvariti mora sproščeno delovno vzdušje in se povezovati s starši ter ožjim in širšim okoljem. 

(Kolar, 2008) 

 

2.3.4 Izhodišča za organizacijo in izvedbo interesnih dejavnosti 

 

Načrtovanje interesne dejavnosti bi lahko razdelili na fazo priprave, za katero je odgovoren 

vodja interesnih dejavnosti,  in fazo izvedbe, ki je pretežno delo mentorja.  

 

V fazi priprave skuša vodja najprej ugotoviti interese učencev, kar lahko naredi v obliki 

ankete na koncu šolskega leta. Predlagane interesne dejavnosti morajo temeljiti na 

sprejemljivih teoretičnih podlagah. Nato skuša z vodstvom šole zagotoviti kadrovske in 
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prostorske pogoje za izvedbo interesne dejavnosti. Sledi predstavitev ugotovljenega stanja na 

občini in iskanje rešitev ter možnost sodelovanja  z materialnega, prostorskega in kadrovskega 

vidika. Nazadnje interese otrok in možnosti za izvedbo predstavimo še staršem, ki jih 

povabimo k sodelovanju. (Kolar, 2008) 

 

 Iz organizacijskega dela preidemo v izvedbeni del, ki obsega načrtovanje, izvedbo in 

evalvacijo dela. Načrtovanje programa interesne dejavnosti izvedejo mentorji, ki skušajo 

otroke in njihove starše pri tem čim bolj upoštevati in aktivno vključiti v sooblikovanje 

programa.  Načrt posameznih interesnih dejavnosti naj vsebuje naslednje elemente: interesno 

področje, cilje, imena mentorja in sodelavcev, razred in imena učencev, število ur, posebne 

dejavnosti, potrebna gradiva, pričakovane rezultate in opombe. Takšno načrtovanje bo 

omogočilo mentorju dobro pripravo, vodja interesnih dejavnosti in vodstvo šole pa bodo imeli 

celovit pregled nad predvidenimi dejavnostmi v šoli. Po natančno izdelanem planu dela 

preidemo na izvedbo, pri kateri je poudarek na učenčevi aktivni vlogi. Mentor mora vsakemu 

učencu omogočiti poglobitev in uporabo pridobljenega znanja, spodbujati mora k dobrim 

socialnim odnosom, k sodelovanju s starši, k vključevanju vseh učencev, razvijati mora 

kritično samovrednotenje in pripraviti učence na predstavitev dela v ožjem in širšem okolju. 

Domišljiji, ustvarjalnosti in kritičnemu mišljenju naj pusti prosto pot in učencem dovoli, da s 

svojimi predlogi, idejami, željami sooblikujejo program interesne dejavnosti. Poučevanje in 

učenje naj temelji na sodobnih oblikah in metodah dela, tempo dela pa naj bo prilagojen 

skupini. (Kolar, 2008) 

 

V zadnjo fazo izvedbenega modela interesnih dejavnosti sodi evalvacija opravljenega dela. 

Sem sodijo vse sprotne povratne informacije ob spremljanju in zaključku posamezne 

dejavnosti, analize dobrih in manj primernih prispevkov udeležencev, z namenom izboljšanja 

in odpravljanja pomanjkljivosti, ter predstavitev rezultatov v ožjem in širšem okolju (kulturni 

dan, dan odprtih vrat, praznovanja, proslave). Rezultate vrednotimo z vidika uspešnosti 

doseganja zadanih ciljev po opredeljenih merilih, in ne s šolskimi ocenami. Ob zaključku 

interesne dejavnosti se mentorji z učenci pogovorijo (lahko se tudi pisno izrazijo) o učnem in 

socialnem napredku ter skupaj poiščejo, predlagajo načine za doseganje še boljših rezultatov. 

Mentorji pripravijo poročilo o končni evalvaciji, ki vsebuje realizacijo načrtovanih ciljev in 
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pričakovanih rezultatov, lahko pa priložijo tudi evalvacijo, opravljeno z učenci. Nato 

koordinatorji interesnih dejavnosti na podlagi poročil mentorjev interesnih dejavnosti 

oblikujejo končno poročilo. Rezultati, ugotovljeni v fazi evalvacije, lahko predstavljajo 

izhodišče za nadaljnje delo, hkrati pa predstavljajo povratno informacijo mentorju, vodstvu 

šole, staršem in otrokom, ki so bili v interesno dejavnost vključeni. (Kolar, 2008) 

 

Interesna dejavnost lahko zajema različna področja, od likovnega, igralskega, glasbenega, 

tehničnega pa vse do plesnega področja, ki ga bom podrobneje opisala v naslednjem poglavju.  

 

2.4 Plesnost in elementi plesa 

 

Breda Kroflič in Dora Gobec o plesnosti razmišljata takole: »To je lastnost, ki se kaže v 

ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibalnem 

dojemanju, zapomnitvi in obnavljanju teh sestavin ter v sposobnosti zaznavanja in doživljanja 

plesa ter izražanja, ustvarjanja in sporočanja z gibanjem.« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 20).  

Ni nujno, da se pri posamezniku vse sestavine enako razvijejo. Dovolj je že, če razvijejo le 

eno in tam izstopajo. Plesna sposobnost se razvije pod vplivom dispozicij, spodbudnega 

okolja in posameznikove aktivnosti in vodi k celovitemu duševnemu in telesnemu razvoju 

(Kroflič, Gobec, 1995).  

 

V el. knjigi Kulturno-umetnostna vzgoja je plesnost opredeljena kot zlitje gibanja telesa v 

prostoru, skladno z notranjim in zunanjim ritmom, v harmonično celoto. Vsebino 

človekovega gibanja in ustvarjanja z gibanjem pa lahko predstavimo s t. i. Labanovo analizo 

človekovega gibanja, ki poudarja, da človek vsakokrat, ko se giblje, uporablja telo, prostor, 

čas in energijo (silo). Tako lahko trdimo, da je ples gibanje oz. dogajanje v času in prostoru, 

pri katerem je gib posledica sprostitve in usmeritve določene energije oz sile. (Meško, Geršak, 

et al, 2011) 
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 O tem govori tudi Kurt Sachs, ki pravi: »Ples je mati vseh umetnosti. Glasba in poezija 

obstajata v času; slikarstvo in arhitektura v prostoru. Ples pa živi hkrati v času in prostoru. 

Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in njegovo delo so združeni v enem. Ritmične vzorce 

gibanja, plastično oblikovanje prostora, živo predstavitev vidnega in fantazijskega sveta – vse 

to je človek ustvarjal z lastnim telesom v plesu, še preden je začel uporabljati materiale – 

kamen ali besedo – da bi izrazil svoje življenje …«, (Meško, Geršak, et al, 2011, str. 222) 

 

Ples torej opredeljujejo telo, energija oz. Sila, s katero se telo giba, ter prostor in čas, v 

katerem se telo giba. To so štirje temeljni elementi plesa.  

Telo 

Telo  zajema dele telesa,  različne gibalne oblike in različna gibanja (korake). 

Dele telesa delimo na zunanje (glava, obraz, vrat, ramena, roke, dlani, prsti, noge, boki, pas, 

hrbet, prsni koš, stopala, medenični obroč) in notranje (srce, mišice, kosti, pljuča, sklepi). Vsi 

imajo posebno motorično in izrazno funkcijo. (Zagorc, 1992) 

 

Gibalne oblike najprej ločimo glede na to ali telo miruje ali ne. Telo v mirovanju imenujemo 

pozicija, ki pa je lahko v različnih položajih (sed, stoja, klek, leža itd.). Nasprotno od 

zadržanih oblik telesa, poznamo telo v gibanju, ki je sestavljeno iz namernih ali nenamernih 

gibalnih sekvenc, ki se povezujejo v gibalno frazo. To, iz posameznih delov sestavljeno 

gibanje, pa v plesu imenujemo tok gibanja. (Zagorc, 1992) 

 

Vsaka gibalna fraza je lahko sestavljena iz sledečih gibanj, ki jih je A. Gates razvrstil glede na 

uporabo: 

1. namerno gibanje  nenamerno gibanje 

2. funkcionalne akcije izrazne akcije 

3. naravna telesna gibanja »izumljena« gibanja 

4. gibanje celega telesa periferna gibanja 
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5. lokomotorna gibanja nelokomotorna gibanja 

 

R. L. Murray pa deli gibanja na: 

Lokomotorna gibanja, ki omogočajo premikanje telesa skozi prostor. Ločimo: 

1. gibanja, kjer uporabljamo noge kot osnovo za gibanje:  

 preprosta lokomotorna gibanja: hoja, tek, skok 

 kombinacije teh gibanj: skok visoko-daleč, galop, polka, trokorak ipd.  

2. gibanja, kjer za premikanje poleg nog uporabljamo tudi druge dele telesa: plazenje, 

lazenje, plezanje, kotaljenje itd.  

 

Nelokomotorna gibanja-gibanja na mestu. Delimo jih na: 

1. primarna gibanja: upogib, iztegnitev, zasuk, zamah 

2. kombinacije teh gibov ob uporabi: 

 celega telesa: vlek, udarec, obrat, sed, vzravnava, padec 

 posameznih delov telesa: ploskanje, tolčenje, potiskanje, dotikanje, stresanje, 

vibracije itd.  

Obe kategoriji gibanj predstavljata temelj plesnega gibanja. (Zagorc, 1992) 

 

Prostor 

 Telo se lahko giblje na mestu oz. v kinesferi/lastnem gibalnem prostoru, ali pa v splošnem 

gibalnem prostoru. Vsak prostor lahko opredelimo z naslednjimi elementi: 

smerjo (gor-dol, k-od, naravnost-zavito, naprej-nazaj, navzven-navznoter), velikostjo (veliko-

majhno, debelo-tanko, ozko-široko, kratko-dolgo), nivojem oz. ravnjo (nizka, srednja, 
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visoka), obliko gibanja (geometrijski liki, serpetina, spirala, naravnost, zavito, cik-cak, 

krožno) in fokus oz. pogled (blizu-daleč, naravnost, konstanten, izmenjujoč). (Zagorc, 1992) 

 

Čas 

Definirajo ga naslednji elementi: 

 tempo (hitro-počasi, naraščajoče-upadajoče) 

 ritem (enakomeren-neenakomeren) 

 trajanje (kratkotrajno-dolgotrajno) 

(Zagorc, 1992) 

 

Sila 

Na način gibanja vpliva tudi količina vložene energije v izvedbo in trajanje  določenega giba. 

Tako je gibanje lahko napeto ali popuščeno, težko ali lahkotno. Vsa  lokomotorna gibanja 

imajo lahko glede na količino vložene energije še posebne gibalne kvalitete, ki jim dajo 

posebno noto: zadržana, propulzivna, nihajoča in vibracijska gibanja, ter padanja in lebdenja.  

(Zagorc, 1992) 

 

2.4.1 Razvoj plesnosti 

 

Kroflič in Gobec (1995) ugotavljata, da se pri spontanem gibanju, gibalnih igrah, izražanju in 

ustvarjanju z gibom pojavljajo določene značilnosti gibanj, iz katerih je razviden razvoj 

plesnosti v treh stopnjah.  

 

1.–3. leta: 
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 spontano gibanje v izražanju čustev, v funkcijski igri, v usvajanju in spoznavanju 

okolice; 

 opazovanje gibanja v okolici; 

 usklajevanje gibanja z ritmom glasbe; 

 poskusi posnemanja gibanja iz okolice (predvsem gibanja otrok in odraslih); 

 usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje; 

 izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih.  

 

3.–4. leta: 

 gibanje je celovito, shematsko; 

  gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila; 

 gibanje je plesoče, sledi melodiji; 

 v gibanju otrok obvladuje prostor; 

 prilagaja se gibanju drugih otrok; 

 vživlja se v gibanje v okolju in ga posnema; 

 z gibanjem podoživlja čustva; 

 oblikuje gibanje.  

 

5. –7 leta:  

 gibanje je razčlenjeno, obvladuje več različnih gibov istočasno in zaporedno; 

 oblikuje prostor v skupini in samostojno v ravnini in v krožni liniji, v različnih 

smereh; 
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 natančno povzema gibe in oblike v vsakdanjem življenju in v naravi;  

 povzema gibalne motive odraslih ali otrok ob poljubni tematiki ali brez nje; 

 sledi ritmu in melodiji glasbe, jo doživlja in z gibanjem izraža; 

 ustvarja lastne ritme v gibanju; 

 ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive; 

 se vživlja v spodbude in se izraža z lastnim načinom gibanja.  

 

Naštete zasnove plesnosti se lahko v nadaljnjih letih dalje razvijajo ali pa pričnejo 

zamirati. To je odvisno od posameznikovih dispozicij, lastne aktivnosti in ustreznih 

spodbud iz okolja (Kroflič, Godec, 1995, str. 21, 22).  

 

2.5 Ustvarjalni gib in ples 

 

Kadar združimo interesno dejavnost, ustvarjalnost in ples, se nam kot možna rešitev ponudi 

tudi ustvarjalni gib. Gibanje in ples pomenita veliko različnih stvari! Lahko je skok, ki je izraz 

veselja, zaporedje korakov na neko glasbo, religiozni ritual ali umetniško delo. Ples nas 

spremlja vsepovsod. Ljudje plešejo v družbi in za sprostitev, plešejo pa tudi, da bi izrazili 

svoja najgloblja čustva. To je tudi cilj ustvarjalnega plesa – izražanje skozi gib. Lahko trdimo, 

da je gibanje abeceda plesa, telo pa je instrument. Tu ni pravilnih in napačnih korakov, ki bi 

se jih morali naučiti na pamet, ampak gre za gibalni odziv na notranje in zunanje vzpodbude, 

ter zmožnost izražanja le-teh. Da bi to pri otrocih dosegli, pa morajo najprej raziskati in 

spoznati osnovne elemente plesa. (Joyce, 1994). V svet gibanja in plesa otroke uvajamo z 

organizirano igro, kjer si izmišljujemo in preizkušamo različne načine in oblike gibanja, jih 

ustvarjamo, povezujemo in tako oblikujemo plesno gibanje. S tem jih želimo razgibati in 

postopoma uvajati v izražanje doživljanja svojega okolja, lastnih izkušenj in čustvovanja.  

Ustvarjalni ples je povezovalna dejavnost med ljudmi, znotraj katere ustvarjajo in z gibanjem 

sporočajo o svojem notranjem doživljanju in čustvovanju. Pomemben je, ker vpliva na 
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celostni osebnostni razvoj, razvija gibalne sposobnosti in zmožnosti, poglablja čustveno 

inteligenco, razvija splošne in posebne intelektualne sposobnosti ter ustvarjalnost, oblikuje 

estetske čute ter percepcijo, pospešuje socializacijske procese itd. (Meško, Geršak, et al, 

2011) 

 

Otrokom lahko ustvarjalni gib približamo prek številnih gibalno-plesnih aktivnostih, ki so 

natančneje opisane v naslednjem poglavju.  

 

 

2.5.1 Gibalno-plesne aktivnosti 

 

Gibalno-plesne aktivnosti prispevajo k oblikovanju celostne podobe učenca in mu v največji 

meri omogočajo, da s svojo aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posameznik in v skupini 

sodeluje pri vzgojno-izobraževalnem procesu. Gibanje in ples otroku omogočata sprostitev, 

empatijo, senzibilizacijo in  plesno izražanje ter spodbujata komunikacijo (verbalno in 

neverbalno),  doživljanje in razmišljanje vsakega posameznika. (Koban Drobnik, 2005) 

 

Zakonca Wambach navajata, da gibalno-plesna aktivnost v šoli združuje misel in dejavnost, 

telo in duha. S spodbujanjem čutil nam te dejavnosti pomagajo pri spoznavanju sebe in sveta 

in pri razvijanju abstraktnega mišljenja. Zaradi spodbujanja večjega števila čutil hkrati 

razvijajo te vaje mentalne slike in s tem tudi inteligenco (Wambach 1996, povzeto po Koban 

Drobnik, 2005, str. 35). Na tak način pouk postaja celovit proces doživljanja, gibanja in 

spoznavanja, ki aktivira telesne, čustvene, razumske in duhovne zmožnosti učenca. Z 

vključevanjem gibalno-plesnih aktivnosti razvijamo otrokove potenciale celostno in v 

pedagoško prakso vnašamo celosten način poučevanja. (Koban Drobnik, 2005) 
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2.5.2 Cilji gibalno-plesnih aktivnosti 

 

Z gibalno plesno vzgojo spodbujamo razvoj in povezanost otrokovega telesnega, čustvenega, 

intelektualnega in socialnega področja. Na podlagi omenjenih področij so opredeljeni tudi 

cilji in naloge gibalno-plesnih aktivnosti. (Koban Dobnik, 2005) 

 

Kognitivni cilji 

 

Otroci si prek izkušnje in posredovanih znanj o gibanju in plesu oblikujejo merila za 

opredeljevanje, odzivanje, primerjanje in presojanje gibalno-plesnih dogodkov. Širijo si 

znanje o gibalnih zmožnostih človeškega telesa, o zgodovini plesa in velikih plesalcih, 

ugotavljajo, kakšen vpliv ima ples na ljudi ipd. (Koban Dobnik, 2005) 

 

Telesno-gibalni cilji 

  

Gibalne dejavnosti in ples vplivajo na razvoj celotnih psihomotoričnih sposobnosti in 

spretnosti, omogočajo lažje obvladovanje lastnega telesa, gibalnih sposobnosti, ritma in 

prostora. Vodijo k samodisciplini in dobri refleksni odzivnosti. Z gibalnimi dejavnostmi  

dosegamo harmoničen razvoj vseh učenčevih telesnih in duševnih zmogljivosti.  (Koban 

Dobnik, 2005) 

 

Socialni cilji 

 

Gibalno-plesne aktivnosti so učinkovito sredstvo socializacije. Prek skupinskih nalog in oblik 

plesov učenci navezujejo stike z okolico in spoznavajo drug drugega. Navajajo se na 

podrejanje in prilagajanje lastnih interesov skupnim in se tako učijo razumevanja, obzirnosti 
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in strpnosti. V skupini pa ni pomembno le sodelovanje med otroki, ampak je pomemben tudi 

odnos med učiteljem in otroki. (Koban Dobnik, 2005) 

 

Čustveni cilji 

 

Plesno gibanje daje možnosti za razvijanje učenčeve domišljije, ustvarjalnosti, poetičnosti, 

veselja nad doživljanjem samega sebe in nad obvladovanjem spretnosti, ki so za to 

pomembne. Pozitivno vpliva na vse duševne procese in prispeva k dobremu počutju, ki se 

pojavi kot odziv na gibalno aktivnost. (Koban Dobnik, 2005) 

 

Motivacijski cilji 

 

Večina otrok že v zgodnjem otroštvu samodejno z zanimanjem opazuje in preizkuša različne 

oblike gibanj, zato jih za gibalne dejavnosti ni težko motivirati. Veliko vlogo na tem področju 

ima učitelj ali mentor, ki mora otroku dati občutek sprejetosti in cenjenosti. Pozoren mora biti 

pri ugotavljanju in spremljanju gibalnih spretnosti ter osebnostnih lastnostih učencev, pri 

pripravi ustreznih nalog in vrednotenju napredka, ki naj bo vzpodbudno in konstruktivno. 

(Koban Dobnik, 2005) 

 

Estetski cilji 

 

Prek plesno-gibalnih dejavnosti razvijamo ustvarjalnost, umetniško izražanje ter doživljanje 

in vrednotenje lepega. (Koban Dobnik, 2005) 
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Moralno-etični cilji 

 

S plesom si učenci prisvajajo norme vedenja, izoblikujejo določene vrednote in vrednostne 

sodbe o sebi in drugih ter se zavedajo, da tudi z gibom oblikujejo in vplivajo na svojo podobo. 

(Koban Dobnik, 2005) 

 

2.5.3 Oblike gibalno-plesnih aktivnosti 

 

Gibalne in rajalne igre 

V najširšem smislu so to elementarne igre, oz. gibalne dejavnosti, ki imajo že vnaprej 

določena pravila in obliko. Vsebujejo vrsto gibalnih kvalitet kot so: ritem, dinamika, izraz, 

gibi in gibalni motivi celega telesa ali le posameznih delov telesa. Zanje je značilno skupinsko 

poustvarjanje in  skupinsko ustvarjanje novih rajalnih motivov. (Koban Drobnik, 2005) 

Najstarejša oblika rajalnih iger so ljudske rajalne igre, pri katerih gre za skupinske otroške 

ljudske plese, ki se povezujejo s petjem ali izgovorjavo besedila in katerih oblika je že vnaprej 

določena (Abraham, Dreto šivat, Trden most …). Pri rajalnih igrah se lahko vsi otroci gibljejo 

enako, ali pa ima eden izmed otrok posebno vlogo, ki mu narekuje drugačno gibanje (Bela 

lilija). Ti plesi so del ljudskega izročila, zato z vključevanjem le-teh bogatimo otrokov odnos 

do ljudske umetnosti. (Koban Drobnik, 2005)  

 

Rajalne igre so lahko tudi ustvarjalne, kar pomeni, da so plod otrokove lastne zamisli ter 

izhajajo iz besedil in predlaganega ritma ali oblike. Za tovrstne igre so primerne umetne 

pesmi, ljudska pesem, ritmična besedila, izštevanke in različne instrumentalne glasbe, saj 

delujejo spodbudno in so usmerjenje v ustvarjanje gibalnih motivov ali v gibanje skupine v 

prostoru (npr. v krogu, polžu …). Med rajalne igre sodijo tudi tiste gibalne igre, ki temeljijo 

na pravilih gibanja skupine in posameznika v prostoru in na govorjenem besedilu. (Koban 

Drobnik, 2005)  
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Gibalne in rajalne igre so zelo pomembne tako iz intelektualnega, psihomotoričnega kot tudi 

iz socializacijskega in emocionalnega stališča. Skozi take oblike iger otrok razvija svoje 

gibalne sposobnosti, preizkuša in usvaja različne gibalne elemente in jih povezuje v celoto. 

Razvija posluh, občutek za ritem, uvaja se v petje in verbalno komunikacijo ter pridobiva 

gibalno-prostorske predstave. Ritem otroke sprošča, dotik v rajalni igri pa mu nudi občutek 

varnosti in pripadnosti skupini. (Koban Dobnik, 2005) 

 

Pantomima 

Pantomima pomeni gibalno ponazarjanje ali posnemanje splošno znanega gibanja, lika, 

značaja, živali ali dogodka. Temelji na pozornem opazovanju, ustvarjanju mentalne slike in 

strukture ter prenosu le-te v oblikovano in usklajeno gibanje. V gledalcu vzbudi zanimanje, 

usmeri njegovo pozornost na natančno opazovanje in ponotranjanje zaznane gibalne strukture 

ter oblikovanje miselne slike. Pantomima je odlična komunikacijska dejavnost, saj je tu 

prisotno tako gledalčevo kot izvajalčevo ubesedenje doživljanja in razlaga zamisli. (Koban 

Dobnik, 2005) 

 

Spontane in usmerjene gibalne igre z vlogami, gibno-plesno in govorno dramatiziranje 

Mag. Mojca Koban Drobnik (2005) navaja, da so to sociodramske igre, v katerih otroci z 

gibalno in besedno dejavnostjo celostno udejanjajo različne realistične ali domišljijske 

vsebine. Gibalno-plesno ustvarjanje, izražanje in oblikovanje otrok temelji na različnih 

vsebinskih in predmetnih vzpodbudah, kot so glasba, likovna umetnost, ples, predmeti, 

vsebine različnih učno-vzgojnih področij. Prosto pot pri gibalnem ustvarjanju puščajo tudi 

igre vlog, saj se tu otrok spontano vživlja v različne vloge in tako prevzema in oblikuje 

različna gibanja. Pri tem se izrazno gibanje približuje plesu in lahko vodi v plesno 

dramatizacijo.  Slednjo je prej omenjena avtorica definirala kot samostojno spontano ali 

usmerjeno gibno-plesno igro, ki izhaja iz resničnega ali izmišljenega dogodka ali iz literarne 

osnove. Vodimo jo s pripovedjo o dogajanju, pripoveduje lahko tudi otrok. Na tak način 

spodbujamo individualno izražanje, pa tudi skupinsko ustvarjanje. (Koban Drobnik, 2005, str. 

51) 
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Dramatizacijo lahko popestrimo tudi z vključevanjem rajalnih iger in plesov, ob ustrezni 

glasbeni vzpodbudi pa jo lahko razvijemo celo v otroško opero ali muzikal.  

Posebno obliko predstavlja izrazni ples, kjer plesalec skozi gib izrazi svoja čustva, kar doseže 

z neposrednim prenašanjem čustvenih impulzov v telesne. (Koban Drobnik, 2005) 

 

Z dramatizacijo se ukvarja tudi predavateljica metodike plesne vzgoje doc. Gordana Schmidt, 

ki v svojem članku opozarja na napake in težave pri usmerjanju in oblikovanju plesne 

dramatizacije. Tu gre za otroško igro, ki je spontana in vsakič malce drugačna, saj je odvisna 

tudi od učenčevega počutja. Govora je malo, spremnega besedila in scenarija pa ne 

potrebujemo, saj z vsem tem prekinemo tok gibalnega ustvarjanja. Avtorica spodbuja k 

konstantnemu nastopanju na odru, saj z menjavanjem vlog in umikanjem iz odra ravno tako 

prekinemo njegov ustvarjalni proces in otrok pade iz svoje vloge, pri ponovnem vživljanju 

vanjo pa potrebuje veliko časa. (Schmidt) 

 

Gibalne didaktične igre 

To so vnaprej oblikovane gibalno-plesne igre, s katerimi dosegamo konkretne operativne 

cilje. Potekajo po določenih pravilih, namenjene pa so razvijanju sposobnosti in pridobivanju 

znanja. Primerne so za spodbujanje medpredmetnih povezav, saj jih lahko povežemo z 

različnimi temami in področji (slovenščina, književnost, matematika, likovna vzgoja, šport, 

glasba …). (Koban Drobnik, 2005) 

 

Tako se plesna vzgoja povezuje z glasbeno-didaktičnimi igrami, ki potekajo skozi gibanje. 

Glasba je torej lahko eno od sredstev za spodbujanje gibalno-plesnih sposobnosti in 

elementov plesa, lahko pa je tudi obratno in postane gibanje sredstvo za spodbujanje 

glasbenih sposobnosti. (Koban Drobnik, 2005) 
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Primeri gibalnih didaktičnih iger, ki jih je oblikovala doc. Gordana Schmidt:  

Čarobne karte 

Uporaba kartic: Otroci iz kupa kart izberejo ali naključno izvlečejo dve karti, na podlagi 

katerih nato sestavijo zgodbo, ki jo plesno uprizorijo. V zgodbo lahko vključijo tudi 

izmišljene, nove osebe, like ali akcije, čeprav jih na kartici ni. Predstavijo lahko začetek, 

osrednji del in konec vsebine, ki se jim je ob izbranih kartah porodila. Ustvarjajo lahko  

samostojno, v paru ali v skupini.  

Otroci si skozi takšno plesno dejavnost izmišljujejo dogajanje, improvizirajo in se s plesnim 

izrazom približajo pantomimi ali gledališki igri. Prek plesnega ustvarjanja spoznavajo moč 

neverbalne komunikacije in dobrega sodelovanja v skupini (Schmidt, 2008).  

 

Kartice so zelo uporabne tudi pri književnem pouku in sicer v prvi triadi, lahko pa jih 

uporabljamo za spodbujanje divergentnega mišljenja ali kot prostočasno aktivnost. (Blažič, 

2008).  

 

Karte KAKO 

 

Uporaba kartic: Otroci izžrebajo ali izberejo svojo karto na kateri je napisano ali narisano (za 

učence 1. razredov) neko razpoloženje, v katerem nato odplešejo in prikažejo, izrazijo 

razpoloženje, ki je opisano na kartici. Kartice dopuščajo mnogo različic: lahko jih 

uporabljamo v dvojicah ali skupini in sicer tako, da učenci izvlečejo karto za svojo nalogo ali 

za nasprotnika. Kartice prilagajamo starosti otrok, lahko pa naredimo izbor kart, ki ustrezajo 

posamezni vrsti igre. (Schmidt, 2008) 

 

Pri plesni vzgoji lahko igro popestrimo z razdelitvijo otrok v dve skupini, tako da eni plešejo, 

drugi pa jih gledajo. Nastopajoči lahko na koncu povedo, kakšno nalogo so imeli, lahko pa 

gledalci skušajo ugotoviti in ubesediti kaj so videli. Otroci ali plesni pedagogi si izmislijo 
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gibalni motiv, pantomimo, ki ga nato izvedejo v različnih razpoloženjih, kot jim narekujejo 

kartice. S karticami lahko tudi določimo razpoloženja v pesmih, ki jih bomo zaplesali. Lahko 

izberemo več kartic, ki veljajo za vso pesem ali pa le za del pesmi. (Schmidt, 2008) 

 

Plesno ustvarjanje, kjer za izhodišče uporabimo likovno delo, otrokom omogoča, da s 

karticami opišejo vtis ali razpoloženje, ki ga je v njih vzbudilo umetniško delo. Tako bodo 

bolje ozavestili in ubesedili svoja občutja. (Schmidt, 2008) 

Kartice lahko uporabljamo tudi pri pouku slovenščine, saj omogočajo razvijanje 

sporazumevalne (govorjenje, poslušanje, pisanje, branje), in poimenovalne zmožnosti (raba 

različnih besed in besednih zvez, sestavljanje besedil iz eno- in večstavčnih povedi ). Kartice 

ob enem ponujajo tudi širok izbor tem za tvorjenje stvarnih enogovornih in dvogovornih 

besedil, raznolikost besed pa otroke seznani in opozori na različne socialne zvrsti jezika. 

Seznanijo se z igro vlog in usvojijo njena pravila. (Skubic v Schmidt, 2008) 

 

Na glasbenem področju lahko kartice uporabimo za interpretacijo pesmi. Posamezniki izbrano 

ali improvizirano melodijo izvajajo pevsko ali instrumentalno v obliki variacij na izbrane 

načine na karticah. Poslušalci ugibajo in izberejo ustrezno kartico. Kartice so primerne tudi za 

izražanje vtisov o glasbi. Skozi opisane dejavnosti se otroci urijo v estetski senzibilizaciji in 

ozaveščajo prvine glasbene interpretacije ob izbranih načinih (Bole v Schmidt, 2008). 

 Z gibanjem lahko izrazijo tudi dolžino, višino, jakost in hitrost zvokov, ki jih prepoznajo v 

glasbi, ali pa zaigrajo skladbo na velike in male instrumente tako, kot jim narekujejo kartice. 

(Žager v Schmidt, 2008)  

 

Na likovnem področju lahko otroci s pomočjo kartic opredelijo občutke, ki so se v njih  

pojavili ob gledanju likovnih del. Izberemo likovnoteoretsko temo,  ki jo otroci  interpretirajo 

v različnih občutkih in opazujejo ter vrednotijo razlike pri likovnih izdelkih. Kartice lahko 

narekujejo oblikovanje izbranega ali določenega likovnega motiva. Otroci s tem didaktičnim 

pripomočkom bogatijo besedni zaklad, predstavljajo, zagovarjajo in vrednotijo lastna dela. 

(Schmidt, N. v Schmidt, G., 2008) 
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Kartice lahko povežemo tudi z lutkarskim področjem. Otroci pripravijo malo »demonstracijo« 

nevtralne lutke v animacijsko prepoznavnem razpoloženju, gledalci pa skušajo ugotoviti naziv 

izvlečene kartice. Uporabimo lahko tudi dve lutki v različnih razpoloženjih, ki jih lahko 

obvladujeta en ali dva lutkarja. V dejavnost lahko povežemo tudi občinstvo in sicer tako, da 

lutka odreagira na določeno besedo ali stavek iz občinstva ali pa nenadoma spremeni 

razpoloženje.  (Majaron v Schmidt, 2008)  

Gledališka igralka in režiserka Alenka Bole Vrabec vidi v karticah izhodišče in zanimive, 

duhovite in gibalne oz. besedne ali gibalno-besedne improvizacije in igre, ki so lahko 

predpriprava ali ogrevanje za študij mladinskega dramskega dela. Primerne so tudi za 

oblikovanje  krajših življenjskih zgodb, ki jih lahko predstavimo v obliki  skečev. (Bole 

Vrabec v Schmidt, 2008) 

 

Kartice PLEŠEM 

 

Kartice plešem so odlični didaktični pripomoček za spodbujanje plesnega raziskovanja. 

Razdeljene so na različne osnovne skupine, ki so označene z barvami.  

Roza spodbuja raziskovanje in uporabo različnih delov telesa. Vijolična otrokom približa 

nivoje gibanja (nizek, srednji, visok), svetlo modro pa hitrost gibanja (počasi, zmerno, hitro). 

Rdeče kartice težijo k raziskovanju velikosti gibanja (majhno, srednje, veliko), marelične k 

velikosti plesnega prostora (na mestu, srednje velik prostor, ves prostor), modro-zelene pa 

omogočajo raziskovanje smeri gibanja v prostoru (cik-cak, krožno, ravno, naprej, nazaj …). 

Rdeče-rjave kartice so primerne za raziskovanje kvalitete giba (napeto, popuščeno), rumene 

pa za postavitev v prostoru (v ravni črti, v krogu, diagonalno). Morsko zelena spodbuja plesno 

raziskovanje  v odnosu do soplesalca, rekvizita ali scene (pred, za, ob, na, pod),  svetlo 

vijolična pa ponuja raziskovanje dotika (da ali ne).  (Schmidt, 2008) 

 

Uporaba kartic: Nekaj otrok izvleče kartico in zaplešejo svojo nalogo. Ostali otroci lahko 

ugibajo vsebino kartice in pri tem opazujejo in spoznavajo razlike v gibanju. Delo lahko 

poteka v dvojicah ali v skupinah.  (Schmidt, 2008) 
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Kartice so nam lahko v pomoč tudi pri plesni dramatizaciji. Z njimi lahko oblikujemo različne 

in pestre vloge. Kartice nam omogočajo preizkušanje in spreminjanje različnih načinov 

gibanj, dokler ne oblikujemo takšnega, s katerim je vsak otrok zadovoljen. Tako se izognemo 

gibalnim stereotipom (zajček poskakuje z nogami skupaj) in podobnosti likov. (Schmidt, 

2008) 

Linnet McMahon navaja cel kup prednosti, ki jih lahko otroci ob uporabi kartic razvijajo:  

aktivno sodelovanje v ustvarjanju, prevzemanje različnih vlog, samostojno odločanje in 

učenje, čustvovanje, ustvarjanje gibalnih dialogov in monologov, eksperimentiranje z lastnim 

in tujim vedenjem in izkušnjami, zavedanje odgovornosti, pridobivanje odziva od skupine,  

razčlenjevanje odnosov, urjenje v pogajanju, pridobivanje širokega spektra izkušenj in 

uveljavljanje. (Schmidt, 2008)  

 

Ples ob različnih spodbudah 

Za ples kot obliko gibalno-plesne dejavnosti velja, da je to prosto gibalno ustvarjanje  in 

izražanje ob spodbudi, ki je lahko zunanja ali notranja. Med zunanje spodbude uvrščamo 

glasbo, saj ta ples spodbudi. Tako otrok prek giba in plesa neposredno izrazi svoje doživljanje 

melodije in ritma. Med zunanje spodbude sodijo tudi različni predmeti (npr. ruta, žoga, balon, 

obroč …). Otrok z odnosom do oblike in gibanja predmeta ter njegove funkcije ustvarja novo 

plesno celoto. Notranje spodbude za ples predstavljajo domišljijske in  notranje predstave, ki 

temeljijo na predhodnih doživetjih posameznika To so lahko lastna doživetja, likovne, 

besedne spodbude ipd. (M. Koban Dobnik, 2005) 

 

Mag. Mojca Koban Dobnik o plesu pove naslednje: »Ples v širšem pomenu je gibanje telesa 

ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi, pa tudi v tišini. Ples kot zaporedje estetsko uglašenih 

oblikovnih prvin tvori plesno celoto.« (M. Koban Dobnik, 2005, str. 52) 
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Tako kot pri urah športne vzgoje se tudi ure gibalno-plesne vzgoje zaključijo z umiritvijo in 

sprostitvijo telesa in duha.    

   

2.6 Sprostitvene aktivnosti 

 

V sodobnem svetu sta naglica in stres pogosta spremljevalca našega vsakdana. Temu se na 

žalost ne morejo izogniti niti otroci, zato je dobro, da jim predstavimo različne načine 

sprostitve in doseganja notranjega miru.  

 

Prvi pogoj uspešnega vodenja skozi svet tišine je, da se znamo sami umiriti. Le tako lahko to 

uspešno prenesemo tudi na otroke. Doma ali v razredu lahko skupaj z otroki uredimo miren 

kotiček, ki bo namenjen počivanju, sanjarjenju ali razmišljanju. Popestrimo ga lahko s 

številnimi blazinami, ali pa na strop pritrdimo dolge bele trakove iz blaga in tako poskrbimo, 

da se bo otrok tu počutil varno in prijetno. Veliko miru in sprostitve pa nam ponuja tudi 

zunanje okolje, ki otrokom omogoča, da se napolnijo s svežo energijo. Brigitte Wilmes- 

Mielenhausen o vplivu narave na ljudi piše takole: »Otroci spoznavajo naravo kot nekaj 

enkratnega in dragocenega. V naravi se naši vsakdanji problemi odmaknejo in jih lahko 

opazujemo z določene razdalje. Tako lahko nekatere stvari vidimo veliko jasneje in v 

drugačni luči kot sicer. Navda nas občutek pomirjenosti s samim seboj in izpolnitve« 

(Wilmes-Mielenhausen, 1999, str. 14). Predajmo se vonju gozdov, travnikov ali vode, 

prisluhnimo šelestenju listja, petju ptic, brbotanju potoka in šumenju morja, igrajmo se s 

peskom in zemljo, sanjarimo ob opazovanju oblakov, ki švigajo mimo nas, prepustimo se 

sončnim žarkom in spoznajmo mogočnost gora in kamnov, ter od njih sprejmimo tišino in 

moč. Vsi učinki narave imajo na ljudi pomirjajoč vpliv, zato lahko tudi v okviru pouka nekaj 

ur namenimo raziskovanju narave in gibanju na prostem (Wilmes-Mielenhausen, 1999).  

 

Umirjenost lahko dosežemo tudi z urejenim ritmom in rituali, ki otroku dajejo oprijemljivo 

stabilnost ter občutek varnosti in stabilnosti. V šoli lahko sproščeno vzdušje spodbujamo z 

izkustvenim učenjem, pri čemer otrok raziskuje in zaznava z vsemi čuti, kar vodi do notranje 
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harmonije. Tip otrokom omogoči konkretno raziskovanje, hkrati pa prek dotika zadovoljujejo 

svojo potrebo po bližini, sprejetosti in ljubezni. K popolnejšemu čutnemu dojemanju sveta 

vodi tudi vonj, ki v nas vedno vzbudi asociacije, spomine in čustva. Z dišavami lahko 

izboljšamo razpoloženje in počutje, ter spodbudimo našo sposobnost koncentracije. 

Pomembno je, da vključimo tudi ostala čutila in tako ozavestimo različne okuse, zvoke, tone, 

šume in številne vidne podobe. (Wilmes-Mielenhausen, 1999) 

  

Veliki vpliv na mirno počutje ima tudi gibanje, kjer lahko ravnovesje in mir dosežemo z 

vajami za ozaveščanje telesa, prek katerih otrok spoznava svoje telo in ugotavlja razlike med 

napetostjo in sproščenostjo. Nadgradimo jih z masažami, kjer se otroci sproščajo ob 

prehajanju energije od enega človeka k drugemu. Način masaže moramo prilagoditi starosti 

otroka, nikoli pa mu ne smemo masaže vsiljevati (Wilmes-Mielenhausen, 1999). 

 

Telesno in duševno sprostitev lahko dosežemo tudi z jogo. Tu gre za vaje in položaje, ki se 

izvajajo zelo počasi in z zavestjo. Pomemben element joge je tudi osredotočenost nase in na 

svoje dihanje, ki vsekakor deluje pomirjajoče. Vaje vplivajo na gibčnost hrbtenice, mišic in 

sklepov, pozitivno delujejo na notranje organe in krepijo posameznikov duhovni svet in 

povezavo med telesom in duhom. Imena posameznih vaj otroke pritegnejo, samo izvajanje pa 

jih vodi k boljši zbranosti in urejenosti misli (Wilmes- Mielenhausen, 1999). 

 

K duševni uravnovešenosti otrok vodijo tudi  igre ravnotežja (npr. hoja po podrtih deblih v 

gozdu), pri izvajanju katerih delujejo naši čuti kot celota. Tovrstne vaje otroke pomirjajo in 

jim zvišujejo koncentracijo (Wilmes-Mielenhausen, 1999). 

 

Sprostitven učinek imajo lahko tudi misli in poglobitev v naš notranji svet. Eden izmed 

načinov  oblikovanja  notranjih podob so fantazijska potovanja, s katerimi želimo pri otrocih 

vzbuditi občutke ugodja in tako ustvariti pogoje za telesno sprostitev in za prosti tok osebnih 

podob. S poglabljanjem v svoj notranji svet lahko ublažimo stres, aktiviramo procese 

samozdravljenja in v tihem opazovanju razvijamo globoko razumevanje tistega, kar nas v 
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resnici poganja. Pomembno je, da odrasel zgodbe bere umirjeno in počasi, otrok pa naj bo v 

udobnem položaju (sedi ali leži). Med branjem naj dela premore in opazuje otrokov odziv. 

Otroku naj omogoči, da na koncu zgodbe izrazi svoja doživetja in občutke (Wilmes- 

Mielenhausen, 1999). 

Priljubljena sprostitvena tehnika odraslih in otrok je avtogeni trening. Ta človeku pomaga, da 

se lahko vedno in povsod umiri in sprosti. Avtogeni trening je primeren za opazovanje in 

spoznavanje posameznikovega telesa, vzpostavljanje umirjenosti in koncentracije, sproščanje 

mišic, normalizacijo delovanja telesnih organov, boljše spoznavanje samega sebe, iskanje 

vzrokov za lastne probleme, ustvarjanje notranje svobode, razvijanje fantazije, sveta notranjih 

podob in čutnih zaznavanj. Z otroki lahko avtogeni trening vodimo v obliki zgodb, ki jih 

spremljajo vaje za težo in sproščanje mišic, dihalne vaje, vaje toplotne uglasitve, vaje za 

doživljanje srca in glave, vaje za sončni splet ter vaje za sproščanje obraza (Wilmes- 

Mielenhausen, 1999). 

 

 Sprostitveni vpliv na ljudi ima tudi meditacija. To stanje budnega notranjega počitka lahko 

doživimo v vsakodnevnem življenju, kadar nekaj počnemo s polno zavestjo in 

osredotočenostjo na neko stvar ali opravilo. Opazujemo, zaznavamo in skušamo z vsemi čutili 

ostati pri stvari, »tu in zdaj«. Otroci meditirajo, kadar so popolnoma osredotočeni na igro, 

lahko pa jih k temu spodbudimo tudi preko drugih dejavnosti, kot so na primer: opazovanje 

plamena sveče, poslušanje zvoka gonga, opazovanje mandale, oblikovanje fantazijskih slik 

ipd. Vključimo lahko tudi skupinske igre, ki predstavljajo tihe rituale, s katerimi razvijamo 

lastne izkušnje tišine in občutek za skupnost. Z njimi bomo v skupini prebudili zbrano in 

umirjeno razpoloženje, otroci se bodo lažje povezali drug z drugim in tako bolje zaznavali 

sebe in druge (Wilmes-Mielenhausen, 1999). 
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Primer sprostitve z masažo:  

 

Masaža z žogicami 

Vzamemo eno ali dve tenis žogici ali pa ježasto žogico. Začnite na vratu in ramenih in delajte 

z žogico krožne gibe. Žogico vodite s površino dlani in uravnavajte pritisk. Tudi pri tej masaži 

pazite, da ne boste nikoli pritiskali direktno na hrbtenico. Vprašajte otroka, ali ni morda 

pritisk premočan ali prešibek in na katerih delih telesa se lahko zadržite dlje časa. Pojdite 

proti rokam do dlani in nato nazaj preko hrbta proti zadnjici. Na koncu masirajte stegna, meča 

in stopala. Vzemite si dovolj časa prav za stopala, saj jih pogosto zanemarjamo. Od stopal 

pojdite še enkrat proti glavi. Pomembno je, da žogica ali žogici pod vašo dlanjo gladko tečeta. 

Tudi vam da masaža nekaj dobrega, saj si ob njej temeljito zmasirate dlani. Vzemite si dovolj 

časa za obdelavo vsakega dela otrokovega telesa. Ta vaja bo še bolj pomirjujoča, če jo boste 

izvajali ob spremljavi mirne, meditativne glasbe (Wilmes-Mielenhausen, 1999, str. 57).  

Vajo lahko izvajajo otroci v parih, mentor ali učitelj pa jih lahko pri tem glasno vodi. Oblikuje 

lahko tudi zgodbo, ki bo otroke še dodatno motivirala.  

 

Primer sprostitve z jogo:  

 

Spalni položaj 

Ležemo na trebuh, desna noga je stegnjena, desna roka počiva ob telesu. Položimo glavo na 

desno uho, leva roka in leva noga sta pokrčeni. Po približno eni minuti spremenimo položaj 

na drugo stran.  

Vaja pomiri živčni sistem in spodbudi pripravljenost za spanje. Od tod tudi ime tega položaja  

(Schmidt, 2009, str. 22). 

 

 



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 36 - 

 

Primer fantazijske zgodbe:  

 

Palček in mavrica 

Danes je čudovito topel, sončen poletni dan. Ko pogledaš v nebo, vidiš sonce, ki izgleda kot 

kakšna velika, rumena žoga. Na svoji koži občutiš njegovo prijetno toploto. Tvoje roke in 

noge so zaradi sonca popolnoma ogrete. Celo telo je toplo.  

 

Sonce še vedno sije, ko začne počasi padati topel poletni dež. Nenadoma zagledaš mavrico. 

Opazuješ prečudovite, nežne mavrične barve, ki se pnejo čez nebo. Zagledaš še palčka z rdečo 

kapico. Prav pod mavrico stoji. Veselo pleše in glasno vpije: »Kakšen lep tobogan je na nebu. 

Kar takoj ga bom preizkusil!« Dvigne nogo in skuša stopiti na mavrico, a zaman. Nikakor mu 

ne uspe. Palček se užalosti. Škoda. Tako rad bi se spuščal po tem toboganu …  

 

Ko tako žalosten stoji tam, zasliši notranji glas. Glas mu pravi: »Ali ne vidiš majhnih 

stopnic?« Palček se ozre navzgor. »Pa res! Tu so vendar tudi majhne stopnice. Res jih nisem 

opazil.« Zadovoljno se začne vzpenjati po strmih stopnicah.  

 

Ko po napornem vzponu stoji na strehi mavrice se ponosno in zadovoljno ozira navzdol. Čisto 

sam je uspel opraviti ta težki vzpon. Reče si: »Močan sem. Veliko moči premorem.«  

 

In že se veseli spusta. Razigrano sede na mavrico in se počasi spusti navzdol. Pri tem ima 

roke in noge sproščene. Vse se mu kar samo dogaja, on pa kar sproščeno drsi. Popolnoma se 

prepusti. Mavrica ga nosi navzdol in ga varno pripelje na tla. Ali občutiš, kako sproščenega se 

počuti palček? »Plop,« in je varno pristal na travi.  

 

Zadovoljno se pritegne in čisto potiho reče: »Jutri bom spet poskusil.« (Wilmes- 

Mielenhausen,1999, str. 68). 
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Primer skupinske igre, ki predstavlja rituale:  

 

Brez besed 

Z drugimi ljudmi se lahko sporazumevamo tudi brez besed, z govorico telesa in preko 

občutkov. 

Otroci naj stopijo v krog. Držijo se za roke. Vi govorite: »Občuti dlani tvojih dveh sosedov. 

Predstavljaj si, kdo je na tvoji desni in kdo na tvoji levi.« Potem naj stopijo vsi otroci naenkrat 

proti središču kroga. Vendar počakajte še trenutek. Občutiti morate, kdaj greste skupaj proti 

sredini. Pri tem bodite čisto tiho. Zanesite se zgolj na svoje občutke. Sami boste občutili, kdaj 

se začnejo ostali premikati … Ko pridete v sredino, nekaj časa tiho obstanite tako… Potem 

pojdite spet skupaj nazaj. Tudi tokrat brez besed (Wilmes- Mielenhausen, 1999, str. 91). 

 

2.7 Načrtovanje gibalno-plesne vzgoje 

 

Tako kot pri pouku se je tudi pri načrtovanju interesne dejavnosti potrebno pripraviti na vsako 

uro, jo razčleniti, določiti cilje in izbrati način, s katerim bomo otrokom posredovali vsebino 

in dosegli zastavljene cilje. 

 

2.7.1 Struktura učne ure 

 

1. Ogrevanje 

Ogrevanje zajema nekaj nežnih razteznih vaj, da sprostimo mišice, nekaj vaj, pri katerih 

aktiviramo sklepe in nekaj aerobnih vaj za srce in pljuča. Ogrevanje je izrednega pomena, saj 

tako vplivamo na prekrvavitev okončin, povečano telesno temperaturo, povečano prožnost 

mišic, izboljšano kompleksno gibljivost sklepov, hitrejši reakcijski čas, izboljšano 

nevromuskularno transmisijo in povečano budnost. (Kovač Valdés, 2010) 
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2. Osnovni elementi plesnih tehnik 

Med osnovne elemente plesnih tehnik sodijo: 

 vaje za stopala, noge in roke 

 prispodobe za poimenovanje elementov tehnike 

 vaje za obvladovanje medenice in hrbtenice 

 vaje za koordinacijo 

 vaje za ozaveščanje telesa 

 učenje korakov 

 vaje za krepitev trebušnih in hrbtnih mišic 

 vaje za razteznost mišic 

Poučevanje  elementov plesne tehnike pri mlajših otrocih (6-9 let) pomeni otrokom približati 

osnovne zakonitosti tehnike oz. plesno abecedo. Tu gre za spoznavanje lastnega telesa skozi 

igro in brez učenja na pamet. Učiteljeva navodila se osredotočajo bolj na princip gibanja in ne 

na detajle in stil. Otrokom želimo predstaviti in jih prepričati, da je tehnika orodje za plesno 

izražanje (Kovač Valdés, 2010). 

 

3. Ustvarjalnost 

 

»Vsaka plesna kompozicija izhaja iz ustvarjalnega doživetja, za katerega je ustvarjalcu 

usojeno, da ga udejanji. Doživetje oblikuje jedro, osnovo plesnega dogajanja, okrog katerega 

se izkristalizira vse drugo. Vsaka ustvarjalna osebnost nosi v sebi lastno značilno temo. Le-ta 

čaka, da vznikne skozi doživetje in se izpopolni v mnogoterih ustvarjalnih inačicah in 

transformacijah.« (Zagorc, 1992, str. 13) 
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Tako je ustvarjalni proces opisala velika plesalka in pedagoginja M. Wigmanova, ki je večino 

svojega življenja posvetila plesu in raziskovanju giba. Znala je prisluhniti svojim občutkom in 

mislim, ter jih izraziti z gibom. Vendar pa se večina ljudi ne zaveda svoje izraznosti in tako je 

tudi pri otrocih. Če želimo, da se bodo začeli svoje ekspresivnosti zavedati in jo uporabljati, 

potrebujejo znanje o različnih načinih ustvarjanja. Ustvarjanje pa pomeni raziskovanje tako 

imenovanih elementov plesa (Kovač Valdés, 2010). 

  

Ustvarjalni proces znotraj učne ure 

 

Ustvarjalni proces pri učni uri  temelji na treh korakih: predstavitev, raziskovanje in preproste 

kompozicije. Pomembno je, da elemente in vsebine, ki jih želimo otrokom posredovati, 

najprej nazorno prikažemo. Pri predstavljanju določenega elementa lahko uporabimo besede, 

konkretni predmet ali material. Tako lahko npr. elastiko ali plastelin uporabimo za 

ponazoritev raztezanja in krčenja. (Kovač Valdés, 2010) 

 

Ko učenci razumejo, kaj točno želimo od njih,  pričnejo predstavljeno vsebino in elemente 

samostojno raziskovati. Med raziskovanjem jih z vprašanji »kako«, »kaj« in »kje« 

spodbujamo, da elemente plesa uporabijo na čim bolj različne načine. Najprej naj raziskujejo 

na mestu, šele nato skozi prostor. Uporabljajo naj različne dele telesa, spreminjajo naj smer,  

nivo, hitrost in moč gibanja. Omogočimo jim, da svobodno raziskujejo, kaj vse lahko s svojim 

telesom naredijo in izrazijo (Kovač Valdés, 2010).  

 

Po raziskovanju vseh možnih načinov gibanja oblikujemo preprosto kompozicijo. Otroci 

lahko izberejo neko določeno gibalno zaporedje, ki ga lahko odplešejo sami, v paru ali v 

skupini. Pomembno je, da smo pri oblikovanju kompozicije pozorni na začetno in končno 

obliko telesa v mirovanju, ter na različno gibanje telesa, izbrano na osnovi poprejšnjega 

raziskovanja, v osrednjem delu. Njihov ples temelji na improvizaciji in se jim ga zato ni treba 

učiti na pamet. Tako se lahko na svojevrsten in izviren način naučijo izbrati, uporabiti in  

oblikovati različno gibanje v neko kompozicijo, kar je cilj spodbujanja k ustvarjalnosti pri 
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plesu. Prav je, da ples skupaj z otroki pokomentiramo in jim damo občutek, da je vse, kar med 

ustvarjanjem zaplešejo, prav.   

(Kovač Valdés, 2010) 

 

4. Umiritev, zaključek 

 

Uro lahko smiselno zaključimo tako,  da se na tem mestu navežemo na osrednji del in 

povzamemo ključne ugotovitve ali pa čas namenimo umirjanju po intenzivnejši dejavnosti. 

Lahko zaplešemo ples za vas, ples za nasvidenje ali svobodno improviziramo. Igramo se 

lahko zabavno priljubljeno plesno igro ali prilagodimo zaključek neki konkretni situaciji, kot 

je ples za rojstni dan, pokaži kaj znaš ipd. Uro zaključimo tako, da bodo učenci odšli domov s 

prijetnimi vtisi in občutkom, da so se nekaj naučili in imeli možnost svobodno ustvarjati.  

(Kovač Valdés, 2010) 

 

Ples za vas 

 

Ta dejavnost omogoča skupno analizo plesnega ustvarjanja. Navezuje se na ustvarjalni 

proces, ki temelji na konceptu improvizacije in smo ga izvedli v osrednjem delu. Na tej točki 

otroci  svoj ples oz. preprosto kompozicijo predstavijo drug drugemu. Oblikujemo dve 

skupini, prva je nastopajoča, v drugi skupini pa imamo gledalce. Nato vlogi zamenjamo. Ko 

opazujemo drug drugega, naj bodo plesi kratki in z jasno obliko, prav tako naj bodo kratka 

tudi navodila. Skupina naj bo velika, saj bomo tako otrokom, ki jim je nerodno nastopati in 

imajo težave s koncentracijo, omogočili, da se lahko skrijejo v skupini. Dobrodošlo je, če 

takim otrok povemo, naj vztrajajo v koncentraciji in se osredotočijo na tisto, kar počnejo. 

Spodbudno bodo delovale tudi pohvale, ki dajo otrokom občutek uspeha in varnosti. Da bi pri 

otrocih dosegli zbranost in osredotočenost na gibanje, lahko vključimo tudi vaje za 

koncentracijo, sprostitev, dihanje ipd.  (Kovač Valdés, 2010) 
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Svobodna improvizacija 

 

Pri improvizaciji si lahko pomagamo z glasbo, ki naj bo skrbno izbrana in primerna starostni 

stopnji otrok. Način izvedbe improvizacije lahko prilagajamo zaznavnemu tipu otrok, tako da 

kinestetični otroci plešejo istočasno na izbrano glasbo, avdiovizualni pa naj najprej poslušajo 

skladbo in nato improvizirajo. Spodbujajmo jih, naj se na glasbo odzovejo tako, kot čutijo v 

tistem trenutku, naj o gibanju ne razmišljajo, ampak se le fizično odzivajo na glasbo, ki bo 

sama narekovala način gibanja. Improvizacijo lahko vodimo tako, da otroke spodbujamo h 

gibanju takoj, ko zaslišijo glasbo, ko pa se ta ustavi, se ustavijo tudi oni, zadržijo obliko v 

telesu in čakajo na naslednjo glasbo, ki jih bo spet pognala v nov način gibanja. Svobodna 

improvizacija naj otrokom omogoča, da se gibajo po svoje, tako kot želijo in čutijo, ples pa 

naj postane njihovo izrazno sredstvo.  

(Kovač Valdés, 2010) 

 

Ples za nasvidenje 

 

To je ples, ki ga vsak posameznik zapleše za učitelja. Vsak otrok pleše proti učitelju kolikor 

časa želi in kakor želi, pomembno je le, da zajame elemente, ki so se jih naučili v tistem 

dnevu. Ples naj zaključi v neki zanimivi obliki in se usede poleg  učitelja, ter z njim opazuje 

ples naslednjega otroka. Tistim, ki jim je nastopati nerodno in neprijetno, dovolimo, da lahko 

zaplešejo s prijateljem, če pa otrok še vedno ne bo želel plesati, ga v to ne silimo. Ta ples 

lahko zaplešemo tudi nekomu za rojstni dan ali kakšno drugo priložnost. Popestrimo ga z 

raznoliko in dinamično glasbo (Kovač Valdés, 2010). 
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2.7.2 Metode  

 

Metode plesne vzgoje 

 

Po natančni razčlenitvi ure je potrebno določiti tudi način, s katerim bomo otrokom 

posredovali vsebino ure. Pri tem lahko izbiramo med štirimi metodami:  

 

Metoda vodenja 

 

Z metodo vodenja usmerjamo otroke v zaželeno gibanje. Lahko jih vodimo z lastnim 

gibanjem ali pa samo z besedo in jih tako peljemo k lastnemu ustvarjanju gibalnih motivov in 

plesov. Gibanje lahko vodi odrasel ali otrok, ki gibalni motiv pokaže, ostali pa ga povzamejo, 

kar zahteva celovito reagiranje, ki vključuje obliko gibalnega motiva in izraz (Kroflič, Gobec, 

1995).   

 

Metoda izmišljanja (improvizacija) 

 

Z metodo izmišljanja otroke z ustrezno spodbudo (glasba, predmet, gibalni motiv) usmerjamo 

k njihovem izmišljanju gibanja. To lahko poteka neposredno ali posredno. Pri neposredni 

improvizaciji gibanje nastaja sproti ob spodbudi, medtem ko si pri posredni improvizaciji 

otroci gibanje izmislijo in pripravijo znotraj skupine, ter ga šele nato predstavijo ostalim. 

Ustvarjajo lahko sami ali v skupini (Kroflič, Gobec, 1995).  

 

Z metodo izmišljanja spodbujamo izvirnost gibalnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti kot 

osebnostne lastnosti. Otroci si na ta način razvijajo tudi ustvarjalen pristop k razreševanju 

vsakdanjih življenjskih problemov. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 70)   



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 43 - 

 

Metoda od vodenja k izmišljanju 

 

To je kombinirana metoda, kjer v metodičnem postopku otroke najprej spodbudimo in 

vodimo s svojim gibanjem, nato pa jih usmerimo v iskanje novih, drugačnih gibalnih 

motivov. (Kroflič, Gobec, 1995)  

 

Metoda od izmišljanja k vodenju 

 

Pri tej kombinirani metodi otroke najprej usmerimo k iskanju in predstavitvi  njihovih 

gibalnih motivov, ki jih nato vsi preizkusijo. Otroci si gibanje izmislijo in vodijo ostale k 

povzemanju gibov. Na koncu tudi vzgojitelj ali učitelj predstavi svojo gibalno zamisel in 

otrokom predlaga, naj jo preizkusijo (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

Pri delu z mlajšimi šolskimi otroki enakovredno uporabljamo vse štiri metode, s pomočjo 

katerih lahko spodbujamo tudi skupinsko ustvarjanje, pri katerem moramo upoštevati čas za 

reševanje zadane naloge (10-15 min). (Kroflič, Gobec, 1995) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Kot ugotavljata Geršakova in Lenard (2012) trenutno v praksi prevladujeta dva diametralna 

pola razumevanja in izvajanja plesne umetnosti v vrtcih. Prvi je pedagoški model procesnega 

učenja, ki je osnovan na procesu in večinoma zanemarja razvijanje elementov plesa in končni 

rezultat ter ne uresničuje ciljev, ki se pojavijo znotraj plesne umetnosti. V nasprotju s 

pedagoškim modelom pa se pojavlja model profesionalnega učenja plesa, ki temelji na 

končnem rezultatu in že vnaprej določenih plesnih koreografijah, ki jih otrok po metodi 

vodenja ponavlja za vzgojiteljem.  

 

Menim, da se opisana situacija ne pojavlja le v vrtcih, ampak je zajela tudi v osnovne šole, 

zato sem se odločila, da bom v svojem diplomskem delu opisala in v praktičnem delu tudi 

izvedla interesno dejavnost, ki bo temeljila na vmesnem modelu izvajanja plesne umetnosti 

(Geršak in Lenard (2012)). Z omenjenim modelom, ki združuje dva pola (pedagoški in 

profesionalni model), želim spodbuditi in razvijati elemente plesa, plesnost otrok, dobro 

počutje pri izvajanju različnih gibalno-plesnih nalog in jim ob tem tudi omogočiti 

raziskovanje, ustvarjanje, izvajanje, estetsko izkušnjo in zadovoljstvo ob zaključku procesa ter 

predstavitvi  svojega ustvarjanja drugim. Poleg ustvarjanja znotraj posameznih srečanj bodo 

udeleženci interesne dejavnosti celoten ustvarjalni proces, od začetnega raziskovanja do 

končnega nastopa, predstavili s plesno dramatizacijo dela Eveline Umek: Deklica in metulj.  

 

3.2 Cilji raziskovanja 

 

Cilji raziskovanja so bili sledeči: 

C1: Pri vodenju interesne dejavnosti z različnimi gibalno-plesnimi dejavnostmi želimo 

razvijati sposobnost izražanja in ustvarjanja z gibanjem in plesom. 
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C2: Z vključevanjem gibalno-plesnih dejavnosti želimo doseči dobro počutje in 

sproščenost otrok. 

 

C3: S plesno dramatizacijo književnega dela Deklica in metulj želimo prikazati ustvarjalni 

proces od raziskovanja skozi ustvarjalni gib do zaključnega nastopa. 

 

3.3 Raziskovalne hipoteze 

 

Skladno s postavljenimi cilji sem opredelila raziskovalne hipoteze:  

  

H1: Izražanje in ustvarjanje skozi gibalno-plesne dejavnosti v okviru interesne dejavnosti 

razvija otrokovo plesnost.  

 

H2: Izražanje in ustvarjanje z gibanjem in s plesom vpliva na pozitivno in sproščeno 

počutje otrok.  

 

H3: Učenci s plesno dramatizacijo književnega dela Deklica in metulj aktivno sodelujejo 

v ustvarjalnem procesu od raziskovanja do nastopa za občinstvo. 

 

 

 

 

 



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 46 - 

 

3.4 Raziskovalna metoda 

 

Pri raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, kar pomeni, da je 

proučevanje temeljilo zgolj na opisovanju stanja, brez vzročnega razlaganja.  

Odgovore na raziskovalna vprašanja sem pridobila na podlagi nestrukturiranega opazovanja 

otrok pri interesni dejavnosti in zapisovanja sprotnih evalvacij, ter s pomočjo 

polstrukturiranega intervjuja, s katerim sem preverila počutje otrok pri interesni dejavnosti.  

 

3.5 Opis vzorca 

 

Pri interesni dejavnosti so najprej sodelovali štirje učenci prvega razreda in dve učenki 

drugega razreda Osnovne šole Miroslava Vilharja. Nato se je eden izmed prvošolčkov zaradi 

prekrivanja interesnih dejavnosti izpisal, vpisala pa se je nova drugošolka. Občasno se nam je 

pridružil tudi bratec enega izmed prvošolcev, ki je še vrtčevski otrok.   

 

3.6 Postopek zbiranja podatkov 

 

Interesno dejavnost sem izvajala od oktobra 2012 do aprila 2013 , in sicer enkrat na teden, po 

eno šolsko uro. Vsaka ura je bila sestavljena iz ogrevanja, osrednje dejavnosti, sproščanja in 

evalvacije vaje. Vse dejavnosti in srečanja so vodila h glavnemu cilju – dramatizaciji zgodbe 

Deklica in metulj, s katero sem želela prikazati ustvarjalni proces pri vodenju krožka. Dele ur, 

v katerih so otroci samostojno nastopali, sem po pisnem dovoljenju staršev tudi fotografirala 

in posnela. Po vsaki uri je sledila pisna analiza srečanja, kjer sem se oprla tudi na posnetke in 

svoje beležke.  
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3.7 Postopek obdelave podatkov 

 

Pri raziskavi sem uporabila kvalitativno obdelavo podatkov.  

 

3.8 Izvedba interesne dejavnosti in analiza posameznih ur 

 

V tem poglavju bom predstavila načrtovanje – učne priprave, izvedbo in analizo ur. Prvi del 

zajema predvsem različne gibalne aktivnosti, primerne za skupinsko uglasitev in raziskovanje 

različnih gibov ter elementov gibanj, medtem ko sem se v drugem delu interesne dejavnosti 

osredotočila na dramatizacijo dela Eveline Umek: Deklica in metulj, na podlagi katerega smo 

oblikovali tudi končni nastop za starše.  

 

Vsebine srečanj 

 

1. srečanje 

Tema: Načini gibanja 

Cilji:  

Učenci: 

 razvijajo ustvarjalnost in gibalno domišljijo, 

 spoznavajo in raziskujejo osnovne elemente  plesa (telo, prostor, čas, sila), 

 spoznajo  novo otroško igro in njena pravila, 

 spoznajo in preizkušajo nove gibalne vzorce na mestu in v gibanju (lokomotorna in 

nelokomotorna), 

 začutijo in ozavestijo svoje telo, 
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 se ob poslušanju meditativnega teksta sprostijo in umirijo, 

 razvijajo socialne odnose, 

 sodelujejo v skupini, 

 upoštevajo pravila igre in imajo spoštljiv odnos do soigralcev.  

 

Vsebina: 

Ogrevanje: 

Pozdravni krog: Priredba »pozdrava soncu« iz joge: stojimo v krogu, držimo se za roke, 

skupno vdihnemo z rahlim usločenjem hrbta, skupno izdihnemo s predklonom in rokami proti 

tlom – v tem položaju pozdravimo soseda. Vajo nekajkrat ponovimo, med dviganjem 

vsakokrat vzpostavljamo s pogledom stik z vrstniki v krogu. 

Vir: Kroflič, B (1999). Ustvarjalni gib. Tretja razsežnost pouka. Ljubljana: Znanstveno       

puvblicistično središče. 

 

Krog imen 1: Stojimo v krogu. Vsak pove svoje ime in mu doda spremno kretnjo. Skupina 

zrcali kretnjo in ponovi ime.  

 

Na koliko načinov lahko hodiš/skačeš/tečeš? (frontalno, dela vsak zase) 

Učence izzovem, naj mi pokažejo, na koliko načinov lahko hodijo. Vprašam jih ali lahko 

podaljšajo/skrajšajo korak, ali lahko hodijo hitreje/počasneje, kako bi hodili, če bi bili jezni, ali 

lahko hodijo tudi v počepu ipd.  Nato določim učenca, da predstavi svoj najljubši način gibanja, 

naslednji otrok pa prikaže njegovo nasprotje.  

 

Osrednji del: 

Gospodična, koliko je ura (predstavim igro in 3 korake) – frontalno  
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Z izštevanko se določi, kdo bo gospodična. 

Igralci potegnejo črto in se postavijo za njo. Nekaj metrov stran (npr. 5 metrov) v  krogu stoji 

gospodična. Otroci ji postavljajo vprašanja, saj se ji želijo približati, gospodična pa jim 

odgovarja. Z vsakim odgovorom se otrok premakne naprej ali nazaj. 

Prvi igralec: »Gospodična, koliko je ura?« 

Gospodična: »Dva velika naprej in tri male nazaj.« 

To pomeni, da mora igralec narediti dva velika koraka naprej in tri male korake nazaj. 

Drugi igralec: »Gospodična koliko je ura?« 

Gospodična: »Pet malih naprej in dva mala nazaj.« 

To pomeni, da mora igralec narediti pet malih korakov naprej in dva mala nazaj.  

Tisti igralec, ki se prvi dotakne gospodične, postane gospodična v naslednji igri. 

(Kunaver, D., Lipovšek, B, str. 38) 

 

Gospodična,  koliko je ura – ustvarjanje  

Učence razdelim v dve skupini po 3. Znotraj vsake skupine vsak predstavi in poimenuje svoj 

izmišljen gib. Nato skupine ena drugi predstavijo nove gibe, ki jih lahko uporabijo v igri 

Gospodična, koliko je ura. 

 

Umiritev:  

Sprostitvena meditacija:  Na oblačku  

 (Srebot, R., Menih, K.,  str. 38) 

Pripomočki in literatura:  

Kunaver, D., Lipovšek, B. (2006). Ali je kaj trden most. Najlepše igre iz otroške zakladnice. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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Srebot, R., Menih, K.(1993). Na krilih domišljije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo in šport. 

 

Analiza: 

Z otroki smo se najprej zbrali v krogu, se pozdravili in pretegnili, ter se drug drugemu 

predstavili z imenom in svojim izmišljenim gibom oz. kretnjo. Otroci pri tem niso imeli težav 

in so si gibe brez težav izmišljali. Pojavila so se naslednja gibanja na mestu: upogib trupa k 

tlom in iztegnitev nazaj v višino, zasuk trupa in iztegnitev rok, kroženje z rokami, sonožni 

skok na mestu, obrat in upogib rok in nog. Učenci so z zanimanjem opazovali gibe in jih 

ponavljali za ostalimi. Sledilo je frontalno delo, kjer so se učenci najprej spontano gibali po 

prostoru, nato pa sem jih prek vprašanj vzpodbudila k raziskovanju različnih načinov gibanj. 

Vsi so začeli s hojo in kmalu za tem so bili vsi na tleh. Nekateri so se plazili, drugi hodili po 

vseh štirih, nekdo se je kotalil. Ko sem jih prek pogovora vodila, so spet hodili, nato pa so 

ugotavljali, v kakšnih smeri se lahko gibljejo. Hodili so naprej, nazaj, diagonalno, zavito, med 

hojo so se vrteli, hodili so po krožnici in v levo ter desno. Hojo so začeli sami pospeševati, 

medtem ko sem jih na počasno gibanje morala spomniti. Večinoma je gibanje potekalo v 

enakomernem ritmu. Pri enem načinu gibanja niso dolgo vztrajali, ampak so ves čas iskali 

nove vzorce. Med vajo so zavzeli manjši prostor, gibi so bili srednje veliki, prevladoval je 

srednji nivo gibanja, čeprav menim, da je učencem najljubši nizek nivo. Glede na kvaliteto 

giba, so si bili gibi med seboj dokaj podobni. Vsi so bili srednje intenzivni in niso bili ravno 

izrazni. Ugotovila sem, da moram v naslednjih srečanjih nekaj pozornosti nameniti pravilnosti 

izvajanja gibov in samemu izražanju z gibom, kjer je pomembno, da gib nosi sporočilo. 

Večinoma so uporabljali tudi enake dele telesa, predvsem roke in noge oz. celo telo.  Na 

koncu vaje Na koliko načinov lahko hodiš, tečeš, skačeš, je vsak predstavil svoj najljubši gib, 

ostali pa smo ugotavljali, kako bi prikazali njegovo nasprotje. Tako smo osvetlili osnovne 

elemente plesa, kot so čas, prostor, telo in sila.  

Nato sem skupini predstavila otroško igro Gospodična/gospod, koliko je ura, ki so jo učenci 

popestrili s svojimi gibi. Razdelila sem jih v dve skupini, znotraj katerih so oblikovali in 

poimenovali  tri svoje gibe, ter jih nato predstavili drug drugemu. Nad to dejavnostjo so bili 

tako navdušeni, da so me prosili ali si lahko izmislijo še več gibov, kot sem jim določila in 
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seveda sem jim to dovolila. Sledilo je igranje igre Gospod,gospodična koliko je ura, med 

katero so se pojavili naslednji koraki: 

Mišji - majhni (za polovico stopala), roke so pokrčene pred telesom 

Slonji - velik, čim daljši korak naprej, roke zibamo daleč naprej  

Medvedji - dolg korak naprej, pri katerem se rahlo zazibamo vstran, roke so uprte v bokih 

Duhec - enkrat se zavrtimo okrog lastne osi naprej, roke so v odročenju 

Kača - uležemo se na tla in premaknemo naprej za dolžino telesa, roke so ob telesu 

Zajček - sonožni poskok naprej, roke imamo pokrčene pred brado 

Delfin - padec naprej 

Netopir - srednje dolg korak naprej, pri čemer v komolcih nihamo z rokami 

Pajek - hodimo oprti na roke, pri čemer so noge naprej 

Srna – skok, pri katerem prenesemo težo telesa naprej na roke, nato priključimo še noge 

Vrabček - majhni koraki za eno stopalo in krilimo z rokami.  

 

Otroci so bili motivirani že s samo igro, izmišljanje gibov jim je bilo v veselje in jim je 

predstavljalo izziv. Presenečena sem bila nad sodelovanjem med otroki, kjer ni prišlo do 

nikakršnih zapletov. Vse so se sami dogovorili in lepo predstavili svoje gibe. Tudi pri 

sodelovanju deklic z dečki ni bilo nobenih zadreg, ki se včasih pojavijo med otroki.  Opazila 

sem, da so bili pri tej dejavnosti bolj motivirani kot pri prejšnji, kjer sem jih le ustno vodila. 

Tam jim je koncentracija hitreje padla in sem jih morala ves čas voditi in pri delu spodbujati, 

medtem ko so tu večino storili sami.    

 

Uro smo zaključili s sprostitveno meditacijo. Otrokom sem prebrala meditativni tekst Na 

oblačku, ki je temeljil na impresijah iz narave. Pri tej dejavnosti sem opazila razlike glede na 

starost otrok, kar pomeni, da so se učenke drugega razreda prej umirile in vživele v zgodbo, 

medtem ko so učenci prvega razreda večino časa gledali, vendar so bili kljub temu mirni in so 
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sledili mojemu pripovedovanju. Po vaji sem učence povprašala po počutju in nekateri so 

odgovorili, da se počutijo zaspano, drugi so dejali, da so si odpočili, vsi pa so dejali, da se 

počutijo prijetno. Učenci niso bili preveč zainteresirani za pogovor, zato sem jim razdelila 

lističe, na katerih so bile sličice, ki so ponazarjale različna razpoloženja in počutja. Otroke 

sem prosila, naj označijo tisto sličico, ki označuje njihovo prevladujoče čustvo pri današnji 

uri. S tem sem spet pridobila njihovo pozornost. Ugotovila sem, da so vsi otroci označili, da je 

bilo na vajah zabavno in veselo, dva sta poleg veselja izpostavila tudi druženje s prijatelji, 

druga dva pa sta ravno tako ob sličici zabavno označila tudi dolgčas. Iz pogovora sem 

razbrala, da jim je bila dolgočasna zadnja dejavnost (sprostitvena meditacij). Menim, da otroci 

za opis počutja pri zadnji dejavnosti tudi niso našli pravih besed, s katerimi bi natančno 

opisali počutje, saj so dejali, da se počutijo zaspano in utrujeno, kar so povezali s sličico, ki 

ponazarja dolgčas, pa tudi zgodbo so z zanimanjem poslušali do konca. Ugotovila sem, da je 

bil namen vaje izpolnjen, saj so ozavestili svoje telo in čustva, ter se tudi umirili.  

 

Izmed vseh dejavnosti je bila vsem najbolj všeč otroška igra Gospodična, koliko je ura. Ko 

sem jih vprašala ali so danes odkrili kakšen nov gib ali pa najljubši gib, so izpostavili vrtenje 

in padanje (delfin).  

 

Sama sem imela na koncu ure dober občutek, učenci so zelo dobro sodelovali, raziskovali in 

si izmišljali nove gibe, pri tem so bili ves čas razigrani in nasmejani, po čemer sklepam, da 

nam je uspelo ustvariti prijetno in ustvarjalno vzdušje. 

  

Slika 3.1: Gibamo se na različne načine 
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2. srečanje:  

Tema: Jesen-energija 

Cilji:  

Učenci: 

 spoznajo in raziskujejo osnovne elemente plesa s poudarkom na sili, 

 spoznajo in preizkušajo vaje za oblikovanje medenice in hrbtenice, 

 preizkušajo različne načine gibanja na mestu in v prostoru (vrtenje, kotaljenje, zasuk, 

upogib), 

 se gibalno-plesno odzivajo na glasbo, 

 natančno opazujejo in posnemajo naravo, 

 krepijo socialne odnose, 

 sodelujejo v skupini. 

 ozavestijo gibanja telesa v odnosu do drugih, 

 opazujejo in vrednotijo ples,  

 doživljajo zadovoljstvo ob plesnem ustvarjanju. 

 razvijajo ustvarjalnosti in gibalno domišljijo. 

 

Vsebina: 

Ogrevanje:  

Drevo in veter  

To vajo otroci izvajajo v parih. Prvi v paru se postavi v pozo razvejanega drevesa. Drugi v 

paru pleše okrog »drevesa« kot veter, ki upogiba veje.  Ko se »veter« dotakne »drevesa«, se 



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 54 - 

 

mora ta odzvati z bolj izrazitim gibom. Nato zamenjata vlogi. Opozorim jih, naj bodo pozorni 

na smer pihanja vetra in na to, da veter piha tudi skozi krošnjo in vse špranje v deblu. 

(Kovač Valdés, 2010) 

 

Listki padajo z dreves  

Z otroki se usedemo v krog in pregledamo drevesne liste, ki sem jih prinesla s seboj. 

Opazujemo njihovo obliko, velikost, stopnjo suhosti. Preverimo, kaj se z njimi zgodi, če jih 

vržemo v zrak in na kakšen način padajo proti tlom. Opozorim jih na vrtinčenje in lebdenje 

listkov. O opažanjih se skupaj pogovorimo. Vsak učenec si izbere svoj list in v sedečem 

položaju dvigne dlan visoko nad glavo ter ponazori obliko in padanje lističa, ki ga ima pred 

seboj. Potem otroke spodbudim, naj se s celim telesom gibajo kot listek, ki so ga opazovali. 

Zavrtinčimo se na mestu in se tiho, tiho spustimo na tla. Da bodo otroci razumeli, kaj pomeni 

tiho, stopim na stol in list spustim z najvišje točke. Otroci posnemajo vrtinčenje, zibanje, 

lebdenje listka in poslušajo, ali je bilo ob padcu slišati kakšen ropot. Tako tiho kot listek 

poskusijo pasti na tla tudi oni.  

Sledi glasba, ki ponazarja veter in listke raznosi po celem prostoru. Otroci ponazarjajo gibanje 

listov v vetru.  

(Kovač Valdés, 2010) 

 

Osrednji del:  

Pogovorimo se o plodovih, ki jih lahko naberemo jeseni. S telesom ponazorimo jabolko, 

hruško in grozdje. 

 

Jabolko (nagib naprej in krožno kotaljenje) 

Sedimo vzravnano, noge so v raznoženju, pokrčene v kolenih, stopali sta skupaj. Roke so 

rahlo pokrčene in v vzročenju. 
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V štirih dobah se s telesom in rokami nagnemo naprej. Primemo se za gležnje in se 

zakotalimo na hrbet in nazaj v začetno pozicijo. Stopali, ki se stikata, sta muhica jabolka, ki se 

pokaže. Potem se jabolko krožno zakotali na desni bok, nadaljuje na hrbet in nato na levi bok, 

ter se vzravna v začetno pozicijo. Vse ponovimo v levo stran. Stopali ves čas tiščimo skupaj. 

Nazadnje se sproščeno razlezemo nazaj na hrbet in se spremenimo v jabolčno čežano. Ob 

izvajanju vaje izgovarjamo besedilo o jabolku: Jabolko rdeče na veji visi, muhico pokaže in se 

zakotali. (Kovač Valdés, 2010) 

 

Hruška (zasuk in nagib v hrbtenici, kotaljenje) 

Sedimo na petah, roke so v pasu. Z zgornjim delom telesa izvajamo zasuk desno-levo-desno-

levo. Z rokami nad glavo sklenemo dlani in komolce potisnemo narazen ter ponazorimo 

pecelj in se nagibamo desno-levo. Telo sklonimo naprej, roke položimo na tla ob telesu in se 

zakotalimo v desno. Ko se ustavimo na kolenih, se dvignemo v sed, roke spet sklenemo v 

pecelj in celo kombinacijo zaključimo z vodenjem roke preko glave v pas. Ob vaji 

izgovarjamo besedilo: Hruška debeluška, na veji visi, peceljček pokaže in se zakotali. Nato 

vajo ponovimo še v drugo stran. (Kovač Valdés, 2010) 

 

Grozdje (vaja za roke, smeri v osebnem prostoru in energijo) 

Sedimo v turškem sedu in roke stiskamo s pestmi k sebi spredaj ob ramenih. To je center, iz 

katerega bomo vedno iztegovali roke. Po vsaki menjavi smeri pokrčimo roke spet v center. 

Predstavljajmo si, da smo vinska trta, naše roke pa grozdje, ki zori spodaj (iztegnemo roke in 

odpremo pesti navzdol), naprej (iztegnemo roke in pesti naprej), na stran (iztegnemo roke in 

odpremo pesti v stran) in gor (iztegnemo roke in odpremo pesti navzgor). Igramo se lahko z 

različno hitrostjo in energijo. Na koncu zapiha veter in roke zaplešejo nad glavo. 

Ob izvajanju vaje izgovarjamo besedilo: Grozdje na trti že zori, zdaj spodaj, zdaj zgoraj jo 

bogati. 

 (Kovač Valdés, 2010, str. 70) 
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Jesenski ples-ustvarjanje 

Otroci v dveh skupinah po tri, sestavijo svoj jesenski ples in ga drug drugemu predstavijo. Pri 

plesu lahko uporabijo suhe drevesne liste, ali pa si iz njih izdelajo kostume. Predstavljajo 

lahko teto jesen, ki pleše svoj poslovilni ples, ali se gibajo tudi kot drevo, polno listkov, ki je 

med plesom izgubilo svoj kostum. 

 

Umiritev: Vozli  

Otroci stopijo v krog, zamižijo in si podajo roke. Vsak drži v roki le eno dlan. Odprejo oči in 

se skušajo odvozlati, ne da bi pri tem spustili prijateljevo dlan.   

 

Pripomočki in literatura:. 

Kovač Valdés, J. (2011). Plesna žgečkalnica: priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa 

za otroke z osnovami plesnih tehnik. Ljubljana: JSKD. 

Glasba: Bedřich Smetana: Vltava 

 

Analiza: 

Učenci so bili nad prvo dejavnostjo »drevo in veter« navdušeni. Predvsem jim je bilo všeč 

delo v dvojicah in sodelovanje s sošolci. Opazila sem, da so pri tej dejavnosti veliko gibov 

prevzemali drug od drugega in niso bili ravno izvirni. Večina se je postavila v razkoračno 

stojo in z rokami ponazorila krošnjo v obliki kroga. Učence sem spodbudila, naj poskusijo 

ponazoriti tudi veje in naj razmislijo kakšnih oblik vse so drevesa, vendar večjih razlik v 

njihovih pozah ni bilo. Pri igri »vetra« z »drevesom« je bistveni problem predstavljalo gibanje 

»drevesa« na mestu, saj so se pričeli gibati tudi po prostoru, na kar sem jih morala ves čas 

opominjati. Učenci v vlogi »vetra« so sprva le hodili in tekali okrog »dreves«, vendar so 

gibanje popestrili, ko sem jih opozorila, da veter lahko piha tudi med koreninami in krošnjo 

drevesa. Pozorni so postali tudi na celotno držo telesa.  
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Pri naslednji dejavnosti »listki padajo z dreves« so učenci oblike listov natančno opazovali in 

tudi ponazorili, medtem ko jim je pri pogovoru o padanju in gibanju listkov koncentracija že 

malce popustila. Pri ponazoritvi listov, so bili učenci ustvarjalni in prikazali so res široko 

paleto listov. Nekateri so bili osredotočeni le na osnovno obliko in velikost, drugi pa so 

opazili tudi detajle, kot so npr. odtrgani del, zvitost, zmečkanost in suhost listov. 

Pri ponazarjanju gibanja so vsi opazili, da se list pri padanju vrti in ziba, kar so tudi dobro 

ponazorili. Nekaj težav je nastopilo pri hitrosti, tempu in sili gibanja. Otroci so se težko 

umirili, veliko sem jih opozarjala na nežno, lahkotno in počasno izvajanje gibov. Nato sem 

dodala glasbo, ki je ponazarjala veter, učenci pa so postali listi, ki jih je veter nosil po 

prostoru. Sama glasba je učence motivirala in spodbudila h gibanju. Dobro so sledili melodiji, 

osredotočeni so bili na obliko lista in njegovo gibanje. Menim, da je glasba predolgo trajala, 

zato so učenci pričeli gibe ponavljati ali se celo dolgočasiti. Če bi ta del izvedla ponovno, bi 

ga popestrila s prekinitvami. To pomeni, da bi morali ob prekinitvi glasbe vsi zavzeti 

določeno pozo. Vsakič bi morali »zamrzniti« v drugi obliki. Tako bi ponazorili različnost 

listov. 

 

Sledile so vaje za oblikovanje hrbtenice in medenice, ki sem jih vodila prek zgodbe in pesmic 

o jabolku, hruški in grozdju. Pri tej dejavnosti so dobro sodelovali in tudi sami podali nekaj 

idej za ponazoritev omenjenih sadežev. Zanimivo se mi zdi, da so bili predlogi učencev precej 

podobni vajam, ki smo jih kasneje izvajali. Pozorni so bili na okroglost jabolka, zato so se v 

sedečem položaju s celim telesom nagibali proti stopalom. Pri ponazarjanju hruške so dobro 

ponazorili, da ima spodnji del širši kot zgornji. Nekateri so klečali in z rokami v vzročenju 

prikazali zaokroženi zgornji del, drugi so namesto klečanja stali s pokrčenimi nogami in 

kolena obrnili navzven. Tudi na pecelj niso pozabili, ki so ga pokazali z iztegnjenim prstom. 

Pri grozdju so bili manj izvirni in so ga prikazali le z roko, tako da so palec in kazalec sklenili 

v krog ali naredili pest.  Improvizaciji je sledila predstavitev vaj za oblikovanje hrbtenice in 

medenice, ki smo jih popestrili s pesmimi o sadju in ki so na učence delovale zelo 

motivirajoče. Z zanimanjem so prisluhnili in ponavljali gibe za mano. V opisani dejavnosti 

prevladuje posnemanje, saj menim, da če želimo otroke spodbujati k ustvarjanju, jim moramo 

nekaj vaj in načinov gibanj tudi predstaviti in tako širiti njihov gibalni slovar, iz katerega 
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lahko kasneje črpajo in samostojno ustvarjajo. Za opisani način sem se odločila tudi zaradi 

otrok, ker potrebujejo več vodenja, saj so zelo živahni in njihova koncentracija hitro upade.   

 

Sledil je ustvarjalni del, v katerem so otroci zaplesali jesenski ples. Iz odpadlih listov, so 

izdelali kostume in liste uporabili tudi pri plesu. Med plesom so se dvigali in spuščali, sukali, 

vrteli, zibali in drseli po prostoru, v ritmu so skočili in trosili listke. Gibanje je bilo nežno, 

lahkotno in sproščeno, nekateri so s pospeševanjem želeli ponazoriti sunke vetra. Opozorila 

sem jih tudi na začetno in končno pozo, saj zaključka niso oblikovali. Eden izmed otrok ni 

želel nastopati, zato sem ga povabila, naj z menoj opazuje nastop sošolcev.  

 

V uri so prevladovale bolj umirjene dejavnosti, zato sem v sprostitvenem delu učencem 

predstavila »človeške vozle«. Dejavnost jim je bila zanimiva in zabavna, saj so ves čas 

opazovali in preizkušali kaj bo nastalo.  

 

Na koncu ure so učenci dejali, da se počutijo prijetno in sproščeno. Dvema je bilo všeč, da 

sem vključila glasbo in si to želijo tudi pri naslednjih srečanjih. Nekomu so se zdele 

dejavnosti zahtevne in nezanimive in ta učenec tokrat ni najbolje sodeloval. Deklici sta vse 

naloge sprejeli kot izziv in sta se veselili nastopanja. Poleg omenjenega so učenci kot zabavno 

izpostavili tudi izdelovanje kostumov in prvo dejavnost - »drevo in veter«.  

 

Pri vodenju interesne dejavnosti sem imela nekaj več težav z umiritvijo učencev, saj so bili 

zelo živahni in sem jih morala ves čas usmerjati, spodbujati in tudi opozarjati. Menim, da bi 

bilo naslednjič smiselno na začetku vključiti več aerobnih vaj, preko katerih bi lahko učenci 

sprostili odvečno energijo in bi se tudi malce utrudili. Glede na živahnost in igrivost skupine 

pa bilo smiselno čim več dejavnosti voditi prek igre. V nadaljnje moram v ustvarjalnem delu 

več pozornosti nameniti končni pozi in zaključku plesa. S samo izvedbo ure sem zadovoljna 

in menim, da sem uresničila vse zadane cilje. 
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Slika 3.2: Jesen 

 

 

 

Slika 3.3:Drevesa 
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3. srečanje 

 Tema: Gibalne igre s petjem 

Cilji:  

Učenci: 

 spoznavajo in raziskujejo osnovne elemente  plesa s poudarkom na času in telesu, 

 razvijajo in raziskujejo plesno in gibalno izražanje,  

 oblikujejo lastni  plesni izraz, 

 raziskujejo gibanje na mestu in v prostoru, 

 raziskujejo elemente časa (ritem, tempo, mirovanje), 

 povezujejo gibno in plesno  izražanje z jezikovno in glasbeno vzgojo, 

 na podlagi slušne vzpodbude (spremljanje besedila in pesmi) oblikujejo gibalno-

plesno kompozicijo,  

 uporabijo gib kot pripomoček  pri učenju in zapomnitvi, 

 opazujejo in vrednotijo medsebojne gibalne in plesne razlike, 

 se ob telesnem stiku s sošolcem umirijo in sprostijo, 

 sodelujejo med seboj, 

 razvijajo in krepijo zaupanje med vrstniki. 

 

Vsebina: 

Ogrevanje: 

Abraham ima sedem sinov 

Otroci se postavijo v kolono. Tisti, ki je prvi v koloni, vodi igro. Otroci hodijo po prostoru in 

prepevajo:  
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Abraham `ma sedem sinov,  

Sedem sinov abraham. 

Vsi so jedli, vsi so pili, 

Vsi so delali tako: 

Vsi tako, vsi tako, 

Vsi so delali tako. 

Vsi tako, vsi tako, 

Vsi so delali tako.  

 

Ko učenci pojejo »vsi tako«, besedilu dodajo še kretnjo, ki si jo izmisli vodja kolone. Na 

koncu kitice se vodja pomakne na konec kolone, ki jo sedaj vodi nov otrok.  

 

Pesem in gibe bomo postopoma pospeševali in se igrali z ritmom.  

 

Osrednji del: 

Bansi in gibalne igre s petjem:  

Otrokom predstavim bans Moj klobuk ima 3 luknje. 

 Zapojem jim pesem in jo gibalno spremljam. Otroke spodbujam, naj ponavljajo za mano. 

 

Moj klobuk ima tri luknje 

(ljudska) 

 

Moj klobuk ima tri luknje 
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tri luknje ima moj klobuk, 

Če ne bi imel treh lukenj, 

ne bil bi moj klobuk. 

 

Gibalna spremljava: 

Moj (dlani položim na prsi) 

klobuk (dlan položim na glavo) 

ima (prikimamo z glavo) 

tri (pokažem 3 prste) 

luknje (sklenem palec in kazalec) 

ne (s kazalcem pomaham levo in desno). 

Pesem lahko tudi pospešujemo in izpuščamo posamezne besede, ki jih samo nakažemo.  

 

Samostojno ustvarjanje bansov 

Učence razdelim v dve skupini in sicer tako, da na tla položim 3 kartice s sončki in 3 kartice z 

rožicami. Kartice obrnem na hrbtno stran, tako da otroci ne vidijo sličic. Nato si vsak izbere 

svojo kartico in nastaneta dve skupini - sončki tvorijo eno in rožice drugo skupino. Vsaka 

skupina si izbere, lahko tudi izmisli svojo pesem in jo gibalno dopolni. Nato drug drugemu 

predstavijo, kar so ustvarili. Najprej pesem predstavijo samo z gibom, tako da druga skupina 

ugiba naslov pesmi. Nato gib dopolnijo še s petjem.  

 

Nato jim predstavim  pesem Čičiphu. Dvakrat jo zapojem, tretjič pa učence spodbudim, naj 

pesem gibalno opremijo. Učence razdelim v dve skupini, kot pri ustvarjanju bansov. Prva 

skupina predstavlja vlak, druga pa potnike. Opozorim jih, naj pozorno poslušajo besedilo 

pesmi in ga skušajo prikazati z gibi.  
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Čičiphu 

melodija: Mira Voglar 

 

Čičičičičičiphu, glejte, vlak je tu! 

Karte si kupimo in takoj vstopimo! 

Čičičičičičiphu, glejte vlak je tu! 

Čičičičičičiči, vlaku se mudi! 

Vse hitreje pelje in s kolesi melje. 

Čičičičičičiči, vlaku se mudi! 

Čičičičičičiphu, pa smo zopet tu! 

Vlak se že ustavlja, vse se v njem poslavlja. 

Čičičičičičiphu, pa smo zopet tu! 

 

Umiritev: 

Masaža v dvojicah (Pica) 

Otroke razdelimo v pare, tako da prvi v paru leži na trebuhu, drugi pa poklekne ob njega. 

Dlani položi na hrbet ležečega in začne gnesti hrbet v smeri od zgoraj navzdol, kot bi gnetel 

testo za pico. Nato z dlanmi istočasno pritiska po diagonalah hrbta in tako testo raztegne. Nato 

s celo iztegnjeno dlanjo krožimo po celotnem hrbtu in ponazorimo nanašanje paradižnikove 

mezge na testo. S prsti potapkamo po hrbtu in dodamo šunko, sir ter gobice.  Na koncu pico 

postavimo v pečico, ki jo ponazorimo tako, da se otrok, ki je gnetel testo uleže povprek čez 

hrbet ležečega in ga greje. V pečici prične testo malce vzhajati tako, da ležeči malo dvigne 

svojega soigralca. Nato vlogi zamenjamo. 
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Literatura in viri:  

Kovač Valdés, J. (2011). Plesna žgečkalnica: priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa 

za otroke z osnovami plesnih tehnik. Ljubljana: JSKD. 

Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Radovljica: Ustanova »Poti kulturne dediščine« 

Slovenija, Knjižna zbirka PKD 

Schmidt, G. (2003). Igre: Masaže in sprostitve za otroke.  

(http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf) 

 

Analiza:  

Z izvedbo ure sem bila dokaj zadovoljna, saj je bila večina učencev motivirana za delo, med 

uro je bilo veliko smeha, učenci so se zabavali in bili zelo ustvarjalni. Zmotil pa me je eden 

od učencev, ki je zelo nemiren in moti delo ostalih otrok. Zelo je še igriv in ne želi upoštevati 

mojih navodil, ko pa ga opozorim, da njegovega vedenja ne toleriram, ne želi več sodelovati. 

Na koncu se le priključi skupini, vendar mi tovrstne vedenjske težave vzamejo veliko časa in 

energije, kar vpliva na celotno skupino.  

Pri ogrevanju so vsi učenci dobro sodelovali. Med petjem pesmi Abraham ima sedem sinov, 

so se pojavila naslednja gibanja: sonožni poskoki, obrati, hoja nazaj v predklonu naprej, 

zasuki trupa v levo in desno z iztegnjenimi rokami, izrazito korakanje z visoko dvignjenimi 

koleni in pokrčenimi rokami. Učenki drugega razreda te pesmi nista poznali, zato je bila pri 

njima najmanj priljubljena, medtem ko so učenci prvega razreda dejali, da jim je bila ta 

aktivnost najbolj všeč. Sledila je pesem »Moj klobuk ima tri luknje«. Pri predstavitvi pesmi, 

sem  pozornost otrok pridobila z malce nenavadnim klobukom, ki sem ga na koncu pesmi 

podala otroku pred menoj. Tako smo pesem zapeli tolikokrat, da je klobuk do vsakega 

pripotoval, hkrati pa smo se pesem vsi dobro naučili. Nato smo dodali še kretnje in pesem 

trikrat ponovili, kasneje pa smo besedo klobuk, luknje in tri postopoma izpuščali in jih le 

gibalno nakazali. Tudi to je na otroke delovalo motivacijsko, saj jim je predstavljalo pravi 

izziv. Le že prej omenjeni otrok se je pesmi kmalu naveličal in se začel sprehajati po učilnici. 

Na moje opozorilo se je umiril in se nam pridružil. Sledil je ustvarjalni del, v katerem so 

učenci v skupinah gibalno opremili svoje pesmi, ki so si jih sami izbrali. Način oblikovanja 

skupin s karticami se je izkazal kot zelo uspešen, saj se učenci niso pritoževali, kdo bo s kom 

sodeloval, je pa tudi res, da sta bili skupini naključno oblikovani skoraj tako kot ponavadi. 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf
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Učenci prvih razredov, so potrebovali malce več moje pomoči in usmeritve. Pomagala sem 

jim pri izboru pesmi in jih prek vprašanj vodila do gibalne uprizoritve, kjer sem se 

osredotočila na like, ki so se pojavili v pesmi. Tako sem jih vprašala npr. kako bi prikazali 

veter, kaj pa gore, sonce, kakšne oblike je sonce, kako se gibajo okrogli predmeti ipd. Učenci 

so imeli zelo dobre ideje, vendar sem jih morala ves čas usmerjati in kontrolirati, sicer je 

njihova koncentracija upadla in so se takoj po svoje zaigrali. Tudi tu je prej omenjeni učenec 

slabo sodeloval, na kar ga je opozorila tudi sošolka, ki je dejala, naj sodeluje in pomaga. 

Kadar nisem bila v mlajši skupini, se je pričel sprehajati po razredu ali pa je pozornost celotne 

skupine preusmeril na druge stvari, ki niso bile povezane z nalogo. V drugi skupini sta deklici 

povsem samostojno oblikovali gibalno spremljavo izbrane pesmi, opozorila sem ju le na 

začetno in končno pozo. Predstavili sta se s pesmijo Listki, ki sta jo zelo lepo začeli in še 

lepše zaključili. Vse elemente sta nazorno predstavili, mogoče bi lahko gibe le še malce bolj 

povezali. Veliko je bilo gibov rok, premalo sta uporabljali noge in celo telo. Celotna 

predstavitev je potekala na mestu. V mlajši skupini je prišlo do zapletov, ko so morali 

nastopiti, saj isti učenec, ki je celo uro motil ostale, ni želel nastopati. Med pripravami sem ga 

pohvalila in spodbujala, da zelo dobro pleše, vendar ko sem želela, da svoj ples predstavijo, ni 

hotel sodelovati, kar se je zgodilo že pri prejšnjih vajah. Ker nisem želela, da bi do nastopanja 

dobil še večji odpor, ga nisem želela siliti v to. Razmišljala sem, da je težava lahko tudi v 

meni, saj mogoče preveč poudarjam, da je to nastop, ki ga morajo lepo izdelati. Zaradi 

majhnosti skupine in odpora do nastopanja, ki se je pri tem otroku pojavil, sem razmišljala, da 

bom naslednjo uro oblikovala malce drugače in v njej ne bom izpostavljala posameznih 

skupin. Če se vrnem k nastopu preostalih članov skupine, ki so prevzeli tudi vlogo tega 

učenca, lahko rečem, da je bil njihov nastop zelo dober in bolj povezan kot pri prvi skupini. 

Pri predstavitvi izštevanke »Burja piha« je bilo veliko gibanja, telesna in obrazna izraznost sta 

bili bolj nazorni kot pri prvi skupini. Največ različnih gibov je vključil deček, ki se je vrtel, 

nihal, sonožno skakal v višino, menjal je smer ,intenzivnost in nivo gibanja in bil pri 

oblikovanju vodilen. Oba učenca sta pri gibanju uporabljala celo telo, aktivne so bile tudi roke 

in noge. Otroci so bili zelo ustvarjalni, obe skupini sta druga drugo pohvalili, učenka iz prve 

skupine pa je izpostavila, da je pri predstavitvi nasprotne skupine vsak predstavljal svoj 

element, medtem ko so v njeni skupini vsi istočasno izvajali enake gibe. Na tem mestu smo se 

pogovorili, da lahko pesmi predstavimo na različne načine. V pogovoru smo sodelovali vsi. 

Nato sem učencem s pantomimo pokazala vlak, pri čemer so se zelo nasmejali in ugibali, o 

čem bo govorila naslednja pesem. Ko so ugotovili, sem jim zapela pesem »Čičičičiphu«, ki je 
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ni nihče poznal. Nato sem jo zapela še enkrat in jih opozorila, naj pozorno poslušajo besedilo. 

Ko pa sem pesem ponovila tretjič, so jo morali otroci gibalno opremiti, pri čemer sem jih 

morala veliko usmerjati. Opozorila sem jih na gibanje potnikov, na to kako je vlak lahko 

razdeljen, kako ponazorimo kolesa, kako se vlak giba ipd. Na koncu sem pesem še enkrat 

zapela, učenci pa so odplesali ples, ki ga je narekovalo besedilo. Na tem mestu bi bilo bolje, 

če bi učenci gibalno opremili pesem, ki jo že poznajo, saj bi ji tako lažje sledili. V primeru 

starejše skupine pa bi jim pesem lahko tudi napisala na liste in jim dala nekaj časa, da 

sestavijo gibalno kompozicijo. Tako bi delo nemoteno teklo. Učenci so dejali, da jim je bil 

ustvarjali del všeč, pri čemer sem opazila razliko med spoloma, in sicer je bil fantom ljubši 

del z vlakom, medtem ko je bil dekletom bans »Moj klobuk ima tri luknje« bolj všeč. Tudi tu 

je že prej izpostavljeni otrok pričel po svoje tekati po razredu in kričati, zato sem mu dejala, 

da takega vedenja ne dovolim, nakar spet ni želel več sodelovati, zato smo zadnjo dejavnost-

masažo, izvedli brez njega. Opazila sem, da je s svojim vedenjem vplival tudi na ostale, saj je 

njegov sošolec dejal, da tudi ne želi sodelovati, čeprav se je na mojo spodbudo vključil v 

naslednjo dejavnost. K masaži je spodbudil tudi sošolca in je bil pripravljen sprejeti katerokoli 

vlogo (pek ali testo), le da bi sošolec sodeloval. Med masažo sem otroke ustno vodila, ti pa so 

se pri tem zabavali in sprostili. Nekaj zadrege sem opazila pri starejših deklicah, saj se v delu, 

ko »pico postavimo v pečico« niso želele popolnoma uleči na sošolko, ki je bila v vlogi testa.  

Večini je bila ta dejavnost zelo všeč in vsi so dejali, da se po masaži počutijo prijetno in 

spočito. Vesela sem bila, da je bila večina otrok po vajah vesela in nasmejana in da so dejali, 

da so se imeli lepo in so se pri ustvarjalnem delu zelo izkazali. Napredek sem opazila tudi pri 

nastopanju, saj so vsi zavzeli začetne in končne poze, ter gibanje lepo oblikovali in povezali v 

celoto. Resnično pa si želim, da bi pri dejavnostih sodeloval tudi učenec, ki ne želi nastopati. 

Vprašala sem ga, kaj bi si želel naslednjič početi, vendar mi ni odgovoril. Imam občutek, da 

mu interesna dejavnost ni najbližje in je imel mogoče drugačna pričakovanja. Vsekakor se 

bom potrudila, da bi ga prepričala, da je gibanje lahko zelo zabavno in ustvarjalno in upam, da 

mu bo pri interesni dejavnosti prijetno in lepo.        
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4. srečanje: 

Tema: Prostor 

Cilji:  

Učenci: 

 se zavedajo lastnega telesa in gibanja, 

 nadzorujejo in usklajujejo lastno gibanje ter prilagajajo gibanje drugim članom 

skupine, 

 krepijo trebušne in hrbtne mišice,  

 se orientirajo v prostoru, 

 sprostijo energijo v obliki igre in ustvarjanja, 

 razvijajo ustvarjalnost in gibalno domišljijo, 

 spoznavajo in raziskujejo elemente prostora, 

 gibalno ustvarjajo na podlagi vizualne vzpodbude, 

 se likovno in gibalno odzivajo na glasbo, 

 se navajajo na skupinsko delo, 

 upoštevajo pravila igre in spoštujejo soigralce. 

  

Vsebina: 

Ogrevanje: 

Ptički iščejo gnezda 

V krog postavimo toliko stolov, kolikor je otrok. Vsak stol predstavlja ptičje gnezdo. Na 

začetku so vsi otroci v svojih »gnezdih«, ko pa rečem: »Ptički letijo!«, otroci zapustijo svoja 

gnezda in letajo po prostoru. Medtem vzamem »gnezdo«. Ko zakličem: »Ptički v gnezda!«, se 
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vsak usede na najbližji stol. Kdor ostane brez gnezda, je iz igre izključen. Zmaga tisti, ki mu 

do konca uspe obdržati svoje gnezdo.  

 

Križ, kraž, kralj Matjaž 

Dva izmed igralcev držita elastiko v rokah in govorita: »Križ, kraž, kralj Matjaž«.  Medtem pa 

z rokami in nogami prepletata elastiko tako, da nastane nekakšna mreža. Naloga ostalih otrok 

je, da pridejo skozi to mrežo ne da bi se je dotaknili. Kdor se dotakne elastike, mora 3x 

ponoviti vajo za krepitev trebušnih mišic (beremo knjigo), nato se lahko vrne v igro. Otroci 

menjavajo vloge.  

»Beremo knjigo« je vaja za trebušne mišice, pri kateri sedimo na tleh in objamemo kolena. 

Ko smo pripravljeni na branje, iztegnemo noge in roke proti stropu in smo kot na pol odprta 

knjiga. Prelistamo nekaj strani, kar pomeni, da vztrajamo v položaju in z rokami nakažemo 

kot da obračamo liste, nato pa noge spet pokrčimo k sebi in jih objamemo, kar pomeni, da 

smo knjigo zaprli.  

(Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Radovljica: Ustanova »Poti kulturne dediščine« 

Slovenija, Knjižna zbirka PKD) 

 

Osrednji del: 

Talni vzorci  

Otroci na list papirja narišejo nekaj vzorčkov, likov, čačk … Nato morajo te čačke ponazoriti z 

gibanjem na mestu ali v prostoru. Vsak otrok glede na zaporedje in obliko grafičnih vzorcev 

sestavi neko gibalno zaporedje, ki si ga zapomni in utrjuje, dokler ni z ustvarjanjem zadovoljen. 

Otroke spodbudim, da si poiščejo svoje mesto in na moj znak vsi pričnejo z izvajanjem 

gibalnega zaporedja. Kdor želi, lahko svoj ples predstavi ostalim.  

 

Gibanje skupine in posameznikov glede na vizualno vzpodbudo - mandali. 
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Skupina otrok dobi sliko mandala, ki ga morajo skupaj gibalno ponazoriti. Najprej to storijo 

na mestu, nato pa se lahko tudi gibajo v prostoru. Opozorim jih na oblike linij, barvo, velikost 

vzorcev ipd.  

 

 

Slika 3.4: Rozeta1                                                                 

  

Slika 3.5: Rozeta 2 

Vir: http://www.kraljestvo.com/my%20mission/Mandale.html 

 

Umiritev: Barvanje mandalov ob nežni glasbi 

 

 

http://www.kraljestvo.com/my%20mission/Mandale.html
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Pripomočki in literatura:  

C. Saint-Saëns: Živalski karneval 

Kovač Valdés, J. (2011). Plesna žgečkalnica: priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa 

za otroke z osnovami plesnih tehnik. Ljubljana: JSKD. 

Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Radovljica: Ustanova »Poti kulturne dediščine« 

Slovenija, Knjižna zbirka PKD. 

 

Analiza: 

Uro smo začeli z igro »Ptički letijo v gnezda«, pri kateri so vsi z veseljem sodelovali, saj so 

lahko tekali in sprostili nakopičenno energijo. Tako so otroci ogreli svoja telesa in  se 

pripravili na zahtevnejše naloge. Med igranjem igre »Križ kraž, kralj Matjaž« so se dobro 

pretegnili in previdno izvajali vse gibe, saj je vsak pazil, da se ni dotaknil elastike. Kdor je to 

naredil, si je poiskal prostor in tam »prelistal 2 knjigi«, kar pomeni, da je naredil dve krepilni 

vaji za trebušne in hrbtne mišice. Igra je nemoteno potekala, učenci so bili zelo motivirani, 

tako tisti, ki so se trudili čim bolj preplesti elastiko, kot tisti, ki so se trudili prebiti skozi 

»mrežo«. Med učenci sem opazila razlike pri premagovanju »ovir«, saj so nekateri izbrali 

najlažjo pot, drugi pa so preizkušali bolj nenavadne in zahtevne položaje. Veliko je bilo 

lazenja, pojavili so se tudi preskoki. Med vajo so ozavestili telo, načrtovali gibe in jih skušali 

nadzorovati. Tudi med »branjem knjige« so se zabavali in vajo pravilno izvedli. Tako smo 

prišli do ustvarjalnega dela, v katerem so otroci najprej na liste narisali linije in vzorce, ki jih 

je narekovala glasba (Živalski karneval). Vsi so pričeli risati risbe, zato sem jih opozorila, naj 

prisluhnejo glasbi in rišejo črte, čačke, vijuge. Dejala sem, naj pomislijo, kako bi se premikali 

predmeti, ki so jih narisali ipd. Ta naloga je bila zanje kar težka, saj niso vajeni, da bi kdo od 

njih zahteval čečkanje, prav tako pa se z risanjem, ki ga narekuje glasba, niso velikokrat 

srečali. Pomagalo je, ko sem jim dejala ,naj si predstavljajo, da je glasba čopič, ki se premika 

po ritmu, ki igra. Risbe smo nato uporabili, da smo v njih poiskali črto, vijugo ali lik, ki smo 

ga s telesom ponazorili in tako zavzeli določeno pozo. To smo dopolnili z gibanjem, ki ga je 

narekovala risba. Predstavljali smo si, da smo narisali zemljevid, po katerem se moramo 

gibati. Na koncu smo si izbrali še en vzorec, ki smo ga prikazali v zaključni pozi. Nato smo 

dodali glasbo in celoten ples ponovili, tako da smo upoštevali tudi ritem in značaj glasbe. V 
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ustvarjalni del smo vključili tudi dve sliki mandalov, na podlagi katerih smo oblikovali 

skupinsko gibanje. Pogovorili smo se o vzorcih, kako so prepleteni, ali se začnejo v eni točki 

ali ne, kako se končajo, kakšnih oblik so ipd. V tem delu sem tudi sama sodelovala, kar je 

vplivalo na učenca, ki običajno ni želel ustvarjati, saj je tokrat zelo dobro sodeloval. Pri uri so 

se pojavili naslednji prostorski vzorci: hoja v obliki kvadrata, hoja in tek proti sredini kroga in 

iz sredine kroga navzven, lahkoten tek v obliki pentlje, hoja cik-cak, po diagonali, hoja in 

skoki naravnost naprej, hoja v ravni in krivi liniji, hoja po krožnici. Gibali so se v vse smeri, 

prevladovali so gibi srednjega nivoja, v skupinskem delu pa je bilo veliko gibov v nizkem 

nivoju, saj so jih vijuge spominjale na gibanje kače. Do sedaj se še ni pojavilo gibanje v stran. 

Pri vaji je nekaj otrok imelo težave, saj niso ločili med ponazoritvijo oblike s telesom in med 

gibanjem po obliki, ki je narisana. Nekateri so oblike risali tudi na mestu. Ko sem jim še 

enkrat pojasnila, naj si predstavljajo, da so njihove noge čopiči, ki rišejo vzorce, ki so na listu, 

so me razumeli in svoje gibe še izboljšali. Kljub temu da sem od njih večinoma zahtevala le, 

da se gibajo, kot narekujejo vzorci, je večina gibe oz. ples popestrila tudi z gibi rok, mimiko 

in položajem celega telesa. Izpostavila bi učenko prvega razreda, ki je narisala večinoma 

ravne črte, ki se sekajo pod pravim kotom. Njeni gibi so bili odsekani, roke je imela 

iztegnjene, pravokotno na telo, noge je imel ravno tako stegnjene, pri hoji pa je pazila, da jih 

je visoko dvigovala (kot robot). Pol obrati so bili hitri in ostri. Pot so sestavljale ravne linije v 

obliki kvadratov. Deklica je bila med ustvarjanjem resna, njen pogled pa je bil osredotočen 

naravnost in naprej, v smeri gibanja. Narisane vzorce ni ponazorila le z gibanjem in risanjem 

le teh po prostoru, ampak jih je ponazorila s celotnim telesom in jim dala tudi karakteristiko 

gibov, ki je bila resna, hladna in toga. 

Menim, da so bili učenci pri individualnem delu bolj ustvarjalni, saj so morali pri skupinskem 

delu razmisliti o gibanju vsakega posameznika in se med seboj tudi dogovoriti. Mogoče bi bili 

brez moje pomoči bolj ustvarjalni, saj so tako na nek način pričakovali vodenje in 

usklajevanje iz moje strani. Trudila sem se, da bi jih opozorila na čim več podrobnosti v sliki, 

ki bi jih lahko vnesli v gibanje, zelo pa sem se izogibala narekovanju gibanja. Mogoče so bili 

mandali malce prezahtevna izbira za začetno raziskovanje prostora in bi bilo smiselno, da bi 

začela raje z enostavnejšimi vzorci (črte, vijuge ipd. ) in se kasneje navezala na mandale. Uro 

smo zaključili z barvanjem vzorcev ob umirjeni glasbi in  s pogovorom. Učenci so dejali, da 

jim je bila igra »Križ kraž, kralj Matjaž« zelo všeč, spomnili so se tudi na »izdelovanje pice«, 

za katero so dejali, da bi jo radi še kdaj ponovili. Opazila sem, da so bili med barvanjem zelo 
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umirjeni, saj so bili osredotočeni na neko dejavnost in so želeli izdelek dokončati. Vsi so 

dejali, da so jim bile vse dejavnosti všeč, ko pa sem dejala, katero bi izpustili, če bi morali, je 

bilo to ravno ustvarjanje na podlagi risbe. Dejali so, da ta dejavnost ni bila tako zanimiva kot 

ostali dve. Ena izmed deklic je sama izpostavila, da na interesno dejavnost rada prihaja in 

ostali otroci so se takoj pridružili njenemu mnenju, kar mi je bilo v veliko veselje, saj je 

sproščeno in dobro počutje pri interesni dejavnosti eden izmed glavnih ciljev moje diplomske 

naloge in tudi pomemben dejavnik za uspešno in prijetno izvajanje kakršnegakoli 

pedagoškega procesa. Z izvedbo ure sem bila zadovoljna, saj menim, da sem dosegla zadane 

cilje, učenci so uspešno raziskovali elemente prostora, ustvarjali in preizkušali nove gibe, ves 

čas so bili nasmejani, delo je nemoteno teklo, najbolj pa sem bila zadovoljna, da so vsi z 

veseljem sodelovali pri vseh dejavnostih, tudi otrok, ki do sedaj ni želel nastopati. Na koncu 

ure sem jih vprašala, ali bi želeli izpostaviti kakšen gib, ki so ga danes uporabili, in nastale so 

naslednje fotografije:  

 

 

 

Slika 3.6: Mizica 
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Slika 3.7:Most 

 

 

 

Slika 3.8: Kotaleča žogica, krokodil in ostre linije 
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5. srečanje: 

Tema: Izraznost 

Cilji:  

Učenci: 

 raziskujejo elemente plesa, 

 raziskujejo kvalitete gibanja s pomočjo didaktičnih kartic »kako«, 

 opazujejo in oblikujejo odnos do vsakdanjih predmetov, 

 razvijajo vizualne in kinestetske predstave, 

 občutijo sproščenost in toplino ob dotiku prijatelja, 

 se plesno odzivajo na glasbo in zvočne efekte,  

 oblikujejo gibalno-plesne kompozicije,  

 razvijajo ustvarjalnost in izraznost,  

 sodelujejo in se povezujejo z ostalimi člani skupine. 

 

Vsebina:  

Ogrevanje:  

Plesni kipi  

Plesalci se ob glasbeni spremljavi gibajo po prostoru. Ko glasbo prekinem, se hipoma ustavijo 

in ustvarijo kip-pozo. Pregledamo, ali so vsi »okameneli« in jih brez dotikanja skušamo 

spraviti v smeh ali gibanje. Nato glasbo ponovno predvajamo in gibanje otrok spodbujamo s 

predlogi kot so: gibaj se kot kavbojci, konjički, kenguruji, metulj, kobilica, kokoš, čaplja, 

kača, pajek, žoga, balon ipd.  
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Glasba:  

Cotton eyed Joe: kavbojci, konjički, kenguruji, kobilice 

Jai uttal - Gopala: čaplja, kača, kokoš 

Robot sound effects (http://www.youtube.com/watch?v=1bU12wEBsIs): robot 

Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero: metulj, milni mehurček 

 

Vezalke (lege) 

Otrokom pokažem različne vezalke, ki jih vtaknemo v luknjice čevlja in jih zavežemo v 

pentljo. Pri tem otroci opazujejo, kaj se z vezalko dogaja. Nato skupaj ponazorimo vezalko, ki 

leži na tleh:  

Ležimo na hrbtu in se zvijamo v desno in levo. Roke so v vzročenju in stegnjene. Prevalimo 

se na trebuh in se še vedno zvijamo levo in desno.  

Nato dva otroka s telesom ponazorita luknjici čevlja, ostala dva pa se spremenita v vezalki, ki 

zbežita v luknjici v čevljih. Po trebuhu se plazita skozi luknjici, ki sta jih s telesom naredila 

druga dva otroka, z rokami se potiskata naprej in zvijata v vse smeri.  

Vezalke naredijo pentljo: V različnih legah poskušamo povezati različne dele telesa.  Na 

koncu vezalki vzporedno tekmujeta pri plazenju skozi »luknje«.  

 

Osrednji del: 

Kartice »kako« (sence) 

Otrokom predstavim kartice. Obrnem jih na hrbtno stran, nakar si vsak otrok izbere svojo 

kartico s pojmom in prostor prečkajo tako, kot jim narekuje kartica. Ostali ugibajo, kaj piše na 

kartici. Ko je vsak enkrat izvlekel kartico, dejavnost popestrim tako, da otroke razdelim v 

pare. Eden v paru izvleče novo kartico in jo skrije pred drugim. Nato prikaže gibanje, ki ga 

narekuje kartica, drugi otrok v paru pa učencu sledi kot senca in ponavlja vsak njegov gib. Na 

koncu ugiba, kaj je na kartici pisalo in učenca zamenjata vlogi. Ko oba otroka v paru opravita 
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dani nalogi, otroci poiščejo nov par.  Na koncu si vsak izbere svojo najljubšo kartico in skupaj 

uprizorijo ples, pri čemer mora vsak upoštevati napisani pojem, ki ga skušajo gibalno izraziti. 

Opozorim jih tudi na mimiko obraza.  

 

Umiritev: 

Polnjenje z energijo 

Nekdo se uleže na trebuh in zapre oči. Vsi drugi pokleknejo okoli njega, si ogrejejo dlani in 

jih polagajo na ležečega. En otrok položi dlan na glavo, druga dva na območje pljuč, dva na 

kolena in eden na stopala. V tišini in skoncentrirani na del telesa, ki ga grejemo z dlanmi, 

vztrajamo pri vaji nekaj minut. Nato se uleže naslednji otrok in vajo ponovimo. Vaja naj bi 

bila za otroke prijetna in sproščujoča.  

Glasba: http://www.youtube.com/watch?v=uYrGcJ7W8Y0 

Literatura:  

Gjud, A., Kroflič, B. (1990). Igra z gibi: osnove izražanja z gibom. 1, Telo v gibanju. 

Radovljica: Didakta. 

Srebot, R., Menih, K.(1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS 

 

Analiza:  

Glede na moja opažanja in po pogovoru z otroki lahko trdim, da sta bili najbolj priljubljeni 

dejavnosti v tej šolski uri delo s karticami »kako« in »plesni kipi«.  

Pri slednji so učenci na glasbo reagirali in pri gibanju upoštevali ritem bolje kot pri prejšnjih 

glasbeno-gibalnih dejavnostih. Igro sem namerno pričela s hitrejšo in živahnejšo skladbo, da 

so se lahko otroci sprostili in dali nakopičeni energiji obliko. Izpostavila bi skladbo Robot 

sound effect, nad katero so bili vsi navdušeni, najbolj pa fanta, saj sta želela skladbo ponovno 

poslušati. Opazila sem, da so že pri tako majhnih otrocih prisotni tudi stereotipi, saj ob mojem 

predlogu, naj se gibajo kot baletke, fanta nista hotela sodelovati in sta se v tem delu le nekaj 

sprenevedala ter se pri naslednjih nalogah normalno priključila skupini. Na tem mestu sem 
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dojela, da bi bilo smiselno razmisliti o interesu fantov in več dejavnosti prilagoditi vsebinam, 

ki so jim blizu. Učenci so se skozi dejavnost »plesni kipi« dobro ogreli, prevladovali pa so 

naslednji gibi: sonožni poskoki, lazenje, hopsanje, »žabji poskoki«, zamahovanje in kroženje 

z rokami, izrazito upogibanje in iztegnitev rok, nog in trupa (roboti), hoja v počepu ipd. 

Ugotovila sem, da se ob glasbi bolje plesno izražajo, predvsem bolj celostno raziskujejo vse 

elemente plesa, pojavi se več oblik, smeri gibanja, gibu dajo glede na glasbo sporočilo oz. 

kvaliteto, pozorni pa so tudi na ritem, tempo in hitrost gibanja. K raziskovanju nivojev pa so v 

tej dejavnosti pripomogli moji predlogi o načinih gibanja (gibaj se kot kača, kenguru ipd.). 

Sledila je dejavnost, ki sem jo poimenovala »vezalke«, pri kateri so se učenci dobro raztegnili, 

kotalili in plazili. Izredno motivirajoče je delovalo tekmovanje vezalk, njihovo pozornost pa 

sem pridobila tudi s čevlji in različnimi vezalkami, ki smo jih opazovali pred izvajanjem vaje. 

Učenci so se tako umirili in osredotočili na predmet, ki so ga nato s telesom ponazorili.  

Idejo za kartice »kako«, sem prevzela od doc. Gordane Schmidt. Pojme, ki definirajo način in 

kvaliteto gibanja, sem dopolnila s slikami, saj večina prvošolcev, ki so v skupini, še ne zna 

brati. Kartice so učence zelo motivirale, vsi so želeli sodelovati in preizkusiti čim več kartic. 

Pomanjkljivost, ki sem jo opazila, medtem ko so otroci raziskovali in preizkušali različne 

načine gibanja je ta, da se je večina osredotočila na mimiko in tipične gibe (npr, lačen - 

držanje za trebuh). Upoštevali so hitrost gibanja, le malokdo pa je razpoloženje ponazoril s 

celim telesom. Prevladovali so predvsem gibi rok, ki sta jih spremljala obrazna mimika in 

hoja. Največ težav se je pojavilo v ustvarjalnem delu, saj se ne znajo dogovoriti in sestaviti 

neke plesne kompozicije.  Pomagala sem jim tako, da sem jim predlagala, naj se premikajo 

podobno kot pri plesu »Abraham ima sedem sinov«, ples pa lahko začnejo in zaključijo v 

podobni pozi, ki bo bolj zanimiva, če bodo na tem mestu z mimiko in telesom čim boljše 

ponazorili razpoloženje, ki so si ga izbrali. Otroci so iz mojih navodil očitno izluščili 

»Abraham ima sedem sinov« in mimika, in tako so si na obraze naslikali sličice iz kartic in se  

počasi premikali v zelo majhnem krogu. Ugotovila sem, da zelo dobro sodelujejo in 

raziskujejo ter preizkušajo elemente plesa, vendar jim nekaj težav dela sinteza vseh elementov 

in predvsem samostojno oblikovanje plesno-gibalne kompozicije. V bodočih srečanjih bom 

temu namenila še več pozornosti in otroke postopno navajala na samostojno oblikovanje in 

izražanje z gibom.  Srečanje smo zaključili z umirjeno dejavnostjo, katere namen je bil 

prijetno počutje in sprostitev otrok ob dotiku sošolcev. Za to vajo sem s seboj prinesla tudi 

mehko odejo, na katero so se otroci takoj zapodili in že so bili na domišljijskem potovanju z 
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ladjo. Njihove ideje so se zelo hitro razvijale, zato sem jih nekaj minut pustila, naj se igrajo in 

ustvarjajo po svoje, nato pa smo pričeli s polaganjem rok na posameznega udeleženca. Vsi so 

z veseljem sodelovali in previdno polagali roke na ležečega. Dejali so, da je bila vaja prijetna 

in se po njej počutijo umirjeno, kar je bilo opaziti tudi v njihovem vedenju. V tej šolski uri so 

bili najbolj navdušeni nad nalogo, v kateri so se morali gibati kot roboti, izpostavili pa so tudi 

kartice in masažo. Vsi so povzeli, da so jim bile všeč vse dejavnosti in če bi imeli možnost, ne 

bi izpustili nobene. Naj omenim, da je pri opisanih vajah manjkala ena izmed drugošolk, kar 

se je poznalo na delu tiste drugošolke, ki je bila na vajah prisotna. Bila je bolj zadržana in 

sramežljiva kot običajno, in menim, da tudi v ustvarjalnem delu ni dala vse od sebe. Zanimivo 

se mi zdi, kako lahko otroci spodbudno ali pa tudi zaviralno vplivajo drug na drugega, zato je 

zelo pomembno, da skrbimo za dobre socialne odnose v skupini. Z izvedeno uro sem bila 

zadovoljna, saj sem dosegla vse zastavljene cilje. V bodoče bom pozorna, da bom otrokom 

poklonila več pohval, saj včasih zaradi osredotočenosti na nalogo to pozabim storiti. Izboljšati 

bom poskušala ustvarjalni del in sicer skupinsko oblikovanje gibalno-plesne kompozicije.  

 

Slika 3.9: Strah 
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Slika 3.10: Čustva 

 

6. srečanje:  

Tema: Elementi plesa 

Cilji:  

Učenci: 

 ozavestijo svoje telo, 

 raziskujejo in utrjujejo elemente plesa, 

 krepijo socialne stike, 

 razvijajo ustvarjalnost in domišljijo,  

 oblikujejo lastni plesni izraz, 

 oblikujejo plesno kompozicijo, 

 aktivno sproščajo mišice.  
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Vsebina: 

Ogrevanje:  

Šaljivi lov 

Določim lovca, ki lovi ostale otroke. Kdor je ulovljen, postane lovec, vsi pa se primejo za del 

telesa, kjer je bil bežeči ulovljen, in v takšnem položaju nadaljujejo igro.  

 

Ozaveščanje telesa  

Postavimo se v krog, zamižimo in naredimo globok vdih in izdih. Razmišljamo o svojem 

telesu, kako stojimo, ozavestimo glavo, vrat, ramena, roke, trup, opazujemo, kako se nam 

prsni koš ob dihanju dviga in spušča, prisluhnemo bitju srca, potujemo z mislimi prek 

trebuha, do nog, kolen stopal in prstov na nogi. Predstavljamo si, da gremo pod tuš, vzamemo 

milo in si nežno masiramo lasišče, obraz, vrat, roke, trup, noge, skratka celo telo. Na koncu 

telo še speremo z vodo, kar nakažemo z gibom rok, ki jih hitro potisnemo od glave k 

stopalom in v predklonu rahlo zadržimo pozo. 

Sprehodimo se po prostoru in vsak predlaga, kateri del telesa bomo pri tem še posebej 

aktivirali.  

 

Osrednji del: 

Sprehod s pomočjo didaktičnih kartic (raziskovanje prostora in energije) 

V krogu otrokom napovem, naj si v prostoru izberejo ali zamislijo neko točko in se do nje 

premaknejo na čim bolj zanimiv način. Nato jih opozorim na postaje, ki jih pred začetkom ure 

pripravim na različnih koncih učilnice. Dam jim navodilo, naj se do postaje premaknejo na 

drugačen način kot prej, sama pot med postajami, pa naj bo takšna, kot jo narekuje kartica 

(npr. ravno, vijugasto). Nato jim razdelim še kartice, ki narekujejo razpoloženje in otroci ga 

morajo prikazati, nato pa kartice med seboj zamenjati.  
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Kiparjenje 

Otroke razdelim v pare, nekdo je v vlogi kiparja, drugi pa v vlogi gline.  Kipar naredi osem 

gibov na glini in  zavzame skupno pozo (delo v paru).  Nato vlogi zamenjamo.  

 

Skupna koreografija  

Učencem posredujem navodila:  

1. Prvi v paru se postavi v prostor in zavzame izbrano pozo. 

2. Drugi v paru (kipar) po petih sekundah stopi do »gline« in jo preoblikuje z osmimi 

potezami. 

3. Otroka zamenjata vlogi. 

4. Predstava se konča, ko se drugi »kipar« postavi v pozo »oblikovane gline« in v tem 

položaju oba vztrajata 5 sekund.  

 

Umiritev:  

Otresanje mravelj  

Predstavljamo si, da nam po telesu lezejo mravlje. Brez dotikanja z rokami ji poskušamo 

otresti iz telesa. Otresamo jih z glave, obraza, hrbta, rok, nog in celega telesa.  

 

* Nekaj idej za načrtovanje ure sem prevzela iz delavnice Nine Meško. 

 

Literatura:  

Srebot, R., Menih, K.(1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS, 

 

Analiza:  

Uro smo pričeli s šaljivim lovom, med katerim so si učenci pospešili srčni utrip in 

preizkušali različne načine gibanja. Nato smo ozavestili telo, pri čemer je bilo »umivanje 
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telesa« vsem v zabavo, umirjeni del, pri katerem so morali mižati in razmišljati v svojem 

telesu, pa ni najbolje uspel, saj so bili preživahni. Posamezne dele telesa smo razgibali 

tako, da je vsak otrok predlagal neko vajo. Pojavila so se naslednja gibanja: v turškem 

sedu smo se  prijeli za gležnje in skakali po zadnjici, krožili smo z zapestji, stresali smo 

glavo,  migali z boki, hodili in premikali ramena naprej ter nazaj. Pri tej dejavnosti sem 

bila pozitivno presenečena nad tem, da so gibe skušali čim bolj zanimivo predstaviti in so 

že razmišljali tudi o drobnih gibih in različnih delih telesa. Ko smo podobno vajo izvajali 

v začetku naših srečanj, je večina uporabljala le roke, in noge, način izvedbe gibov pa je 

bil precej podoben gimnastičnim vajam pri športni vzgoji. Opazila sem, da se otroci bolj 

zavedajo svojega telesa, širijo svoj gibalni spomin,  pri izvajanju gibov pa skušajo biti čim 

bolj ustvarjalni in izvirni, pozorni so tudi na estetskost gibov.  

 

Pri naslednji vaji smo raziskovali prostor in tokrat so vsi učenci risali talne vzorce, ki so 

bili razporejeni po postajah. Vsi so se osredotočili predvsem na smer in obliko gibov, 

medtem ko nivoja in velikosti niso raziskovali. Na tem mestu je tudi moja napaka, ker 

sem jih na to pozabila opozoriti. Nato so učenci z že poznanimi karticami raziskali še 

nekaj novih razpoloženj, ki so jih gibalno prikazali. Drugače kot  v prejšnjem tednu so bili 

tokrat bolj pozorni na izražanje s celim telesom in ne le z mimiko. Sledilo je delo v 

dvojicah, kjer so učenci izdelovali zanimive in raznolike kipe različnih oblik in v različnih 

nivojih. Pri tem so se zelo zabavali in z vsako ponovitvijo so nastajali boljši in 

kompleksnejši kipi. 

 

Nato smo iz kiparjenja naredili nastop in razstavo kipov. Na tem mestu je pozornost 

učencev močno padla. Kljub temu, da sem jih opozorila, naj se postavijo v začetno pozo, 

preštejejo po tiho do pet in začnejo s kiparjenjem, tega ni nihče upošteval, dokler jih 

nisem dodatno opozorila, naj začnejo. Veliko so se pogovarjali, igrali in tudi ustvarjali, 

vendar sem pogrešala malce bolj resen pristop k nastopanju. Nastopa tudi niso zaključili, 

saj niso mogli biti niti sekunde pri miru, kaj šele da bi zadržali pozo in počakali, da vsi 

kiparji zaključijo z delom. Pri menjavanju parov sem opazila, da so otroci bistveno manj 

zadržani kot na začetku in so iz tedna v teden bolj povezani. Napredek na socialnem 

področju je najbolj opazen pri učencih prvih razredov, saj so se med seboj zelo povezali, 
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dobro sodelujejo tudi z učenkama drugih razredov, vendar so pri oblikovanju skupin še 

vedno najraje razdeljeni glede na razred.  

 

Uro smo zaključili s sprostitvijo telesa, pri čemer so se učenci dobro vživeli v situacijo in 

se ob tem zabavali. V analizi je večina otrok kot najljubšo dejavnost izpostavila 

izdelovanje kipov in raziskovanje prostora. Vsi so dejali, da so se imeli lepo, nekaterim je 

bilo všeč, da so delali v parih, dejali pa so, da jim je bilo tudi malo dolgčas. Tudi sama 

nad uro nisem bila zelo navdušena, saj je eden izmed otrok ves čas nagajal, tekal, kričal in 

motil uro, tako da sem dejavnosti ves čas prekinjala in mirila omenjenega otroka. S 

prekinitvami je padla koncentracija, prekinil se je sam proces ustvarjanja, otroci pa so se 

pričeli pri tem dolgočasiti, nekdo je celo omenil, da ga je to motilo in da sošolčevo 

obnašanje ni bilo lepo. Za slabšo izvedbo delno krivim tudi sebe, saj mogoče dejavnosti 

niso bile vodene in predstavljene prek igre ali zgodbe, tudi izražanje čustev s karticami 

»kako« bi lahko zamenjala s kakšno drugo dejavnostjo in ohranila le isti cilj. Za kartice 

sem se odločila, ker so učence prejšnji teden zelo pritegnile. Predvidevala sem, da jih 

bodo tudi tokrat veseli, hkrati pa sem želela nadgraditi delo prejšnjega tedna in vse 

elemente plesa povezati v eno uro, da bi tudi učenci dobili občutek, kako zelo so med 

seboj prepleteni. Če povzamem celotno uro, lahko trdim, da so učenci vse bolj ustvarjalni 

in postopoma ugotavljajo, da je telo lahko tudi izrazno sredstvo, s katerim lahko na 

različne načine veliko povedo. Primanjkljaj pa še vedno opažam pri nastopanju in 

oblikovanju plesno-gibalnih kompozicij. Tu so učenci še vedno precej zadržani in 

nesamostojni. Pri naslednjem srečanju bom uvedla nove dejavnosti, ki bodo malce bolj 

vodene in prepletene z zgodbo.  

  Slika 3.11: Kiparjenje 
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7. srečanje:  

Tema: Gibalne zgobe 

Cilji: 

Učenci: 

 povezujejo gibno in plesno izražanje z jezikovno vzgojo, 

 zbrano poslušajo in sledijo navodilom za gibanje, 

 razvijajo in raziskujejo plesno-gibalno izražanje, 

 se urijo v poslušanju in gibanju hkrati, 

 razvijajo prostorske predstave in orientacijo,  

 razvijajo domišljijo ter ustvarjalnost,  

 širijo in poglabljajo gibalni spomin,  

 spoznajo  moč neverbalne komunikacije,  

 se urijo v iskanju takojšnih rešitev in improvizaciji, 

 spoznajo, da je pri uporabi dveh enakih kartic možnih veliko rešitev. 

 

Vsebina: 

Ogrevanje:  

Letalo, potres, poplava 

Otroci prosto tekajo po prostoru dokler se ne oglasim in naznanim letalo ali poplavo ali 

potres. Ko učenci zaslišijo: »letalo«, se uležejo na tla, ob »poplavi« splezajo na stole in mize, 

ko rečem potres, pa hitro stečejo k stenam. Cilj igre je, da učenci čim hitreje odreagirajo na 

»povelje«.  
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Gibalna zgodba: 

Nodi gre na potep.  

Nodi zjutraj trdno spi v svoji postelji, zvit kot kakšen dojenček in se obrača iz ene strani na 

drugo. (Leža na boku, snožno skrčno, predklon zmerno, leva roka pokrčeno prijem za koleno, 

desna roka pokrčeno prijem za glavo.) Zbudi ga sonce, ki ga nežno požgečka in dvigne iz 

postelje. (Iz položaja za dojenčka se prekucnemo na stopala in vstanemo tako, da počasi 

premikamo vretence za vretence.) Nodi se dobro pretegne, raztegne obe roki in nogi, pomenca 

oči, obleče hlače in majico ter steče na dvorišče. (Raztegnemo roki in nogi in nakažemo 

opisano gibanje.) Usede se v svoj čarobni avto in se odpelje v Ameriko. (Sed snožno, s 

premikanjem kolkov se sede pomikamo naprej, z rokami v predročenju nakažemo, da držimo 

volan.) Nodi že od daleč zagleda reko in ves navdušen odskaklja do nje. Tam pa zagleda 

čudno žival. Saj to je krokodil. Nodi prestrašeno opazuje, kako se krokodil počasi premika iz 

vode. Najprej premakne levo sprednjo taco, nato še desno, potem pa hitro primakne še levo in 

zatem še desno nogo (ležimo na trebuhu s tremi pokrčenimi okončinami in eno iztegnjeno) in 

že jezno lomasti proti Nodiju, ki je zmotil njegov počitek. (Pokažemo zobe, zgrbančimo čelo, 

grdo pogledamo.) Nodi ne ve, kaj naj stori in prestrašeno teče ob reki. (Tek z menjavanjem 

smeri.) Kar naenkrat pa zagleda ladjo. (Ustavimo se in začudimo.)  Hitro skoči nanjo in 

veselo odpluje. (Skok in padec v turški sed. Z rokami se držimo za gležnje, hrbet je zravnan in 

se zibamo v desno, levo, naprej in nazaj.) Na ladji je vse bolj vroče in kmalu ugotovimo, da 

bo pristal v Egiptu. (Z roko pomahamo pred obrazom in iztegnemo jezik.) Skoči z ladje in že 

od daleč zagleda piramido. (Dlan postavimo pred oči in se postavimo v oporo stojno spredaj.) 

To pa ni vse - za piramido se počasi premika velika kamela. (V opisanem položaju se počasi 

premikamo naprej.) Nodi se usede pod palmo in jo z zanimanjem opazuje. (Se usedemo in 

usmerimo pogled.) Ker pa sonce močno pripeka, Nodiju kmalu postane vroče in odloči se, da 

bo nadaljeval svojo pot. Obrne se okrog sebe in opazi, da ga na bregu že čaka majhen 

čolniček. Udobno se namesti in veselo odvesla proti severu. (Sed snožno s pokrčenimi 

nogami, z rokami potegnemo telo naprej in nazaj.) Prispe do kopnega, vendar je tam zelo 

mrzlo in vse je prekrito z ledom. Nodi se skuša z drgnjenjem dlani pogreti (drgnemo dlani eno 

ob drugo), nakar mimo pritacajo pingvini in mu za dobrodošlico zaplešejo pravi pingvinji 

ples.  (Stopala so v paralelnem položaju, roke tesno ob telesu, dlani so pravokotne na telo.) 

Nodi jim z navdušenjem zaploska, vendar pa ga kmalu prične pošteno zebsti, saj ni vajen 

takšnega mraza. Njegovo telo prične drgetati (stresamo telo) in Nodi si zaželi svoje tople 
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postelje. Na srečo se tam pojavi balon. Nodi vstopi vanj, pomaha prijateljem pingvinom in 

veselo odleti domov (vzamemo plastično vrečko in tečemo po učilnici). Med letom mora 

paziti, da se izmakne vsem goram in pticam, mimo katerih leti (vijugamo po prostoru). Glej, 

glej, tam doli pod oblaki Nodi zagleda svojo hišico. Juhuu! Hitro se spusti k tlom in nerodno 

pade (pademo). K njemu priteče muc, ki ga veselo pozdravi (opora klečno predaj, zasuk z 

glavo naprej in rahlo v stran), pa tudi goska že veselo raca in glasno gaga Nodiju v pozdrav 

(hodimo v počepu). Nodi se ves utrujen uleže v posteljo in skozi strešno okno opazuje 

zvezdice (leža na hrbtu raznožno, odročenje gor) in luno, ki sijejo na nebu (leža na hrbtu 

raznožno, odklon trupa v levo ali desno). Kmalu utrujen zapre oči in mirno zaspi (zapremo oči 

in enakomerno dihamo).  

 

Osrednji del:  

Čarobne kartice 

Otroke razdelim v dve skupini. Vsaka skupina dobi tri kartice, na katerih so sličice. Otroci 

morajo na podlagi sličic sestaviti svojo zgodbo in jo gibalno uprizoriti. Zgodbi določijo tudi 

naslov. Ostali ugibamo, kakšen je naslov zgodbe in o čem zgodba govori.  

 

Umiritev: 

 Pretegovanje 

 

Predstavljamo si, da smo mucke, ki so se ravno prebudile. Oponašamo pretegovanje mucke, 

najprej iztegnemo eno tačko, nato še drugo in zadnji dve. Počasi pretegnemo celo telo, 

naredimo grbo in se uleknemo. Pretegnemo celo telo in z užitkom pretegujemo in raztezamo 

tudi svoje krempeljce.  

 

Literatura in viri:  
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Gjud, A., Kroflič, B. (1990). Igra z gibi: osnove izražanja z gibom. 1, Telo v gibanju. 

Radovljica: Didakta. 

Srebot, R., Menih, K.(1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS 

Schmidt, M. Čarobne karte-didaktična slikanica za otroke od 3 do 10 let.  

(http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/%c8arobne%20karte/, 27. 2. 2013) 

 

Analiza:  

Pri uvodni dejavnosti so otroci ogreli svoja telesa in se urili v pozornem poslušanju in hitrem 

odzivanju na slišane besede. Igra jim je bila v izziv in veselje, saj so lahko plezali po mizah in 

stolih, česar običajno v razredih ne smejo početi. To je bil tudi razlog, da sem izbrala to 

dejavnost, saj sem hotela »nezaželjeno vedenje« - plezanje po mizah, vključiti v igro in jim 

prek organizirane dejavnosti to gibanje omogočiti. Igra se je izkazala kot uspešna, saj se ni 

med uro nihče spomnil, da bi šel na mizo, kar je običajno zelo aktualno. Sledila je gibalna 

zgodba, ki so jo učenci pozorno poslušali in jo gibalno spremljali. Najprej so gibanje le 

posnemali, nato pa so dodali tudi kakšen svoj gib, pri čemer sem jim puščala vso svobodo. 

Skozi zgodbo smo zajeli različne elemente gibanja in plesa, prav tako pa smo z gibi pokazali 

in sporočali vsebino zgodbe. Najbolj všeč so jim bili naslednji liki in gibanja: krokodil, 

čolniček, pingvini in prestrašeno gibanje. Navdušeni so bili tudi nad vrečkami, ki so jih 

uporabili kot balone. Po pripovedovanju sem jim napovedala, da bodo sedaj lahko sami 

sestavljali svoje zgodbe in jih predstavili ostalim. Vsak par je dobil tri sličice, ki so jih 

vključili v svoje zgodbe, po gibalni predstavitvi vsakega para, pa smo »gledalci« ugotavljali, 

o čem je zgodba govorila. Učenci pri nalogi niso imeli nikakršnih težav in so domišljiji pustili 

prosto pot. Pri nastopanju so bili pozorni na začetek in konec gibalnega pripovedovanja, kar je 

kazalo na napredek pri oblikovanju gibalne kompozicije.   

 

Učenki drugega razreda sta nastopali le na mestu, zato sem ju spodbudila, naj zgodbo 

ponazorita še drugače, naj nam pokažeta, kako se liki v zgodbi gibajo, kakšni so ipd. Seveda 

je vsak par najprej nastopal, nato pa smo pri ugibanju vsebine zgodbe drug drugemu pomagali 

s še natančnejšimi ponazoritvami in možnimi gibi. Fanta sta sestavila »Letalsko zgodbo« v 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/%c8arobne%20karte/
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kateri so nastopali: letalo, nogometaš in policist. Gibanje je bilo hitro, veliko je bilo tekanja, 

poskokov, z rokami v odročenju sta ponazorila letalo, premikala sta se iz enega konca učilnice 

na drugega in izvajala velike gibe in sicer so bili večinoma v srednjem nivoju, vključila pa sta 

tudi visok nivo gibanja. Pri ponazoritvi policista sta si nadela resen obraz, z roko pa sta 

nakazala znak za stop. V drugi zgodbi z naslovom Zvezdnato nebo, sta zavzela manjši gibalni 

prostor in v zgodbo prepletla naslednje like: kralj, jezen fant in zvezde. Jezo sta ponazorila na 

mestu z držo telesa in mimiko, nato sta pokončno kot kralj zakorakala po prostoru in tragično 

padla v spanec. V tej zgodbi so bili gibi bolj natančni in so veliko povedali o lastnostih oseb, 

pojavilo se je tudi gibanje v nizkem nivoju. Med nastopom smo lahko opazili, kdo izmed 

nastopajočih ima vodilno vlogo, saj je ta nastopal bolj suvereno, drugi pa je bolj ponavljal 

gibe za prvim. Tudi pri deklicah je bilo videti, katera je pobudnik in vodja, ter katera se raje 

pusti voditi. Deklice so celotno zgodbo prikazale samo z rokami, zato sem jih pri ugibanju 

vsebine zgodbe spodbudila, naj poskusijo like prikazati tudi kako drugače. Prvi dve deklici sta 

nam predstavili slona, darilo in sneg, zgodba pa je nosila naslov Darilo za slona.  Tudi drugo 

zgodbo z naslovom Mačka, miš in starček, sta najprej predstavili samo z rokami, ko pa sem ju 

opozorila, naj prikažeta tudi, kako se njuni liki gibajo, je zgodba dobila povsem novo 

dinamiko. Migali sta z repkom, brusili kremplje in si lizali mačji kožuh, nato pa sta se z 

drobnimi in hitrimi gibi po kolenih plazili po prostoru, grizljali sta sir in razkazovali svoje 

dolge brke ter okrogla ušesa. Starec se je po prostoru gibal počasi in utrujeno ter si je česal 

svojo dolgo brado. Zanimivo je, da sta v obeh parih oba otroka igrala isto vlogo in ni eden 

igral npr. mačke, drugi pa miš. Menim, da je temu tako zato, ker imajo otroci še vedno malce 

treme pred nastopanjem in so bolj sproščeni, če skupaj sodelujejo in pri gibanju drug drugemu 

pomagajo. 

 

Uro smo zaključili z mačjim pretegovanjem. Nad to dejavnostjo niso bili posebej navdušeni in 

opažam, da jim vaje za ozaveščanje in raztezanje telesa niso tako ljube kot vaje, ki temeljijo 

na umirjanju (telesni stik, meditativni teksti).  

 

S celotno uro sem bila zelo zadovoljna, saj sem lahko uresničila vse zadane cilje. V razredu je 

vladalo prijetno in sproščeno vzdušje.  S pomočjo čarobnih kart so učenci ustvarjali povsem 

svoje zgodbe in tako pustili domišljiji prosto pot. Na koncu ure so dejali, da jim je bilo 
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ustvarjanje lastne zgodbe ljubše kot poslušanje moje v uvodnem delu, saj so svoje zgodbice 

lahko oblikovali po svoji želji. Pri uri so se imeli lepo, dobro so sodelovali z menoj in med 

sabo, bili so tudi zelo ustvarjalni, samostojni in nasmejani, po čemer sem sklepala, da jim je 

bilo pri uri prijetno in zabavno. 

  

8. srečanje 

Tema: Seznanjanje z literarnim delom  

Cilji:  

Učenci: 

 se seznanijo z literarnim delom, 

 doživljajo zgodbo, 

 razumejo zgodbo in sodelujejo v pogovoru o zgodbi, 

 interpretirajo literarne like, 

 razvijajo ustvarjalnost in domišljijo, 

 razvijajo koncentracijo, 

 se sprostijo ob opazovanju plamena sveče, 

 gibalno prikažejo odlomke in situacije iz knjige. 

 

Uvod:  

V krogu razporedim odeje, na katere se namestijo učenci, v sredino kroga pa postavim gorečo 

svečko. Nato preberem knjigo Deklica in metulj.   
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Osrednji del: 

Pogovor o zgodbi in izdelovanje plakata, ki temelji na interpretaciji zgodbe.  

Vprašanja:  

Kakšna se vam je zdela zgodba?  

O čem govori?  

Kje se zgodba odvija? 

Zakaj je bila deklica jezna in razočarana? 

Ali se je tudi vam zgodilo kaj podobnega in ste morali ostati doma?  

Kako ste se takrat počutili?  

Kaj ste počeli? Pokažite.  

Kako ste pregnali jezo?  

Kako pa je jezo pregnala Mojca?  

Kdo jo je zmotil? 

Kam jo je povabil? 

Kaj vse bi lahko naredile živali, da bi Mojca ostala z njimi? 

Kaj je Mojca na koncu spoznala?  

Kdo vse je nastopal v zgodbi? Nariši svoj najljubši lik.  

 

Zaključek:  

Izdelovanje plakata 

Literarne like narišejo na plakat, nato pa se pogovorimo o tem, kakšni so (prijazni, nagajivi, 

živahni, leni, sitni …).  
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*dodatna dejavnost: izdelovanje trakov 

 

Pripomočki: sveča, odeje, knjiga, plakat, barvice, flomastri.  

 

Literatura: Umek, E. (2012). Deklica in metulj. Trst: Mladika. 

 

Analiza:  

Današnjo uro sem malce prilagodila, ker sta dva otroka manjkala. Začela sem s prebiranjem 

knjige, ki pa sem jo prebrala le do dela, ko Admiral nagovori deklico, saj je zgodba, ki sledi. 

zelo pomembna za načrtovanje dramatizacije in sem želela, da jo slišijo vsi otroci. Skupaj 

smo povzeli, kaj se je v zgodbi dogajalo in se pogovorili o tem, kdaj so oni jezni in kako se 

takrat obnašajo. Osredotočili smo se tudi na like, ki so jih do sedaj spoznali in so jih narisali 

na plakat. Dobili smo mavričnega metulja, veselo Mojco in zabavno teto Jožico, ki ima 

vijoličaste lase in je prava »faca«. Deklici sta tudi prikazali srečanje tete z Mojco in pogovor 

med Mojco in Admiralom, ki je prav jezno podil deklico s travnika. Deček je bil pri današnji 

uri bolj zadržan in se je bolj posvečal risanju, čeprav je tudi on ponazoril nagajivega metulja. 

V svoje vloge so se hitro vživeli in se pri tem zabavali. Spontano so sestavljali dialoge. 

Mogoče sem jih pri igri celo prehitro ustavila in prekinila njihov domišljijski tok, vendar sem 

na trenutke dobila občutek, da ne vedo več, kaj bi počeli. Z uro sem bila zadovoljna, saj smo 

skupaj že analizirali in interpretirali nekaj likov, otroci pa so se pri tem zabavali in pustili 

domišljiji prosto pot. Pri naslednji uri bom izhajala iz današnje izkušnje -  otroci bodo tistima, 

ki sta danes manjkala, predstavili uvodni del zgodbe, ki se bo nadaljeval z branjem knjige. 

Dopolnili bomo plakat in se posvetili posameznim situacijam in likom, ki jih bomo poskušali 

uprizorit.    

 

2. ura: Uro smo pričeli z lovljenjem, da so otroci sprostili svojo energijo. Nato smo se posedli 

v krog in se pogovorili, kaj smo pri prejšnji uri počeli. Učenci so sošolcem predstavili uvod 

zgodbe Deklica in metulj, ki smo ga na prejšnjem srečanju prebrali. Sledilo je branje zgodbe, 
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ki smo jo prebrali do konca. Učenci so poročali o svojih vtisih in mnenju o knjigi. Vse 

nastopajoče smo v spomin priklicali s pomočjo pantomime. Vsak učenec si je zamislil 

poljuben literarni lik, ki ga je gibalno prikazal, ostali pa so ugibali, kaj jim prikazuje. Nato 

sem skušala še prek pogovora in vprašanj preveriti njihovo razumevanje zgodbe, vendar so 

bili otroci zelo živahni in so slabo sodelovali. Glede na situacijo sem se odločila za rezervno 

dejavnost in to je izdelovanje trakov.  

Otroke je ta dejavnost pritegnila in vsak je z veseljem izdelal svoj trak. Tako smo uro 

pripeljali do konca. Vesela sem bila, da so se vsi učenci seznanili z vsebino knjige in dobro 

prikazali literarne like. Naslednjič bomo v uvodnem delu izvedli nekaj vaj s trakovi, nato pa 

bodo učenci zaigrali vsebino zgodbe, pri čemer bodo lahko te trakove tudi uporabili.  

 

9. srečanje: 

Tema: Dramatizacija 

Cilji: 

Učenci: 

 gibalno poustvarjajo zgodbo, 

 razvijajo drobne gibe rok, 

 izdelajo sceno,  

 razvijajo ustvarjalnost in domišljijo,  

 krepijo socialne odnose, 

 širijo gibalni spomin,  

 uporabijo različne rekvizite v skladu z zgodbo.   

 

Uvod:  

Otroke vprašam, kje se dogaja naša zgodba? Ugotovimo, da na travniku. Vprašam jih, ali 

imajo kakšno idejo, kako prikazati travnik.  

Nato jim predstavim svoj predlog: 
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Valovanje trave: stojimo v polkrogu, z rokami v višini se zaporedoma nagibamo v levo , nato 

zaporedoma v desno. (Igra z gibi 3, str. 19.) 

 

Ogrevanje s trakovi 

Vzamemo trakove in se spomnimo, da se na travniku lahko dogaja veliko reči. Tam letajo 

muhe (s kratkimi gibi v zapestju vrtimo trakove nad glavo - delamo osmice v vodoravni 

smeri), pa tudi žabe in kobilice veselo skačejo med travo (zapestje premikamo gor in dol in s 

trakom oblikujemo cik-cak vzorce), po tleh se lahko plazijo deževnik in kače (s trakom 

delamo vijuge po tleh). Nekateri so zelo počasi, drugi pa bolj hitri. Tam najdemo tudi ježke, 

ki so zviti v klobčič in se kotalijo po tleh (krožni gibi). Na listu pa počiva pikapolonica, ki 

veselo odfrči v nebo (delamo osmice navzgor).  

 

Osrednji del:  

Barvni prostor 

Učenci iz raznobarvnih klobčičev volne prepletajo niti po prostoru (delo v skupini). Naloga 

učencev je, da se gibajo po, med, okrog niti, opomnim jih na barvo niti, obliko linij … 

Naloga: iz prinesenega materiala naj poskušajo narediti travnik 

 

Dramatizacija 

Otrokom razdelim kartončke, na katerih so narisani: metulj, pajek, deklica, teta in vešča. 

Otroci si zberejo svoj kartonček, prevzamejo vlogo, ki je narisana na njem in gibalno 

uprizorijo zgodbo, ki so jo na prejšnjem srečanju slišali. V igro lahko vključijo naslednje 

rekvizite: elastiko, trak, pahljači, klobuke, odejo, vrečko, kolebnico, rute in lasuljo. 

V primeru, da otroci ne bi želeli prevzeti določene vloge, si lahko izberejo drugo, ali pa igro 

odigrajo še enkrat in vloge zamenjajo.  
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Zaključek:  

Risanje manjkajočih likov in analiza ure (pogovor o rekvizitih, kaj bi še lahko imeli, kaj jim je 

bilo najbolj všeč).  

 

Analiza ure:  

Že na začetku srečanja me je razveselila novica, da imamo novo članico, ki smo jo vsi z 

veseljem sprejeli. Ura je lepo stekla in že v uvodnem delu so učenci pokazali, kako ustvarjalni 

so lahko. Najprej smo ponazorili travnik, tako da je bil vsak od nas travica, pri čemer smo 

morali  paziti, da se gibamo tako, kot piha veter. Učenci so zavzeli zanimive poze, nekateri so 

bili čisto zravnani, drugi so predstavljali pohojene travice, tretji pa je bil celo utrgana travica, 

ki jo je veter zakotalil po zemlji. Nato so na travniku »oživele« živali, ki smo jih ponazorili s 

trakovi. Tako so učenci videli in preizkušali, kaj vse lahko počnejo s trakovi, hkrati pa smo se 

tudi malce ogreli. Sledilo je oblikovanje prostora, kjer so si učenci podajali klobčič volne in 

nastal je malce abstrakten travnik, nad katerim so bili vsi navdušeni. Ko je bil travnik 

dokončan, sem učencem razdelila kartončke, ki so jim narekovali vloge. Nato so si poiskali še 

pripomočke in kostume, ki bi jih lahko uporabili za dramatizacijo. Učenci so se pri tem zelo 

zabavali in tudi pomagali drug drugemu. Ko so bili pripravljeni, si je vsak izbral svoj prostor 

in igra se je pričela. Zanimivo je, da je povsem slučajno nastala nekakšna pajkova mreža, ki je 

bila odlična za našega pajkca, ki je ves čas nagajal deklici in ostalim živalim, ki so ga podile, 

ali pa so se ga celo bale. Malce problematičen je bil lik tete, ki je v zgodbi le omenjena in 

nekako ni sodila na travnik. Deklica, ki je igrala njeno vlogo, se je vseeno dobro znašla in je 

veliko sodelovala z  Mojco in se navduševala nad okolico ter jo raziskovala. Nato pa je vlogo 

tete zamenjala za gosenico in se pridružila ostalim živalim na travniku. Otroci so se naloge z 

veseljem lotili in vsak se je vživel v svojo vlogo.  Dogajanje na travniku je bilo zelo pestro, 

malo je bilo tudi dialogov, prevladovalo pa je gibanje v nizkem in srednjem nivoju. Malce 

sem pogrešala prikaz same zabave in zaključek, zato sem jih na teh mestih spodbudila z 

vprašanji, npr. kako se lahko zabavajo, kaj lahko živali naredijo, da bi bile deklici zanimive, 

in kako se zgodba konča. Učenci so zgodbo zaključili tako, da so vsi od utrujenosti zaspali. 

Po končani dramatizaciji so me prosili ali lahko zamenjajo vloge in tako smo igro še enkrat 

zaigrali. Učenci so dobro sodelovali in so imeli veliko idej. Na koncu so dopolnili naš plakat 

in dorisali like, ki so manjkali. Dejali so, da želijo tudi naslednjič zaigrati našo zgodbo in da 
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so se danes zelo zabavali. Predlagali so, da bi lahko v sceno vključili tudi drevo, ki bi ga 

ponazarjal kakšen visok predmet, ali pa bi ga narisali.  

Z uro sem bila zelo zadovoljna ,saj je nemoteno tekla in očitno je bilo, da so se otroci skozi 

dejavnosti zelo zabavali in bili zelo ustvarjalni. Imajo bogato domišljijo in brez težav so se 

zaigrali in pri tem upoštevali tudi zgodbo. Pri naslednjih vajah bi skušala igro otrok malce 

bolj organizirati. Posvetili se bomo začetku in zaključku zgodbe, dogovorili se bomo, kdaj bo 

kakšen lik v ospredju in kako bodo le-ti vstopali v igro.  

 

 

Slika 3.12: Izdelovanje plakata 

 

10. srečanje  

Tema: Dramatizacija 

Cilji:  

Učenci: 

 se vživijo v zgodbo, 

 gibalno poustvarjajo zgodbo, 



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 96 - 

 

 razvijajo elemente plesa, 

 prirejajo  gibe  izbrani literarni vlogi,  

 sodelujejo z vrstniki, 

 skupinsko ustvarjajo, 

 razvijajo organizacijske veščine, 

 se urijo v nastopanju, 

 gojijo prijateljske odnose.  

 

Uvod in ogrevanje:  

Lovljenje  

 

Osrednji del:  

Prebiranje knjige Deklica in metulj, ki jo otroci sproti gibalno uprizarjajo. 

Namen te dejavnosti je obnova zgodbe in predstavitev vsebine novi članici.  

 

Scena 

Otroci izdelajo in postavijo sceno. Razdelijo si vloge, katerim s pomočjo kartic »kako« 

določimo značaj. Opozorim jih na mimiko in telesno držo. Otroci si nato vloge zamenjajo in 

preizkušajo različne variante.  Dogovorimo se, kako bomo zgodbo začeli in kako zaključili.   

 

Umiritev:  

Vijuganje 

Eden od dvojice se uleže na tla in miži, drugi ga prime za dlani in ga začne vleči po 
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prostoru. Vleče ga počasi, tudi malo vijuga. 

 

Analiza:  

Učenci so na vajah dobro in z veseljem sodelovali. Ura je temeljila na igri, improvizaciji in 

dogovarjanju. Tokrat sem si privoščila več vodenja in usmerjanja, saj sem želela oblikovati 

grobo strukturo igre, kar pomeni, da vsak ve, kdaj vstopi v igro, kako jo začnemo in kako 

končamo. Igri dodajamo tudi tekst, ki ga oblikujejo predvsem otroci sami. Vsak igralec se 

sam odloči, kako bo svojo vlogo interpretiral in ji sam določi karakter. Izdelali smo sceno. Iz 

kartona smo izdelali travo in grm, pajkova mreža pa je nastala s prepletanjem volne. Otroci so 

predlagali, naj izdelamo tudi hišico in še več trave. Na vajah so se brez težav prepustili 

domišljiji, naša zgodba pa počasi dobiva pravo obliko. Malce več akcije pogrešam le v delu, 

ko pride do zabave, zato sem razmišljala, da bi na tem mestu vključila kakšen rajalni ples ali 

pesem. Menim, da so se učenci med ustvarjanjem zabavali, saj so želeli igro ponoviti in 

preizkusiti še več različnih »karakterjev« (kartice). Na koncu smo se še malce pretegnili in 

sprostili telo z vijuganjem po razredu. Učenci so med seboj dobro sodelovali, nekateri so 

dejali, da jim je vaja tako ugajala, da so ves čas mižali. Opazila sem, da so se socialni odnosi 

med njimi okrepili, saj so vsi med seboj prijatelji in nimajo težav z dogovarjanjem ali 

skupinskim delom.  

 

Pri naslednjih vajah bomo igro ponovili, utrdili in oblikovali osrednji del - ples na travniku. 

Celotno igro bomo tudi glasbeno popestrili. Preizkusili bomo še nekaj različnih »značajev«, 

nato pa se bo vsak odločil za enega. Dodelali bomo tudi kostume in sceno.   
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11. srečanje 

Tema: Izdelava scene 

Cilj: 

Učenci: 

 po svojih predstavah in domišljiji izdelajo sceno,  

 se vživijo v različne vloge in jih gibalno prikažejo,  

 razvijajo občutek za postavitev posameznih predmetov v prostor, 

 se orientirajo v prostoru, 

 sodelujejo in se dogovarjajo o predlogih, 

 

Uvod: Pogovor o sceni: Kaj bi lahko naredili? Kako bomo to naredili? ipd.  

 

Osrednji del: Izdelovanje scene iz kartona, barvnega papirja in stiropora.  

 

Zaključek: Postavitev scene in igra. 

 

Analiza: 

Ker sem že vnaprej vedela, da bo na današnjem srečanju malo otrok (polovica je bila v šoli v 

naravi), sem se odločila, da bomo uro posvetili izdelavi scene. S seboj sem prinesla veliko 

kartonov, barvne liste, kroglice iz stiropora, čopiče in tempera barve. Učenke so imele veliko 

predlogov in tako smo najprej izdelali drevo in rožice, dodali smo tudi nekaj trave. Pri delu so 

se zabavale in pogovarjale o tem, kako bi še lahko izboljšali nastop. Ena izmed deklic se je 

celo ponudila, da bi lahko igrala na violino in tako popestrila celotno dogajanje. Medtem ko 

smo čakale, da se barva posuši, so deklice na naš skupinski plakat dorisale še kraj, kjer se bo 
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zgodba odvijala, nato pa smo skupaj postavile sceno in odigrale igro. Tokrat so se odločile, da 

bodo nastopale le mucke in so tako skupaj raziskovale različne načine gibanj. Igro počasi 

peljemo h koncu, na vsakem srečanju pa se poraja še kakšna ideja, s katero bi lahko izboljšali, 

dopolnili in popestrili končen nastop.  

 

12. srečanje 

 

Tema: Dramatizacija (zvočna dopolnitev) 

Cilji:  

Učenci: 

 

 gibalno predstavavijo zvok, 

 se vživijo v igro,  

 razvijajo domišljijo in ustvarjalnost,  

 ustvarjajo na podlagi zvočnih vzpodbud in rajalnih iger, 

 sodelujejo in se dogovarjajo znotraj skupine,  

 oblikujejo gibalni in plesni izraz,  

 se ob dotiku sošolcev sprostijo in prijetno počutijo.  

 

Uvod:  

Igranje in odzivanje na glasbila 

Otrokom predstavim orffove instrumente. Demonstriram jim, kako držimo in igramo na 

glasbila, ter kakšen zvok le-ta oddajo. Razdelim jih v dve skupini. Članom prve skupine 

razdelim instrumente, članom druge skupine pa povem, da vsak instrument predstavlja 

določeni del telesa. To pomeni, da ko zaslišijo boben, morajo vsi plesati npr. z roko. Nov 

instrument predstavlja drugi del telesa (npr. ropotulja - ramena). Ko skupina odigra svojo 

glasbo, zamenjajo vloge.  



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 100 - 

 

Osrednji del: 

 Postavimo sceno, izberemo kostume, nato pa otroci zaigrajo celotno igro. Vključimo rajalno 

igro Abraham ima sedem sinov in ples zaključimo z vrtenjem v krogu. Otroci se v določenem 

trenutku spustijo in popadajo po tleh. Tako tudi zaključimo zgodbo. 

 

Zaključni del: 

Fantazijska zgodba 

 Učencem preberem fantazijsko zgodbo »Mali oblak«, ki spodbudi domišljijo in okrepi 

notranje podobe. Učenci se udobno namestijo, zaprejo oči in prisluhnejo.  

 

Literatura:  Wilmes-Mielenhausen, B. (1999) Kje je doma tišina? Starši in otroci odkrivajo 

poti do sprostitve. Radovljica: Didakta. 

 

Analiza:  

Z uro sem bila zadovoljna, saj so učenci odlično sodelovali. Igranje na glasbila v uvodnem 

delu jih je zelo motiviralo, prav tako pa so se zabavali pri gibalnem odzivanju na zvok. Trudili 

so se, da se gibi niso ponavljali, zavzeli so različne nivoje, prevladovalo pa je gibanje na 

mestu, saj so bili tako bolj osredotočeni na prepoznavanje zvokov glasbil in odzivanje nanje.  

Sledil je pogovor o predstavi in postavitev scene ter izbor kostumov. Igro smo natančneje 

oblikovali in določili, kdaj približno kdo vstopi v igro in kaj se bo takrat dogajalo. Oblikovali 

smo osrednji del, v katerega smo vključili rajalni ples »Abraham ima sedem sinov«, ki se 

zaključi s sklenitvijo v krog in s skupinskim vrtenjem v krogu, nato pa se vsi spustijo in 

zavzamejo določeno pozo, iz katere preidejo v končno pozo. Deklica Mojca še izreče nekaj 

misli o počitnicah pri teti, nato pa vsi utrujeni zaspijo. Učenci so igro lepo izpeljali, nekaj 

težav imajo le še pri dialogih, ki jih je zelo malo in so tudi zelo kratki. Uro smo zaključili s 

fantazijsko zgodbo, kateri so učenci z zanimanjem prisluhnili in se umirili. 
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Ura je bila dinamična, učenci so dobro sodelovali in so s svojimi predlogi in idejami 

sooblikovali dramatizacijo in celotno uro. Imajo pestro domišljijo in veliko idej, ki jih zanjo 

izraziti tudi v gibalni obliki.  

 

 

Slika 3.13: Scena 

 

13. srečanje 

Tema: Generalka 

Cilji:  

Učenci: 

 razvijajo sposobnosti za individualno in skupinsko ustvarjanje,  

 razvijajo koncentracijo, samokontrolo in gibalni spomin,  

 razvijajo ustvarjalnost in gibalno domišljijo, 

 oblikujejo gibalni izraz, 

 razvijajo igralske sposobnosti, 

 spoznajo gibalno-sprostitvene tehnike.   
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Ogrevanje : 

Kartice »Plešem« 

 Otrokom razdelim kartice, plešem in jih povabim, naj jih uporabijo pri gibanju -plesu ob 

glasbi. Ko glasbo ustavim, kartice zamenjajo in nadaljuje gibanje glede na novo kartico. 

 

Osrednji del: Zaigrajo celotno zgodbo.  

 

Zaključni del: Mašaža 

Učenci s kazalcem pišejo po sosedovem hrbtu vabilo na predstavo. Nato pismo  

prepognemo (z obema dlanema se dotaknejo sosedovega pasu in nato 

ramen), ga damo v ovojnico (potegnejo z dlanmi po hrbtu navzdol), 

zalepimo (potegnejo z obema dlanema diagonalno po hrbtu), 

obrnemo (s hrbtno stranjo ene dlani se dotaknejo najprej enega ramena, nato pa s spodnjo 

stranjo dlani drugega ramena), napišemo naslov (pišejo s kazalcem po celem hrbtu), 

zalepimo znamko (z dlanjo udarijo po desnem sosedovem ramenu), odnesemo na pošto (z 

obema dlanema ga rahlo udarjajo po hrbtu) in vržemo v nabiralnik (ga močno odrinejo, da 

se vsi prevrnejo na bok). (Schmidt, 2008) 

 

Analiza:  

S prvo dejavnostjo sem želela otroke spodbuditi k različnim načinom gibanja, ki jih lahko 

vključijo v dramatizacijo in tako popestrijo celotno zgodbo. Uporabili so različne dele telesa, 

se premikali po različnih poteh, v različnih nivojih in z različno hitrostjo ter kvaliteto.  

 

Otroci so v osrednjem delu v celoti predstavili dramatizacijo dela Deklica in metulj, v katero 

smo vključili tudi igranje na violino in rajalne igre. Izkušnje iz uvodne dejavnosti so prenesli 

v ples »Abraham ima 7 sinov«, kjer so bili zelo izvirni, spreminjali so smeri, hitrost, nivo in 
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način gibanja. Med ustvarjanjem so se zabavali in bili ponosni na svoje delo. Dobro so 

sodelovali, najbolj pa sem bila navdušena nad tekstom, ki je nastajal spontano in brez 

kakršnihkoli priprav. Igra je lepo stekla, pomagala sem jim le pri povezovanju igre, med 

plesom »Abraham ima 7 sinov« pa sem jih opozorila, naj bolj strnejo kolono, saj je bilo med 

njimi preveč prostora.   

 

Uro smo zaključili z masažo, ki sem jo tematsko povezala s pisanjem vabil za starše. Otroci 

so se med masažo sprostili in nasmejali.  

 

Tudi tokrat se nam je pridružil predšolski otrok, ki je izrazil željo po sodelovanju. Ker se je v 

skupino dobro vključil in je pri vajah že večkrat sodeloval, sem mu dovolila, da naslednjič 

tudi on nastopa in sodeluje pri predstavi za starše. Tako smo se ponosni na svoje delo in polni 

pričakovanj poslovili do naslednjega petka.  

 

14. srečanje 

Tema: Nastop 

Cilji:  

Učenci: 

 predstavijo rezultate ustvarjalnega procesa drugim (staršem), 

 doživljajo  in vrednotijo ustvarjalni proces, 

 gibalno predstavijo zgodbo,  

 povezujejo gibanje, petje, igranje na glasbilo in izreko besedila v igro, 

 razvijajo pozitivno samopodobo, spoštovanje lastnega telesa, samozaupanja ter odnos 

do drugih.  
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Analiza: 

Učenci so se pripravili na nastop in ponovili igro, nato pa smo v razred povabili starše in jim 

predstavili, kako ustvarjalni znamo biti. Najprej sem pripravila diaprojekcijo, v kateri so bili 

zbrani utrinki naših srečanj. Starši in otroci so si lahko ogledali številne fotografije in krajše 

filme, prek katerih so lahko opazovali vsebine srečanj, nastajanje in oblikovanje dramatskih 

likov in predvsem ustvarjalnost otrok. Nato je sledila  dramatizacija dela Eveline Umek: 

Deklica in metulj.   

 

Menim, da so se otroci med nastopanjem zabavali in so staršem ponosno predstavili svojo 

igro, ki so jo v veliki meri oblikovali sami. Učenci so igro lepo povezovali in si med seboj 

tudi pomagali. Zelo navdušena sem bila nad njihovo improvizacijo, saj so si besedilo 

izmišljali tekom igre in ga prilagajali različnim situacijam. Kljub vsemu sem v igri pogrešala 

več izraznosti, saj so bili na prejšnjih srečanjih gibalno bolj ustvarjalni.  Zmotila  me je tudi 

rajalna igra »Abraham ima 7 sinov«. Otroci so že na vaji v tem delu zelo hiteli in tekali v 

koloni, kar je vodilo k razpadu kolone, poleg tega pa so bili tudi vsi zadihani in niso mogli 

lepo peti. Opozorila sem jih, naj se raje gibajo počasi in bolj natančno izvajajo gibe, ter pazijo 

na strnjenost kolone, vendar so do nastopa vse moje napotke pozabili in ponovili svoje 

napake. Mislim, da sta k temu prispevali tudi trema in utrujenost. Če bi nastop izvedla še 

enkrat, bi igranje na violino zamenjala s pesmijo na zgoščenki, saj bi se lahko tako otroci 

popolnoma osredotočili na gibanje in se ne bi obremenjevali še s petjem. Tu se je pokazala 

tudi razlika v letih, saj predšolski otrok ob 16:00 ni več mogel slediti navodilom, težko je 

ostal zbran in je svoje gibanje med nastopom kar malce priredil in pozabil upoštevati ostale 

otroke. Glede vključitve tega otroka v dramatizacijo sem imela pomisleke že na prejšnjem 

srečanju, vendar sem  zaradi njegove izrazite želje po nastopanju spregledala starostno razliko 

in se odločila da lahko sooblikuje igro.  

Kljub vsemu menim, da je bolj kot perfektno izveden nastop pomembna otroška igra in 

njihova ustvarjalnost. Tako kot oni sem bila tudi sama ponosna na celotno igro, v katero smo 

vložili veliko truda in energije. Naše delo je bilo poplačano s čudovitim aplavzom in z občutki 

ponosa, veselja in zadovoljstva.  
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4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Z vodenjem in opazovanjem vedenja otrok pri interesni dejavnosti ter na osnovi analize 

posnetkov ustvarjalnega dela pri posameznih urah sem ugotovila, da sem dosegla zastavljene 

cilje. 

 

C1: Pri vodenju interesne dejavnosti z različnimi gibalno-plesnimi dejavnostmi želimo 

razvijati sposobnost izražanja in ustvarjanja z gibanjem in plesom. 

 

Pri interesni dejavnosti sem prek različnih iger, zgodb in nalog ves čas spodbujala gibalno 

aktivnost otrok.  Pri vsaki uri sem predvidela tudi ustvarjalni del, v katerem so otroci 

samostojno ali ob različnih plesno-gibalnih vzpodbudah ustvarjali in oblikovali različne 

gibalno-plesne kompozicije. Vsebine naših srečanj sem smiselno nadgrajevala. Prve ure so 

bile bolj vodene in namenjene raziskovanju elementov plesa ter bogatenju gibalnega spomina, 

medtem ko sem v nadaljnjih srečanjih otrokom pri ustvarjanju puščala vse več svobode. 

Končni dokaz in rezultat njihove ustvarjalnosti in sposobnosti izražanja z gibom je tudi plesna 

dramatizacija književnega dela Eveline Umek: Deklica in metulj, ki so jo predstavili svojim 

staršem. Igro so v veliko meri oblikovali sami in jo tako pripeljali od ideje do pravega 

nastopa.  

 

Lahko trdim, da sem prvi zastavljen cilj dosegla, hkrati pa sem potrdila tudi prvo hipotezo. Z 

oblikovanjem spodbudnega okolja, vključevanjem različnih gibalno-plesnih dejavnosti in s 

spodbujanjem k izražanju in ustvarjanju z gibom sem vplivala na razvoj plesnosti pri otrocih. 

Ta se je pri vsakem posamezniku različno pokazala in razvila, vendar pa lahko brez zadržkov 

trdim, da je na tem področju zagotovo vsak napredoval.   
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C2: Z vključevanjem gibalno-plesnih dejavnosti želimo doseči dobro počutje in 

sproščenost otrok. 

 

Na podlagi opazovanj otrok in pogovorov z njimi lahko trdim, da so se imeli učenci pri 

interesni dejavnosti lepo, veliko so se zabavali, bili so motivirani za delo, vzpostavili so 

prijateljske odnose, vse to pa vodi k dobremu in sproščenemu počutju. Že sam ustvarjalni gib 

otrokom omogoča, da dajo svoji energiji obliko in so pri tem osredotočeni na gibanje, prav 

tako pa so tu prisotna tudi čustva in emocije, s katerimi dosežemo izraznost giba.  Ustvarjalni 

del, ki je bil vključen v vsako uro, je otrokom omogočil samostojno ustvarjanje, ob katerem 

pa so se pojavili tudi občutki veselja in ponosa. Poleg že omenjenega sprostitvenega učinka 

samih gibalno-plesnih aktivnosti pa sem želela to področje poglobiti še z dodatnimi 

sprostitvenimi nalogami, ki sem jih vključila v zaključni del vsake ure. Otrokom sem želela 

predstaviti različne možnosti, s katerimi lahko izboljšamo svoje razpoloženje. Preizkusili smo 

različne naloge za ozaveščanje telesa, prebirala sem jim meditativne in domišljijske tekste, 

osredotočali smo se le na eno stvar (poslušanje, gledanje plamena, barvanje), meditirali smo 

od glasbi, nadzorovali smo svoje dihanje, poslužili smo se tudi številnih elementov in gibov iz 

joge ter masaž. Otroci so se na tovrstne vaje pozitivno odzvali in so se ob njih umirili. Kadar 

sem s seboj prinesla odeje in smo vaje izvajali leže, so še posebej uživali. Takrat so se 

resnično umirili in sprostili. Najraje so imeli masaže, pri katerih so se zelo potrudili in so 

skrbno masirali drug drugega. Po tovrstnih vajah so velikokrat dejali, da se počutijo prijetno 

in zaspano, kar je bilo zame še dodatno potrdilo, da so se resnično umirili in sprostili.   

 

Menim, da so bili za uresničitev tega cilja ključni predvsem dobri in prijateljski odnosi med 

otroki, ki sem jih spodbujala prek številnih dejavnosti za uglasitev skupine. Pomembno je tudi 

upoštevanje otrokove potrebe po gibanju in igri in temu primerno usklajevanje vsebin, ki 

morajo biti otrokom zanimive, saj jih s tem dodatno motiviramo. K pozitivni klimi vpliva tudi 

odnos med učencem in učiteljem, zato je pomembno, da znamo otrokom prisluhniti, jih 

spodbujati in  pohvaliti. Šele ko se otrok v skupini počuti sprejeto in sproščeno, se  lahko 

osredotoči na svoje telo in zazna, kako gibalno-plesne dejavnosti vplivajo nanj.   
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Zastavljen cilj sem dosegla in tako potrdila hipotezo, da izražanje in  ustvarjanje z gibanjem 

in plesom vpliva na pozitivno in sproščeno počutje otrok.   

   

C3: S plesno dramatizacijo književnega dela Deklica in metulj želimo prikazati 

ustvarjalni proces od raziskovanja skozi ustvarjalni gib do zaključnega nastopa. 

 

Otroci so na začetnih srečanjih raziskovali različne načine gibanja in se seznanili z elementi 

plesa. Svoje izkušnje in znanje so iz ure v uro nadgrajevali in bili pri plesnem ustvarjanju vse 

bolj izvirni in samostojni. Drugi del srečanj smo posvetili plesni dramatizaciji knjige Deklica 

in metulj. Prebiranje zgodbe je bilo izhodišče našega ustvarjanja. Nato so se otroci aktivno 

vživeli v zgodbo in so dogajanje fizično poustvarjali. Izbrali so si različne like, ki so jim 

dodali tudi značaj. Veliko je bilo zamenjav in preigravanja vlog, igro smo popestrili tudi z 

različnimi rekviziti, kostumi in s sceno. Igra je nastajala spontano, vsaka vloga je bila odraz 

učenčevega razpoloženja in domišljije, enako je bilo tudi s tekstom. Ko smo preizkusili široko 

paleto različic, smo izbrali najljubšo, ki smo jo še malce organizacijsko dodelali. Dogovorili 

smo se, kako bomo igro pričeli, kdaj kdo vstopi v igro, kakšen bo osrednji del in kako bomo 

zaključili. Upoštevala sem večino predlogov, pri pripravi samega nastopa pa sem jih 

usmerjala z nasveti. Otroci so samostojno oblikovali ustvarjalni proces, ki je potekal od 

miselne predstave o dogajanju, prek gibalnega poustvarjanja, spontanega govornega izražanja, 

vključevanja v socialno interakcijo, izbora kostumov in izdelave scene vse do končnega 

nastopa za starše.  

Zadnji cilj sem realizirala in s tem tudi potrdila hipotezo. Učenci so s plesno dramatizacijo 

književnega dela Deklica in metulj aktivno sodelovali v ustvarjalnem procesu od raziskovanja 

do nastopa za občinstvo.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Pred izborom diplomske teme sem o ustvarjalnem gibu vedela zelo malo. Šele s 

preučevanjem literature in s poglobitvijo v to področje sem ugotovila, koliko pozitivnih 

učinkov ima ustvarjalni gib na celostni razvoj otrok in kako enostavno ga lahko vključimo v 

različne šolske dejavnosti, od pouka, podaljšanega bivanja pa do interesne dejavnosti. Zadala 

sem si, da bom v okviru interesne dejavnosti raziskala vpliv gibalno-plesnih aktivnosti na 

otroke, in tako je nastal naslov moje diplomske naloge.  Zaradi pomanjkanja plesnih izkušenj 

sem sprva dvomila v svoje sposobnosti, vendar sem si kmalu dokazala, da je z dobro pripravo, 

veliko volje in resnim delom mogoče uspešno voditi interesno dejavnost, tudi če nisi vrhunski 

plesalec. Najprej sem prebrala veliko literature s področja ustvarjalnega giba, nato sem 

obnovila razvojne značilnosti otrok in vsemu temu sem podredila načrtovanje vsebin 

posameznih srečanj. Kljub temu da nisem strokovnjak s področja ustvarjalnega giba, mi je 

uspelo uspešno voditi otroke skozi naša srečanja. Največji izziv pri pisanju diplomskega dela 

mi je predstavljalo načrtovanje plesne dramatizacije književnega dela Deklica in metulj. Prva 

ovira, na katero sem naletela, sem bila jaz sama. Ob besedi dramatizacija sem pomislila na 

skrbno načrtovano igro ter naučeno gibanje in scenarij, kar pa sem morala premostiti in stopiti 

izven okvirov svojega ozkega mišljenja. Ko sem končno dojela, da gre tu za otroško 

ustvarjanje, otroško igro, improvizacijo in otroški svet, sem se odločila do bom pri 

dramatizaciji otrokom pustila prosto pot, tako da bodo sami ustvarjali in oblikovali igro po 

svojih zamislih in ne po mojih poveljih.  Druga ovira, na katero sem naletela, je bilo samo 

načrtovanje dramatizacije. Običajno sem se na ure ustvarjalnega giba že predhodno pripravila, 

tu pa to ni bilo mogoče v takšni meri, saj so se srečanja nadgrajevala, poleg tega pa nisem 

mogla vnaprej vedeti, kaj bodo otroci ustvarili in v katero smer se bo igra prevesila. Tako sem 

ure načrtovala iz tedna v teden, še vedno pa sem vodilno vlogo prepustila otrokom. Največ 

težav pa sem imela z organizacijo same interesne dejavnosti,  s katero se je pisanje moje 

diplomske naloge zavleklo za dober mesec. Ravno proti koncu naših srečanj in tik pred 

nastopom je polovica otrok odšla v šolo v naravi, nato pa so bili skoraj na treh zaporednih 

srečanjih le dva do trije otroci, saj je bilo veliko bolnih. Ker nisem želela izgubljati časa, sem 

ure izpeljala z manjšim številom otrok, pri čemer pa sem morala prilagajati vsebine in skrbeti, 

da bom uro izpeljala tako, da ne bodo manjkajoči preveč zamudili. Hkrati pa sem se zbala, da 

ne bo prisotnim postala celotna dramatizacija že dolgočasna.  Zaradi tega sem morala veliko 
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zavlačevati, saj nikakor nisem mogla zbrati vseh otrok, da bi celotno igro vsaj enkrat pred 

nastopom izvedli skupaj. Kljub vsem težavam lahko trdim, da je bilo vodenje interesne 

dejavnosti zame zelo pomembna izkušnja.  

Ob pisanju diplomskega dela sem ugotovila, da otroke za gibalno-plesne dejavnosti ni težko 

motivirati, saj imajo že sami po sebi veliko potrebo po gibanju in igri. Tovrstne aktivnosti jih 

sprostijo, razveselijo in povežejo. Kdor zna otrokom prisluhniti, jih spodbuditi in se jim 

približati, bo nagrajen z iskrenimi nasmehi, pohvalami in objemi otrok, ki so zame najlepše 

darilo in hkrati nagrada za moj trud.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 110 - 

 

6 KLJUČNI VIRI OZ. LITERATURA 

 

De Bono, E. (2006). Lateralno razmišljanje. Ljubljana: New movement. 

Geršak, V., Lenard, V. (2012). Vmesni model za izvajanje plesne umetnosti v vrtcu. Revija za 

elementarno izobraževanje, sep., letn. 5, št. 2/3, str. 91-106. 

Gjud, A., Kroflič, B. (1990). Igra z gibi: osnove izražanja z gibom. 1, Telo v gibanju. 

Radovljica: Didakta.  

Gjud, A., Kroflič, B. (1992). Igra z gibi: osnove izražanja z gibom. 3, Gibanje postaja ples. 

Radovljica: Didakta.  

Horvat, L., Magajna, L. (1989). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Koban Drobnik, M. (2005). Glasba in gib. Nova Gorica: Založba Educa. 

Kolar, M. (2008). Interesne dejavnosti za 9-letno osnovno šolo: program osnovnošolskega 

izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport,  Zavod RS za šolstvo.  

Kovač Valdés, J. (2011). Plesna žgečkalnica: priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa 

za otroke z osnovami plesnih tehnik. Ljubljana: JSKD. 

Kroflič, B. (1999). Ustvarjalni gib – tretja razsežnost pouka. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično  središče. 

Kroflič, B., Gobec, D. (1995) Igra – gib – ustvarjanje – učenje: metodični priročnik za 

usmerjene ustvarjalne gibno–plesne dejavnosti. Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

Kunaver, D., Lipovšek, B. (2006). Ali je kaj trden most. Najlepše igre iz otroške zakladnice. 

Ljubljana: Mladinska knjiga 

Meško,N., Geršak, V., Pikalo, P., Rupnik, V. & Kasjak, M. (2011). Plesna umetnost. V Bucik, 

N., Požar Matjašič, N., Pirc, (Ur.). Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre 

prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol (str. 225-270). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport in Zavod RS za šolstvo. 



Univerza v  Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                       Živic Kristina; diplomsko delo  

- 111 - 

 

Otrin, I. (2000). La la bum: plesna abeceda za otroke in začetnike. Ljubljana: Sklad RS za 

ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Otrin, I. (1998). Razvoj plesa in baleta. Ljubljana: Debora. 

Pečjak, V. (1987). Misliti, delati, živeti ustvarjalno. Ljubljana: DZS. 

Schmidt, G. (2009). Gibalne zgodbe – zgodbe za plesno in gibno izražanje. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Schmidt, G. (2008). Kako? Razpoloženja in načini gibalnega, plesnega, likovnega, glasbenega 

in jezikovnega izražanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta  

Schmidt, G. (2008). Plešem. Raziskovanje gibalnega, plesnega in glasbenega izražanja. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  (http://www2.arnes.si/~gschmi/ 

Ljubljana 2008, 27. 2. 2013). 

Schmidt, M. Čarobne karte-didaktična slikanica za otroke od 3 do 10 let.  

(http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/%c8arobne%20karte/, 27. 2. 2013) 

Schmidt, G. Plesna dramatizacija. 

 (http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/PLESNA%20DRAMATIZACIJA%20Goga.doc, 27. 

2. 2013) 

Srebot, R., Menih, K.(1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

Šušteršič, A., Zagorc, M. (2010). Sodobni ples pri pouku športne vzgoje v osnovni šoli. 

Ljubljana: Fakulteta za šport. 

Umek, E. (2012). Deklica in metulj. Trst: Mladika. 

Zagorc, M. (1997). Ples – ustvarjanje z gibom. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

Joyce, M. (1994). First steps in creative dance to children. Mountain View: Mayfield. 

Wilmes-Mielenhausen, B. (1999) Kje je doma tišina? Starši in otroci odkrivajo poti do 

sprostitve. Radovljica: Didakta. 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/%c8arobne%20karte/
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/PLESNA%20DRAMATIZACIJA%20Goga.doc

