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Povzetek  
V diplomskem delu pišem o stresu in sprostitvenih tehnikah v prvem triletju osnovne šole.  

V teoretičnem delu se najprej dotaknem psihosocialnih, telesnih in motoričnih ter spoznavnih 

značilnosti otroka v prvem triletju OŠ. Sledi poglavje o stresu. S pomočjo domače in tuje 

literature sem ugotavljala, kaj sploh je stres ter kakšen je njegov biološki smisel, predvsem pa 

sem se posvetila stresu, ki ga doţivljajo otroci. Zanimalo me je, kakšni so vzroki, znaki in 

posledice stresa pri učencih ter kako naj ga premagujejo. Tretje poglavje je namenjeno 

sprostitvi. Predstavila sem pomen sproščanja za otroke ter tehnike, ki so primerne za otroke.  

Namen mojega diplomskega dela je opozoriti na prisotnost stresa, njegovih znakov in 

posledic pri učencih v prvem triletju osnovne šole, preveriti, ali učenci potrebujejo sprostitev, 

prikazati sprostitvene tehnike, primerne za uporabo v prvem triletju OŠ ter preveriti pozitiven 

vpliv sprostitvenih tehnik na učence in vzdušje v razredu. To sem lahko dosegla z akcijskim 

raziskovanjem, ki mi je omogočalo dovolj sprotnega prilagajanja, da je bila raziskava 

uspešna.  

Preko treh akcijskih korakov sem prišla do pozitivnih rezultatov. Ugotovila sem, da je pri 

učencih stres prisoten, da potrebujejo sprostitvene dejavnosti, ter da te pozitivno vplivajo tako 

na posameznike kot tudi na razred kot celoto. Prikazala sem tudi nekaj primerov sprostitvenih 

tehnik, ki so primerne za uporabo v prvem triletju OŠ. Učenci so jih spoznavali večinoma 

preko iger, v katere so bile vpletene prvine posameznih tehnik.  

Največji napredek se je pokazal pri zmanjšanju agresije in hrupa ter umirjenosti učencev.  

 

 

Ključne besede: prvo triletje, razvojne značilnosti otroka, stres, sprostitev, tehnike 

sproščanja, sprostitvene urice.  
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Abstract 

In my thesis I am writing about stress and relaxation techniques in the first triade of 

elementary school (ES). 

In the theoretical part of thesis I first write about psycho-social, physical, motoric and 

cognitive characteristics of children in the first triade of ES. This is followed by the chapter 

on stress. Based on literature by Slovenian and foreign authors I presented what stress is, what 

is its biological meaning, and foremost I analyzed the stress with children. I researched the 

causes, signs and consequences of stress with children and how it can be controlled. The third 

chapter is about relaxation. I presented the importance of relaxation for children and 

techniques appropriate for children. 

The purpose of my thesis is to note the presence of stress, its signs and consequences with 

children of first triade of ES, research if those children need relaxation, demonstrate 

relaxation techniques suitable for children in this age range and test the positive effects of 

relaxation techniques on students and atmosphere in classroom. I chose action research which 

enabled enough flexibility for a successful research. 

Three action steps brought positive results. I came to a conclusion that stress is present with 

students and that they need relaxation which has positive effects on individuals as well as the 

entire group. I also presented some of the techniques, suitable for children in the first triade of 

ES. Students mostly faced them through games which were based on different techniques. 

The biggest progress was in the area of aggression and noise, both of which were decreased 

significantly. 

 

Keywords: first triade, development characteristics of child, stress, relaxation, relaxation 

techniques, relaxation minutes 
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Uvod v zaključek študija ... 
 

V človekovi naravi je ukoreninjena potreba po izmenjavanju nasprotnih občutenj. Zato mora 

otrok doţivljati tako dejavnosti kot sprostitev, gibanje in mirovanje, vendar sta sprostitev in 

mirovanje zaradi drvečega načina ţivljenja danes oteţena. Pomanjkanje sprostitve in 

mirovanja pa pomenita stres, tudi pri otrocih (Srebot in Menih, 1996).  

V svojem diplomskem delu sem preko akcijskega raziskovanja ţelela te trditve preveriti. 

Raziskala sem vpliv stresa in sprostitvenih tehnik na učence v prvem triletju osnovne šole. S 

pomočjo treh akcijskih korakov sem lahko odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih 

zastavila na začetku.  

Na začetku raziskovanja se mi je zdelo skoraj nemogoče, da so ţe učenci v prvem triletju 

dovzetni za  stres. Po prebiranju literature in pogovoru z učenci in učiteljicama 2. razreda OŠ 

Brinje Grosuplje pa je postalo jasno, da ta trditev drţi. Otroci so danes v stresu, saj ţivijo v 

času drvečega ţivljenja in so vanj aktivno vključeni.  

Po tem spoznanju sem veliko truda vloţila v oblikovanje sprostitvenih uric za učence 2. 

razreda na OŠ Brinje Grosuplje, kjer je raziskava potekala. Potrebno je bilo dobro razmisliti, 

kaj, kako in  v kakšnem obsegu vključiti, da bo učencem zanimivo, ter da bom poleg tega 

dosegla še kakšne opazne rezultate.   

Diplomsko delo sem razdelila na dva dela. V prvem, teoretičnem delu sem zbrala mnenja in 

misli strokovnjakov na področju otrokovega razvoja, stresa in sproščanja.  

V empiričnem delu pa predstavim svoje delo in ugotovitve. Opisujem potek raziskave, 

predstavljam analize, interpretiram rezultate ter prikazujem sprostitvene dejavnosti, ki so 

primerne za uporabo v prvem triletju osnovne šole.  
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Teoretični del ali kaj menijo drugi …  

1 Razvojne značilnosti otroka v prvem triletju OŠ 
(povzeto po: Papalia, 2003) 

 

1.1 Psihosocialni razvoj 

Za otrokov psihosocialni razvoj je po mnenju Papalie (2003) ključno obdobje od tretjega do 

šestega leta starosti, torej preden otrok vstopi v šolo. Takrat se razvija njegov pojem sebe, 

spoznava navade, primerne za njegov spol in se začne temu primerno obnašati. Njegovo 

vedenje postane bolj usmerjeno k drugim. 

V času srednjega otroštva, t.j. od 6. do 11. leta (po: Papalia, 2003), postane samopodoba bolj 

kompleksna in vpliva na samospoštovanje. Erikson (1982, v Papalia, 2003) trdi, da otroci 

primerjajo svoje sposobnosti s sposobnostmi vrstnikov in tako krepijo samospoštovanje. 

Harterjeva (1985, v Papalia, 2003) pa mu oporeka s svojo raziskavo, v kateri je ugotovila, da 

današnji šolarji v Severni Ameriki sebe sodijo bolj po videzu in priljubljenosti, kot pa po 

spretnosti in uspešnosti. Za samospoštovanje je najpomembnejše mnenje vrstnikov. 

To je tudi čas, ko se začne bolj zavedati lastnih čustev in čustev drugih – sposobni so se 

odzvati na čustveno stisko sočloveka ter kontrolirati lastne čustvene izraze. Razume zakaj je 

jezen, ţalosten, se boji … Nauči se tudi kako se drugi odzivajo na izraţanje teh čustev, zato 

druţbeno nesprejemljive čustvene reakcije izraţa v manjši meri. Še vedno pa lahko otrokova 

negativna čustva razberemo iz obrazne mimike in njegovega nemira.  

Za otroka na razredni stopnji je značilno tudi, da nič več ne izraţa strahu tako odkrito kot 

predšolski otrok. Manj tudi joče, hitreje pa se prilagaja na nepredvidene okoliščine. 

(Zupančič, 1999) 

Pomemben dejavnik je tudi socialna podpora staršev, vrstnikov, učiteljev. V tem obdobju se 

začnejo razvijati otrokove socialne spretnosti, ki lahko pripomorejo k lajšanju stresa, če se 

otrok nauči komunicirati in primerno vesti v skupini, lahko pa ga povzročijo še več, če je 

otrok teţje prilagodljiv ali agresiven.  

Pokaţe se tudi osebni slog. Nekateri otroci, ki potrebujejo pomoč se zatečejo k drugim, 

nekateri pa se zazrejo vase. Tu je pomembno predvsem, da otrok spozna, da ni vedno dobro 

biti samo introvertiran ali samo ekstravertiran, ampak, da najde neko ravnovesje, da zna 

preceniti, kdaj se je dobro obrniti na druge in kdaj je bolje reševati teţavo sam s sabo.  

V tem obdobju starši nimajo več osrednjega pomena, pač pa ga prevzamejo vrstniki. Nastajati 

začnejo vrstniške skupine, ki so po navadi ločene po spolu. Ravno tu se otroci naučijo 

vedenja, značilnega za njihov spol, prilagajanja drugim, reševanja sporov … V današnjem 

času je zaskrbljujoče dejstvo, da se ta druţbeni vzorec spreminja, saj otroci svoj prosti čas 
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preţivljajo pred televizorji in računalniki, ki ne zahtevajo veliko socialnih spretnosti. Kljub 

temu pa otroci te starosti preţivijo več časa z vrstniki kot mlajši otroci.  

Čeprav večino časa preţivijo v skupinah pa prijateljstva sklepajo izključno kot posamezniki. 

Prijatelje iščejo med sebi enakimi – po starosti, spolu, interesu. Do prijatelja otrok čuti 

naklonjenost, se z njim rad druţi, mu zaupa, z njim deli skrivnosti in čustva. Prijateljstva 

sklepajo tudi nepriljubljeni otroci. Prijateljstvo v srednjem otroštvu je ravno tako pomembno, 

kot vrstniške skupine. Otrok se v prijateljskem razmerju nauči komunicirati in sodelovati, 

prijateljstvo pomaga otroku prebroditi stresne trenutke (npr. ločitev staršev, menjava šole … ). 

Če otroka v srednjem otroštvu vrstniki izločijo, lahko to pusti dolgoročne posledice.  

 

1.2 Telesni in motorični razvoj  

Rast in pridobivanje teţe se v šolskem obdobju bistveno upočasni. Kljub temu šolarji zrastejo 

v povprečju tri do sedem centimetrov in pridobijo pribliţno dva do tri kilograme na leto. Do 

11. leta se teţa skoraj podvoji.  

Leta srednjega otroštva pa so pomembna predvsem za razvoj moči, vitalnosti, vzdrţljivosti in 

motorične učinkovitosti, medtem ko se motorične spretnosti ne razvijajo več tako hitro kot v 

predšolskem obdobju. Kljub temu pa otroci še vedno postajajo močnejši, hitrejši in imajo vse 

boljšo koordinacijo.   

Starost Izbrani načini obnašanja 

6 

Deklice bolje obvladajo natančne gibe. 

Dečki bolje obvladajo manj zapletena dejanja, ki zahtevajo moč. 

Otroci ţe lahko preskakujejo ovire. 

Otroci znajo metati predmete s pravilnim prenosom teţe in korakom. 

7 

Otroci lahko ohranijo ravnoteţje na eni nogi z zaprtimi očmi. 

Otroci znajo hoditi po 5 cm široki telovadni gredi.  

Otroci znajo poskakovati na eni nogi. 

Otroci znajo natančno skakati v majhne kvadratke. 

8 

Moč prijema znaša 5,5 kg. 

Število iger, v katerih sodelujejo otroci obeh spolov, je najvišje. 

Otroci znajo izmenično ritmično poskakovati na eni nogi po vzorcu 2-2, 2-3, 3-3. 

Deklice lahko vrţejo majhno ţogo 12 m. 

9 Dečki lahko vrţejo majhno ţogo 20 m. 

10  Otroci znajo presoditi in prestreči pot majhnih ţog, vrţenih iz razdalje. 

11  Dečki lahko doseţejo razdaljo 1,5 m pri skoku v daljavo, deklice pa 15 cm manj. 

Tabela: Motorični razvoj v srednjem otroštvu 
Vir: Papalia, 2003 

V srednjem otroštvu je zdravje boljše kot v vseh ostalih obdobjih. Kljub temu je veliko otrok 

premalo fizično aktivnih, kar lahko pripelje do debelosti in različnih bolezni.  

Bolezni so sicer  pogoste, a kratkotrajne. Za to obdobje je značilno, da otrok preboli 6 ali 7 

napadov prehlada, gripe ali virusov letno. Pojavljajo se tudi bolezni zgornjega dela dihal, 

vneto grlo, gnojne angine, vnetja ušes.  
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1.3 Spoznavni 

Po Piagetu otroci okoli sedmega leta preidejo na stopnjo konkretnih operacij – takrat so 

sposobni z uporabo miselnih operacij reševati konkretne probleme. Otroci spoznajo, da lahko 

na podlagi izkušenj predvidevajo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti – pri reševanju teţav lahko 

uporabijo logično mišljenje. To jim da občutek varnosti, poleg tega pa se na podlagi izkušenj 

lahko domislijo sposobnosti za obvladovanje stresa in te sposobnosti uporabijo v podobnih 

okoliščinah. To starostno obdobje je namreč čas, ko se začne z veliko hitrostjo razvijati tudi 

sposobnost za pomnjenje. Otrok si zapomni pretekle stresne situacije, zna uporabiti nekatere 

rešitve, ki se jih je naučil v preteklih situacijah in se jim tako laţje izogne. To kaţe na dejstvo, 

da med 8. in 10. letom ţivljenja dozori glavni nadzorni center, ki nadzira pretok informacij v 

in iz dolgoročnega spomina. V tem času se zelo poveča tudi sposobnost delovnega spomina.  

V tej starosti  se začne razvijati ena izmed najpomembnejših sposobnosti za obvladovanje 

stresa: smisel za humor. Začne uţivati v risankah, šalah, ugankah, stripih, ki so po njegovem 

mnenju smešni. Razumevanje šale pokaţe njegovo sposobnost za razumevanje razlike med 

tem, kako naj bi ljudje ravnali, kako v resnici ravnajo in kako naj ne bi. Spozna tudi, da je 

nepredvidljivo lahko smešno in ne njuno strašno. S tem naredi velik korak naprej, saj mu 

smeh ob nepredvidljivih spremembah daje občutek, da ima nadzor nad situacijo. S tem pa 

zmanjša strah pred spremembo in s tem stres (po: Witkin, 2000 in Papalia, 2003). 

Z razvojem logičnega mišljenja izgine tudi večina strahov, ki jih je imel otrok v predšolskem 

obdobju, na primer strah pred duhovi, pošastmi, temo, ţivalmi ... pa tudi socialni strahovi, na 

primer strah pred zapuščanjem domačih, strah pred neznanci. Te v zgodnjih letih osnovne šole 

zamenjajo realistični strahovi: strah pred poškodbami, fizična nevarnost in smrt (lastna ali 

smrt bliţnjih), pojavijo se strahovi v zvezi s šolo (strah pred neuspehom, učiteljem ... ) in novi 

socialni strahovi (strah pred norčevanjem, zavračanjem vrstnikov) (King in Noshpitz, 1991 v 

Zupančič, 1999). 

Iz predšolskega v šolsko obdobje pa se prenese in celo narašča zaskrbljenost. Ta izhaja iz 

zamišljanja nevarnih situacij, predvsem pa iz pretiravanja o njihovih posledicah (Zupančič, 

1999). 

Otroci so lahko pri tej starosti ţe veliko dlje zbrani, kar je lahko ravno tako v pomoč pri 

premagovanju stresa. Sedaj je lahko bolj zbran in se tako mnogo bolj posveti igri, s pomočjo 

katere se nevede sprošča. 

Razvije se sposobnost izraţanja z zahtevnejšimi povedmi, govor postane realističen, podoben 

govoru odraslih, tudi besednjak je ţe obseţen in se še širi (Babšek, 2009). 
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2 Stres 

2.1 Kaj je stres? 

Barbara Babšek (2009) v svojem delu razlaga, da je »stres vzorec fizioloških, čustvenih, 

spoznavnih in vedenjskih odzivov organizma na draţljaje, ki zmotijo ali porušijo notranje 

ravnoteţje. To je individualni odziv organizma na delovanje stresorjev – pojavov, ki nas 

duševno ali telesno obremenjujejo.«  

Stresorji so lahko rezultat delovanja okolja (temperatura, hrup, naravne nesreče …), 

človeškega delovanja (vojna, kriminal, onesnaţenje okolja …) ali pa so posledica 

preobremenjenosti (delo, naloge, skrbi …) in nenadnih sprememb (smrt bliţnjih, menjava 

sluţbe, šole …).  

Tako Babškova (2009), kot tudi Caroll in Smith (1994) omenjajo dve vrsti stresa – 

pozitivnega in negativnega. Pozitivni stres - eustres, ki ga povzročajo izzivi, za katere ljudje 

menijo, da so manjši kot njihove sposobnosti, nanje deluje spodbujevalno in motivacijsko, 

krepi njihovo samopodobo in samozavest.  

Na drugi strani pa imamo negativni stres – distres, ki za človeka ni prijeten, včasih tudi 

nevaren.  Tega ljudje doţivljajo kot stisko, nevarnost, saj ocenjujejo, da je izziv večji kot pa 

njihove sposobnosti. 

 

2.1.1 Biološki smisel stresa  

Vsi ljudje, ne glede na starost, imamo prirojen odziv, ki ga strokovnjaki imenujejo različno: 

odzivanje na stres, reakcija na boj ali beg ali splošni prilagoditveni sindrom. To je praodziv na 

neko zunanjo nevarnost, ki je nekoč človeku pomagal preţiveti. V pradavnini je ta prirojeni 

mehanizem človeško telo pripravil na boj ali pa na beg pred nevarnostjo, ki so jo predstavljale 

npr. divje ţivali. Telesu je zagotovil vso potrebno energijo, v pripravljenost je spravil vse 

kemične, psihološke in telesne funkcije: pospešil se je srčni utrip, povečal pretok krvi skozi 

mišice, mišice so se napele, dihanje je postalo globlje in hitrejše, pojavilo se je potenje, 

povišal se je krvni sladkor... Biološki smisel stresa je torej samoohranjanje – omogoča nam, 

da se z begom, umikom čim hitreje rešimo pred nevarnostjo, ki nam preti. Stres je v bistvu 

naravni mehanizem preţivetja (Srebot, Menih, 1994).  

 

Ţal se naše telo še ni prilagodilo na sodoben način ţivljenja. Danes se človeško telo še vedno 

odziva na enak način, kljub temu, da sodobnemu človeku večkrat grozi duševna kakor telesna 

nevarnost, pred katero pa ne more fizično pobegniti, zato je tak odziv neprimeren in 

nekoristen.  

In ker v današnjem času vsak človek doţivi precej stresnih situacij, telo sproţa take reakcije 

eno za drugo, učinka pa ni. To lahko privede do preobremenjenosti organizma in do bolezni, 

saj je naše telo ustvarjeno za odzivanje na kratkotrajen stres: srce, ki ob stresu začne biti 

hitreje, se lahko zaradi preobremenitve utrudi. Enako velja tudi za druge organe.  Zato je 
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nujno, da se človek zna umakniti povzročiteljem stresa – oditi na miren kraj, početi stvari, ki 

ga veselijo, se umakniti vase, torej naučiti se sproščanja, ki mu najbolj ustreza.  

Resne posledice se lahko pojavijo, če stresno obdobje traja predolgo ali, če se takoj pojavi nov 

izziv in ni časa za sprostitev. Takrat se lahko pojavijo telesne in duševne bolezni, saj nenehna 

napetost oslabi obrambni mehanizem. V človekovi naravi je namreč ukoreninjena potreba po 

izmenjavanju nasprotnih občutenj, tako kot je to v naravi: dan – noč, plima – oseka ...  Gre za 

to, da se moramo truditi vzpostavljati ravnovesje med umirjenostjo in aktivnostjo slehernika. 

Idealno bi bilo, če bi se v naših ţivljenjih izmenjavala obdobja stresa in sproščenosti. Torej, 

ko se v ţivljenju pojavi nek izziv, se z njim pojavi tudi stres. Ta je tako intenziven, da ga vsak 

posameznik še lahko obvladuje. Ko  izziv premagamo, stres popusti. To stresno obdobje naj 

bi bilo kratko, po tem pa naj bi nastopilo obdobje sprostitve, v katerem naj bi si človek telesno 

in duševno opomogel in nabral moči za naslednji izziv. Ta pa se več kot očitno sodobnemu 

človeku, tudi otroku, podira (po: Carroll, S. in Smith, T., 1994 in Witkin, 2000).  

 

2.2 Tudi otroci ga doživljajo 

Danes je način ţivljenja precej drugačen, kot je bil še pred nekaj desetletji. R. Srebot in K. 

Menih (1996) ga imenujeta drveči način ţivljenja, v katerega so nehote vključeni tudi otroci. 

S tem so deleţni tudi vsakodnevnih škodljivih pojavov: hrupa, stresnih situacij v šoli in doma, 

nenehne tekmovalnosti, prenasičenosti z vtisi … Ti v otrokovem telesu sproţajo stres. 

Določena količina stresa, kot tudi otrokov odziv nanj, je zanj sicer naraven. A včasih ga je 

tudi pri njih preveč. 

Študije, ki jih v svojem delu omenja Irene Tubbs (2004) so pokazale, da so nekateri otroci 

dovzetni za hud stres, ker niso sposobni reševati svojih čustvenih in vedenjskih teţav, do 

katerih večinoma pride zaradi prevelikih pričakovanj do njih.   

 

2.2.1 Vzroki za stres pri otrocih  

Čeprav se odrasli načeloma trudimo, da bi jih pred vsem tem obvarovali v največji moţni 

meri, ta prizadevanja največkrat niso uspešna, saj se otroci na vtise iz okolja odzivajo zelo 

intenzivno in so zanje zelo dovzetni. 

 

2.2.1.1 Družinske razmere 

Witkinsova (2000) je opravila raziskavo med 800 ameriškimi otroki in ugotovila, da so 

najpogostejši vzroki za stres pri otrocih njihovo druţinsko ţivljenje – odstotek enostarševskih 

in reorganiziranih druţin je vedno večji, vedno več je tudi »otrok s ključem okrog vratu«, kot 

avtorica imenuje otroke, ki so vsaj del dneva po šoli sami doma.   

Starševski prepiri pri otrocih povzročajo ţalost, skrb in strah, saj nanje gledajo kot na groţnjo 

njihovi varnosti in varnosti druţine. Taki prepiri vedno pogosteje pripeljejo do ločitev in s tem 

do razpada druţin. Po podatkih Statističnega urada RS se je od leta 2002 do leta 2011 število 
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razvezanih v Sloveniji povečalo za 57% (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4026, 29. 

7. 2011). In če upoštevamo trditev Witkinove (2000), da sprememba izzove stres, potem 

lahko sklepamo, da je ločitev staršev med pogostejšimi vzroki za stres otrok. Ločitev za 

otroka pomeni na prvem mestu izgubo občutka varnosti in zavetja, ki mu ga je druţina nudila, 

s sabo pa prinese še čustveni pretres in obilo sprememb – novo, drugačno ozračje doma, 

spremembo dnevnega reda, včasih tudi selitev in s tem spremembo okolja... 

Poleg tega starši večinoma v taki situaciji postanejo manj odzivni na potrebe otrok. Otroci, ki 

so izpostavljeni takim prepirom praviloma postanejo napolnjeni z jezo in agresivni ali pa 

zaskrbljeni in vase zaprti. (Papalia, 2003) 

Witkinova opozarja tudi na dejstvo, da imajo otroci pogosto občutek, da so oni krivi za 

ločitev, ker ne razumejo, zakaj se starši prepirajo. Tako se otroci obremenjujejo s tem, kako bi 

nastalo situacijo popravili. To jim povzroča še dodatne skrbi.  

Stresna pa je lahko tudi kasnejša reorganizacija druţine. Skupno skrbništvo je lahko za otroka 

zelo stresno, če se starša nevljudno obnašata drug do drugega. Witkinova trdi, da se otrok, ki 

je priča nenehnim prepirom tudi po ločitvi, počuti ujetega med mamo in očeta ter krivega, ker 

ima rad oba.  

Po ločitvi lahko v druţino pride nov druţinski član ali več članov (mačeha/očim in 

njeni/njegovi/njuni skupni otroci). Otroka ob tem skrbi ogromno stvari. Boji se navezati na to 

osebo, ker obstaja moţnost, da tudi ona odide, skrbi ga ali se bo njegov roditelj sedaj posvečal 

samo njemu/njej, ali bo ta oseba tako dobra, kot je bila njegova mama/oče...  

Po mnenju Witkinove (2000) veliko otrok skrbi smrt – njegova, smrt kakšnega druţinskega 

člana, hišnega ljubljenčka. To danes ni nič nenavadnega, saj se z njo vsakodnevno srečujejo v 

medijih.  

Otroci do pribliţno sedmega leta starosti lahko večinoma razumejo samo tisto, kar se zgodi 

njim, zato jih lahko smrt v druţini zelo zbega. Smrt dojemajo kot nekaj začasnega, zato 

pričakujejo, da se bo pokojni kmalu vrnil. 

Starejši otroci pa po navadi razumejo, da pomeni smrt nekaj dokončnega, vendar še niso 

sposobni pravega ţalovanja, saj dogodke dojemajo bolj osebno. V takih situacijah večinoma 

začnejo razmišljati o svoji smrti, ali umiranje boli, ali bo tudi sam nekoč umrl, ali bodo umrli 

tudi drugi v njegovi druţini...  

Pri nekaterih otrocih se lahko pojavi občutek krivde – lahko se zgodi, da bodo mislili, da so za 

smrt njegovega bliţnjega krivi oni, ker so bili na pokojnega jezni. To pa povzroča še dodaten 

stres (Witkin, 2000). 

 

2.2.1.2 Nasilje  

Nasilje je eden od najpogostejših vzrokov za stres pri otrocih. Pa ne le nasilje, ki ga otroci 

dejansko doţivljajo (nasilje v druţinah, šoli...), ampak tudi tisto, ki ga vidijo na televiziji. 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4026
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Nasilje se pojavlja v poročilih, v filmih, zadnje čase ga je vedno več celo v risankah. 

Witkinova (2000) navaja raziskavo Stanfordske univerze, v kateri je sodelovalo več kot 1000 

šoloobveznih otrok. Rezultati te raziskave so pokazali, da gledanje nasilnih prizorov iz 

resničnega ţivljenje, ki so prikazani pri poročilih, na mlajše šoloobvezne otroke vpliva enako 

močno, kot če bi bili resnično priča nasilnemu dogodku. Take izkušnje v otroku vzbujajo 

strah, velikokrat se zgodi, da te otroke skrbi, da se bo njim zgodilo nekaj podobnega.  (Witkin, 

2000) 

Podobno škodo dela tudi »izmišljeno« nasilje v filmih, risankah... Kot pravi dr. Witkin, se 

nasilje vtisne v spomin. Trdi, da otrok do 15. leta starosti vidi na TV pribliţno 13 tisoč 

nasilnih smrti. Nasilni prizori se pojavljajo ţe v risankah, v zadnjem času vedno več. Tako se 

otroci z nasiljem srečajo ţe zelo zgodaj. Avtorica navaja raziskavo Drţavnega inštituta za 

mentalno zdravje, kjer menijo, da agresija v risankah pri agresivnih otrocih še okrepi nasilno 

vedenje, spodbudi pa ga tudi pri neagresivnih otrocih. Z nekimi drugimi raziskavami, ki jih 

ravno tako navaja Witkinova (2000), pa so odkrili, da določene risanke ne napeljujejo samo k 

agresiji, temveč tudi k drugim oblikam neţelenega vedenja.  

Tudi Papalia (2003) omeni anketo, ki so jo izvedli pri otrocih med tretjim in osmim razredom 

na 11 šolah v ZDA. Ta je pokazala, da so otroci, ki so gledali TV, zlasti akcijske vsebine, 

vsak dan, več poročali o zaskrbljenosti, depresiji, stresu in jezi.  

 

2.2.1.3 Hrup  

»Hrup je zvok, ki v naravnem okolju vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu 

počutju ter zdravju« je v svojem članku zapisala Nada Hernja (Objem zvoka, 2006). Piše, da 

prekomeren hrup zmanjša slušno razumevanje in koncentracijo. Po njenem mnenju se pri 

glasnosti 65 dB pojavijo simptomi stresa, Geršakova (2006) pa navaja raziskave, ki 

dokazujejo, da naj bi bil za otroke stresen ţe hrup nad 40 dB. 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v brošuri iz leta 2006 navaja smernice 

Svetovne zdravstvene organizacije, ki priporoča raven hrupa v razredih. Ta naj znaša do 35 

dB, dejansko pa naj bi hrup v razredih dosegel kar 60 – 80 dB, v telovadnicah pa lahko 

preseţejo celo mejno vrednost (http://osha.europa.eu/sl/publications/factsheets/67, 2. 8. 2011). 

Mejna vrednost izpostavljenosti hrupu znaša 87 dB (vir: http://www.ekosystem.si/-s77, 2. 8. 

2011). Tudi Hernja (2006) navaja, da je povprečen nivo hrupa v razredu okoli 65 dB, pri 

skupinskih dejavnostih pa celo do 95 dB, kar je za človeka ţe neprijeten hrup.  

Na hrup v šoli vplivajo oblike dela v razredu. Pouk ţe dolgo ne poteka samo frontalno, učenci 

ne sedijo tiho in poslušajo učitelja, ampak so mnogo bolj aktivni, delajo v parih, skupinah... in 

zato je, jasno, tudi več hrupa. Poleg tega avtorica članka Dobra akustika v šolah (2006) kot 

vzrok za hrup v razredu navaja tudi gladke površine prostora, ki povzročajo odboj zvoka. To 

povzroči, da se izgovorjeno še sliši, medtem ko ga ţe prekrije na novo izgovorjen zvok. 

Povrhu vsega pa na hrup v razredu vpliva tudi hrup iz okolja: promet, naprave...  

http://osha.europa.eu/sl/publications/factsheets/67
http://www.ekosystem.si/-s77
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Hernja (2006) ugotavlja, da hrup ni primeren za otroke. Tudi ona se strinja, da stalni hrup 

povzroča nervozo in pomanjkanje koncentracije, dodaja pa, da lahko vodi celo v agresijo in 

slabšo samokontrolo. 

 

2.2.1.4 Preobremenjenost in prevelika pričakovanja 

Kot navajata Srebotova in Menihova (1996), se v današnjem času od veliko otrok zahteva 

hitro odraščanje: biti po pouku sam doma, imeti veliko interesnih dejavnosti, predvsem učenje 

tujega jezika, se dokazovati... B. Wilmes – Mielenhausen (1999) pa to v svojem delu potrjuje: 

zaradi vseh interesnih dejavnosti in drugih obveznosti današnji otroci nimajo več dovolj časa 

za igro, ob kateri bi se lahko sprostili. 

Tudi psiholog David Elkind je sodobnega otroka poimenoval hiteči otrok, saj pritiski 

sodobnega ţivljenja otroka dobesedno silijo, da prehitro odraste. Otroštvo sodobnega otroka 

je preveč stresno, saj se od njega pričakuje, da bo uspešen v šoli, tekmoval vsaj na enem 

področju in zadovoljil čustvene potrebe staršev. (Papalia, 2003) 

Vse to otroku narekuje tempo, ki ga zelo teţko dohaja. Kar naenkrat otroci nimajo več časa za 

druţenje z vrstniki - razen s tistimi, ki imajo isto interesno dejavnost. Ti vrstniki pa niso isti, 

kot bi si jih otrok izbral za spontano igro. Tako si teţje oblikuje svojo osebnost, predvsem 

čustveno plat osebnosti.  

Predvsem za otroka prve triade je priporočljivo, da je popoldan, po pouku doma, s starši, ker 

še vedno potrebuje varnost in zasidranost. Za starejšega pa je dobro, če skupaj s starši izbere 

eno interesno dejavnost, ki ga zanima, veseli in je zanjo sposoben in zrel. Dobro je vedeti, da 

je za otroka najboljše, če izberemo kvalitetno dejavnost in se ne oziramo na kvantiteto. Preveč 

dejavnosti na otroka deluje stresno in utrudljivo (Zalokar Divjak, 2008). 

Raziskava dr. G. Witkin (2000) je pokazala, da otrokom največ stresa povzroča šola oziroma 

šolski uspeh (in posledično razočaranje staršev) ter opravljanje šolskih obveznosti, predvsem 

domačih nalog.  

Za otroke predstavljajo veliko breme in vzrok za stres prevelika pričakovanja staršev. Vzrok 

za taka pričakovanja lahko iščemo v ţelji staršev, da jim zagotovijo čim boljše pogoje za 

ţivljenje, velik del pa k temu doprinese tudi sodobna miselnost, ki je zelo storilnostno 

naravnana. Veliko je staršev, ki ţelijo, da je njihov otrok prvi in najboljši, zato mu dajejo 

različne pripomočke, ga učijo njemu nerazumljive stvari in ga navdušujejo za celo vrsto 

aktivnosti. Otrok ţe po svoji naravi ţeli ustreči svojim staršem, jim ugajati, saj je to zanj 

najpomembnejše. Do neke mere to otrok lahko zdrţi, vendar, če so zahteve previsoke postane 

otrok napet, ga je strah, posledica pa je lahko niţji rezultat, kot ga je otrok dejansko zmoţen 

doseči. Takšni otroci se po navadi zatečejo tudi k laţem, izmikanju, iskanju potrditev s 

vedenjsko neustreznimi načini (slaba druţba, agresija...).  

Stres v šoli lahko povzročajo tudi sošolci. »Kadar otroci doţivljajo stres zaradi vrstnikov, 

lahko pričakujemo dvojno količino stresa« meni dr. Witkin (2000) in razlaga, da zanje ni 

stresen samo pritisk vrstnikov, ampak tudi dejstvo, da jim manjka nekaj pomembnega, 
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podpora vrstnikov. Vrstniki, prijatelji imajo sposobnost zmanjševanja osamljenosti, potrtosti 

in stresa, saj otroka zamotijo z igro, zabavnimi domislicami in klepetanjem, da se laţje sprosti 

in pozabi na svoje skrbi.  

Vrstniki lahko otroku povzročajo nemalo stresa. Na primer: danes je šport zelo pomemben, 

športniki so znane in priljubljene osebe, športna tekmovanja na vseh stopnjah pa privlačna. 

Otroka, ki motorično ni najbolj spreten, bodo vrstniki v moštvo izbrali kot zadnjega, kar lahko 

zanj pomeni precejšen stres, saj to pri otrocih po navadi pomeni tudi nepriljubljenost. 

Tekmovanja pa se pojavljajo tudi na drugih področjih, saj je ţelja po doseţkih v človeški 

naravi. Witkinova trdi, da tega nagona v otrocih ne bi smeli zatirati, vendar je pomembno, da 

jih naučimo kje so meje zdrave tekmovalnosti. Lahko se namreč zgodi, da se otroci začnejo 

preveč naprezati in gnati za uspehom. Včasih so vzrok za to otroci sami oziroma njihova ţelja 

po uspehu, še večkrat pa učitelji, trenerji ali starši – bodisi dobronamerno, ker vidijo otrokovo 

nadarjenost in mu ţelijo pomagati, ali pa so sebični in hočejo, da otrok doseţe tisto, kar sami 

ne morejo. Dr. Witkinova je zapisala, da so s kolegi pri teh otrocih opazili, da se začnejo bati 

neuspeha bolj kot pa uţivati v doseţkih, kar je zanje močan stres.  

 

2.2.1.5 Prenasičenost z vtisi  

Pomembno vlogo pri stresu oziroma pri naraščanju ţivčne prenapetosti otrok ima v sodobnem 

času njihovo okolje, ki jim ne nudi časa in moţnosti, da bi predelali vse sprejete informacije, 

vtise, izkušnje iz okolja. Svet se za to odvija preprosto prehitro. Avtorici knjige Potovanje v 

tišino, Renata Srebot in Kristina Menih, ta pojav imenujeta sindrom ţivčne prenapetosti, ki je 

značilen za odrasle osebe, a se vedno več pojavlja tudi med otroci, saj jih pritegne vse kar je 

zabavno, noro, pisano, glasno, polno hitro premikajočih se slik.  

Najslikovitejša primera za ta pojav sta, po mnenju Srebotove in Menihove (1996), televizija in 

računalnik, saj otrok ne gradita, ampak deformirata. Otrok, ki ure in ure preţivlja pred TV 

sprejemnikom ali računalnikom, le pasivno spremlja, kar mu je ponujeno. Vse kar lahko 

počne je opazovanje. Dodatno škodo delajo še hitro menjajoči prizori, ki otroku ne dopuščajo 

časa za lastno razmišljanje in vrednotenje videnega/slišanega. Taka nedejavna zabava lahko 

vodi v zahtevo po vedno novih in še bolj napetih akcijah, to pa v naveličanost in 

dolgočasenje. Pripelje tudi do nekakšne zasvojenosti, ko otrok ni več sposoben aktivne igre, v 

katero bi se popolnoma poglobil in se ob njej sproščal in razvijal. Enako škodo otrokom 

delajo tudi poplave igrač, pri katerih ni potrebno uporabljati domišljije in ne nudijo celostnih 

izkušenj, ki bi spodbujale vsa čutila. Take izkušnje pa so za duševno zdravje in vsestranski 

razvoj otroka zelo pomembne. (Srebot in Menih, 1996) 

Prenasičenost z vtisi je, poleg premalo prostora in časa, eden poglavitnih vzrokov za otrokovo 

nezmoţnost poglobitve v igro in doţivljanje le-te z vsemi čuti. Otrok, ki je sproščen, 

neobremenjen s preveč vtisi, pa zna uţivati tudi v najbolj preprostih dejavnostih. Ne potrebuje 

nenehnih sprememb, hitrih akcij ter napetih iger in filmov. Ravno to privede do take ţivčne 

napetosti, da otroci postajajo vedno bolj napadalni, ţivčni, prenapeti, nezbrani, nemirni in 

slabo spijo.  
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D. E. Papalia (2003) izpostavlja  še en pomemben problem: sodobni otroci so prek medijev in 

realnosti izpostavljeni teţavam odraslih, čeprav niti teţav otroštva še ne obvladajo 

popolnoma. Prezgodaj so obremenjeni s stvarmi, za katere jim ne bi bilo potrebno še vedeti. 

Ţe zelo zgodaj se seznanijo z nasiljem, spolnostjo, materializmom, tekmovalnostjo... Odrasli 

bi se morali zavedati, da otroci čutijo, razmišljajo in razumejo kot otroci in ne kot odrasli. Za 

zdrav razvoj potrebujejo igro in brezskrbnost in ne skrbi odraslih.  

Podobno razmišlja tudi Witkinova. Pravi, da vse te informacije, ki jih otrok dobi iz medijev, v 

otroku zbujata nemoč, saj glede tega ne more ničesar storiti, in strah, ker nimajo nobene 

predstave o tem, kako resni so ti problemi. 

Tudi Zalokar Divjakova opozarja, da otroci danes od starejših dobivajo informacije, da mora 

človek vladati, imeti moč nad drugimi. Rezultat takega mišljenja pa je sodobna druţba, v 

kateri je treba preţiveti.  

 

2.2.2 Znaki stresa pri učencih prvega triletja 

»Ena stresna situacija, trije različni otroci, trije različni odzivi!« 

dr. Georgia Witkin (2000) 

Dr. Witkin (2000) trdi, da je znake stresa pri otrocih teţko prepoznati, ker se vsak otrok 

odziva drugače, vsak otrok svoj nemir, strah... pokaţe na drugačen način. Posebno teţko je, 

ker otroci večino stvari, povezanih s stresom, sporočajo neverbalno: s svojim vedenjem, 

čustvi in govorico telesa. Zato je pomembno, da se otroku posvetimo, ga opazujemo.  

Danes lahko znake in okvare na psihosomatskem področju zasledimo ţe pri otrocih, ne le pri 

odraslih.  Dr. Witkin je v svoji knjigi objavila svojo raziskavo, v kateri je znake stresa pri 

otrocih razdelila v tri skupine: telesne, vedenjske in čustvene. 

 

2.2.2.1 Telesni znaki 

V raziskavi je največ otrok kot znak stresa navedlo nespečnost (47%), bolečine v trebuhu 

(44%), slabost (26%) in glavobole (21%). Ugotavlja pa še, da veliko otrok razvije svojo 

različico telesnih znamenj. Na stres se lahko odzovejo z ţivčnimi tiki, koţnimi izpuščaji, 

pogosti so tudi prehladi, poslabšanje obstoječe kronične bolezni, napetost in bolečine v 

mišicah, mišični krči, suha usta, potenje, druge teţave s spanjem (npr. teţave pri zbujanju), 

bolečine v ţelodcu in prebavne motnje (zaprtost, driska), motnje prehranjevanja, bolečine v 

prsih, omotičnost in mokrenje. 

Seveda pa ta znamenja niso vedno posledica stresa, zato je nujno, da jim posvetimo dovolj 

pozornosti in pravilno ukrepamo.  

Tudi Srebotova in Menihova (1996) opozarjata na podobne znake, ki lahko oslabijo telesno in 

duševno zdravje otroka, kar pa lahko privede tudi do ogroţanja njegovega zdravega razvoja. 
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2.2.2.2 Vedenjski znaki 

Večina otrok ima ţe po naravi veliko energije. Ko se v telesu zaradi praodziva na stres sproţi 

še adrenalin, pa je imajo še več. Odrasli smo se po večini ţe naučili ta preseţek energije 

usmeriti v nekaj koristnega oz. smo razvili različne strategije umirjanja, otroci pa tega še ne 

znajo (kadar je stresa in z njim energije zares preveč zanje). Tako energijo porabijo na 

različne načine:  

 z neprimernim vedenjem ali napadi besa, 

 vedenjsko regresijo (vedejo se kot majhni otroci), 

 slabo voljo in razdraţljivostjo, 

 zapiranjem vase, 

 znašanjem nad brati in sestrami, 

 pretepanjem, 

 raztresenostjo, 

 pretirano jokavostjo in tuljenjem, 

 sanjarjenjem podnevi in z nezbranostjo pri pouku, 

 utrujenostjo in brezvoljnostjo, 

 nemirnostjo, 

 z upiranjem (noče v šolo ali varstvo). 

 

2.2.2.3 Čustveni znaki  

Čustveni znaki se pogosto skrivajo za vedenjskimi, zato sta ti dve skupini znakov še posebej 

povezani, prepleteni. Na primer, regresija, zapiranje vase, razdraţljivost, teţavno vedenje in 

znašanje nad sorojenci so po navadi izrazi strahu, jeze, ţalosti, potrtosti, kar pri otroku 

povzroča stres. Pri nekaterih otrocih se lahko pojavijo celo napadi panike. Pogosti znaki stresa 

so tudi nočne more. G. Witkin trdi, da je za otroka nočna mora kot majhen šok. Tak otrok se 

po doţivetju nočne more boji, da ga bo mučila tudi naslednjič, ko bo zaspal, zato se pogosto 

pojavijo teţave z odhodom v posteljo in spanjem. Premalo spanja pa pomeni še več stresa 

naslednji dan.  

 

2.2.3 Posledice stresa pri učencih 

G. Witkin (2000) v svojem delu navaja tudi raziskavo dr. Seylea, ki je raziskoval odziv na 

stres (reakcijo na boj ali beg). Ugotovil je, da ima le-ta močan vpliv na imunski sistem. Stres 

lahko v resnici tako oslabi imunski sistem, da postane človek bolj dovzeten za določene 

bolezni, npr. prehlad. Raziskovalci kalifornijske univerze so dokazali, da imajo otroci, ki so 

bolj dovzetni za stres, več bolezni, kot tisti, ki so za stres manj dovzetni.  

Poleg prehlada, ki ga lahko povzroči stres, so opazili tudi pojav nekaterih drugih bolezni pri 

otrocih, ki so dlje časa izpostavljeni stresu. Lahko pride do vnetja debelega črevesja, 

ţelodčnega čira, razdraţljivega črevesja, hiperventilacije (pretirano izločanje CO2 zaradi 

prehitrega in plitvejšega dihanja), astme, revmatičnih obolenj, alergij in drugih teţav s koţo.  
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In zakaj je tako? Stres oz. stresni hormon ima na naše telo tak vpliv, da lahko upočasni ali 

oslabi prebavo in druge telesne funkcije. Zavre tudi nastajanje belih krvničk v krvi, ki sicer 

povečujejo obrambno sposobnost našega telesa.  

Dr. Georgia Witkin navaja, da je verjetno najnevarnejša posledica stresa pri otroku  

upočasnjena rast. Stresni hormon vpliva tudi na delovanje hipofize, ki pa je zadolţena za 

proizvajanje rastnega hormona. Ob nenehnem stresu tako hipofiza ne more skrbeti za 

zadostno količino rastnega hormona, zato pride do hormonskega neravnovesja, zaradi česar je 

lahko prizadet otrokov telesni razvoj.   

 

2.2.4 Kako naj premagujejo stres?  

Zaradi modernega načina ţivljenja je danes sprostitev, mirovanje in umik vase zelo oteţen. 

Otroci pa morajo, tako kot odrasli, doţivljati dejavnosti in sprostitev, gibanje in mirovanje. 

Navsezadnje se morajo znati odpreti zunanjemu svetu, in kar je še pomembnejše, znati se tudi 

umakniti v svoj notranji svet (Srebot in Menih, 1996). 

Sveta in modernega načina ţivljenja ne moremo kar tako spremeniti, niti ne moremo otrok 

izolirati pred stresom. Lahko pa mu pomagamo najti tehniko sproščanja, ki njemu najbolj 

odgovarja in ga naučimo premagovati stres na zdrav način. 

Dr. Breda Kroflič (1999) je v svojem delu zapisala, da so za preprečevanje in odpravljanje 

stresa učinkovito sredstvo sprostitvene in meditativne tehnike. Navaja tudi raziskave 

(Goleman, 1996, v Kroflič, 1999), ki so pokazale, da so ljudje (tako odrasli, kot otroci), ki 

izvajajo sprostitvene tehnike, odpornejši za stresne situacije.  
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3 Sprostitev  
»Sproščenost je najbolj naravno stanje telesa in duha.« 

(Renata Srebot in  Kristina Menih, 1996) 

Helena Bizjak (1996) je zapisala, da je sprostitev odsotnost psihične in fizične napetosti 

oziroma nasprotje stresu. Sprostitev je po njenem mnenju zelo podobna počitku, le da je treba 

za sprostitev nekaj narediti.  

 

3.1 Pomen učenja sproščanja za otroke 

Po besedah Geršakove (2006) vse več staršev in pedagoških delavcev ugotavlja, da so otroci 

vedno bolj razdraţljivi, napadalni, ţivčni, nezbrani, nemirni in slabo spijo. Vse to so znaki 

sindroma ţivčne prenapetosti, ki je bila včasih značilna za odrasle. Otroci sicer imajo naravno 

sposobnost sproščanja z igro, vendar vedno več otrok ţivi v premajhnih stanovanjih, v mestih 

brez zelenic, kjer nimajo prostora za igro in s tem prostora za sprostitev. Poleg tega sodobni 

otroci niti nimajo več časa za igro zaradi preveč obveznosti, ki jih imajo s šolo in interesnimi 

dejavnostmi, v katere so vključeni. To bi moralo starše, učitelje in vzgojitelje še posebno 

skrbeti (Srebot in Menih, 1996). 

Sprostitvena vzgoja otroke spodbuja, da najdejo/odkrijejo mir v sebi ter daje moţnost 

improvizacije ter domišljije in s tem ustvarjalno reševanje problemov. Učenci skozi 

sprostitvene vaje odkrivajo sebe, razvijajo socialne odnose, čustva in se sprostijo. Tudi 

konfliktov v razredu naj bi bilo manj (Geršak, 2006). Tudi Srebotova in Menihova (1996) 

trdita podobno – da je sproščen, neobremenjen otrok, otrok, ki kaţe zanimanje za okolje, se 

predaja igri v celoti in se zna ukvarjati sam s seboj.  

Tako učenje sproščanja danes pomeni nujna alternativa temu, kar nam zunanji svet ponuja. 

Otrok mora spoznati, da poleg hitrega, bleščečega in glasnega zunanjega sveta, ki mu pogosto 

ne da niti moţnosti, da bi v miru predelali vse vtise, ki jih dobi iz njega, obstaja tudi človekov 

lastni notranji svet, svet tišine in miru. Ta njegov svet mu pomaga predelati in organizirati 

zunanje draţljaje, o njih razmisliti, jih ponotranjiti, nudi pa tudi prostor za umik in črpanje 

novih moči. Poleg tega sprostitvena vzgoja veliko prispeva tudi k razvoju otrokovih 

ustvarjalnih zmogljivosti in je z vsem tem skoraj nujna alternativa tistemu delu otrokovega 

sveta, ki je poln nedejavnega in površnega doţivljanja (Srebot in Menih, 1996). 

Sprostitvena vzgoja vpliva tudi na zdravje. Witkinova (2000) navaja raziskavo strokovnjakov 

neke kalifornijske univerze, kjer so ugotovili, da se zdravje otrok, ki so bolj dovzetni za stres 

(in zaradi njega večkrat zbolijo), pomembno izboljša, ko/če se ga naučijo obvladovati - če se 

naučijo sproščanja.  

Predvsem za šolske otroke pa je pomembno tudi dejstvo, da sprostitev izboljšuje učne 

sposobnosti, saj se z njo znebimo nepotrebnih misli, skrbi in informacij (Tubbs, 2004). 
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3.2 Tehnike sproščanja, primerne za otroke 

Sprostitvena vzgoja za dosego ciljev uporablja domišljijo, gibanje, telesni stik in svet čutil 

(Srebot in Menih, 1996). 

 

3.2.1 Dihalne vaje  

Z vsakim vdihom naše telo dobi tisto, kar najbolj potrebuje – kisik. Z vsakim izdihom pa ga 

očistimo vseh nepotrebnih snovi in strupov. Zato je še kako pomembno, da dihamo pravilno 

in kakovostno. Pravilno, globoko dihanje pa je mogoče le, kadar je telo sproščeno.  

Dihanje razvrščamo na tri področja: nizko, srednje in zgornje dihanje. Pri zgornjem dihanju 

dihamo samo z zgornjim delom prsnega koša in lahko opazujemo dviganje in spuščanje 

ramen. Pri srednjem dihanju dihamo s celim prsnim košem in opazujemo njegovo premikanje. 

Pri nizkem dihanju dihamo s trebuhom oziroma s prepono, zato pri vdihu in izdihu otroke 

spodbujamo, da opazujejo dviganje in spuščanje trebuha. Globoko jogijsko dihanje doseţemo, 

ko vse tri načine dihanja zdruţimo v enem globokem vdihu in izdihu (Mainland, 1998).  

Kadar smo pod stresom, ne moremo dihati nizko, ker je prepona zelo občutljiva na stres.  Zato 

dihamo hitreje, plitveje, včasih nam dih lahko celo zastane.  

Pri dihanju pa je pomembna tudi telesna drţa. Če je naš prsni koš stisnjen in hrbet sključen, to 

ovira polnjenje pljuč.  

Z dihalnimi vajami ţelimo pri otrocih spodbuditi občutek za pravilno dihanje. Pomembno je, 

da se naučijo globoko vdihniti in potem pljuča pri izdihu tudi do konca izprazniti, da jih pri 

naslednjem vdihu lahko spet napolnijo s sveţim zrakom.  

Pri dihalnih vajah je pomembno, da jih vadimo dlje časa, tako da jih otroci popolnoma 

usvojijo. Teţavnejše dihalne tehnike niso primerne za otroke (Srebot in Menih, 1994 in 1996). 

Na začetku ves čas namenimo pravilni telesni drţi, potem pa postopoma začnemo z učenjem 

pravilnega dihanja. Poseben poudarek damo na popoln izdih. To doseţemo tako, da izdih 

podaljšujemo s štetjem.  

 

1. Vaja za pravilno telesno drţo  

Otrokom predlagamo, da si predstavljajo palico, ki poteka od njihove glave do medenice 

ali pa vrvico, ki narahlo vleče njegovo glavo proti stropu. S tem doseţemo drţo, ki ne 

ovira pljuč s stisnjenim prsnim košem in s sključenim hrbtom. 

(vir: Srebot in Menih, 1996)  

2. Vaja za opazovanje dihanja  

Ko otroci usvojijo pravilno drţo, začnemo z opazovanjem dihanja.  
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Po ţivahni igri naj se otroci uleţejo na hrbet. Spodbujamo jih, da dihajo skozi nos. Roke 

naj poloţijo najprej na prsni koš in potem še na trebuh ter opazujejo. Spremljajo naj pot 

zraka v njihovo telo in iz njega. Zrak naj skozi nos pošljejo čisto do trebuha in potem 

popolnoma izpraznijo pljuča. 

Vajo končamo s pogovorom o pomembnosti dihanja. 

(vir: Srebot in Menih, 1996)  

3. Vaja za trebušno dihanje 

Za nekatere otroke je trebušno dihanje nekaj enostavnega, naravnega. Nekateri pa 

potrebujejo več časa, spodbude in pomoči, da se zopet »spomnijo«, kako se diha s 

prepono.   

Takim lahko na trebuh poloţimo kakšno igračko, ki jo poskuša z vdihom dvigniti, lahko 

si poloţijo dlan na trebuh … Spet jih spomnimo na dihanje skozi nos. Vsak naj diha v 

svojem ritmu. Ko se bo otrok osredinil na svoje dihanje, se bo kmalu umiril in sprostil.  

(vir: Srebot in Menih, 1996)  

 

Ko otroci usvojijo osnove, lahko dihalne vaje uporabimo kot vaje za umirjanje (npr.: 

meditacijsko dihanje, dihanje z oddajanjem glasov, vaje za opazovanje dihanja, vaje za 

trebušno dihanje), za preganjanje zaspanosti, utrujenosti, za poţivljanje ali pa sproščanju jeze 

in napetosti.  

 

4. Vaja za umirjanje: Meditacijsko dihanje 

Otroci sedijo na tleh, po turško. Spomnimo jih na pravilno drţo. Dlani sklenejo pred 

prsnim košem. Dihajo skozi nos. Pri vdihu dlani razprejo, pri izdihu jih ponovno 

sklenejo. Vajo nekajkrat ponovijo, učitelj jim pomaga z navodili: vdih – dlani narazen, 

izdih – dlani skupaj. 

(vir: Srebot in Menih, 1996)  

5. Vaja za umirjanje: Dihanje z oddajanjem glasov 

Otroci lahko vajo izvajajo stoje ali leţe. Vdihnejo skozi nos in počasi izdihnejo skozi usta. 

Pri tem tiho izgovarjajo glas »ššššššššš« kolikor dolgo lahko. Za laţjo izvedbo si otroci 

lahko predstavljajo balonček, iz katerega uhaja zrak. 

Ta vaja podaljša izdih in hkrati sprošča. Primerna je za napete, preobremenjene otroke.  

(vir: Srebot in Menih, 1996)  
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6. Vaja za preganjanje zaspanosti, utrujenosti, za poţivljanje: Tarzani 

Pri tej vaji otroci stojijo in globoko vdihnejo skozi nos, ob izdihu pa se tolčejo po prsih in 

spustijo tarzanski vzklik. Večkrat ponovijo.  

Ta vaja krepi samozavest, ni pa primerna za otroke s povišanim krvnim tlakom, z 

motnjami v delovanju ščitnice in za otroke z astmo.  

(vir: Srebot in Menih, 1996)  

7. Vaja za sproščanje napetosti: Sekanje drv 

Otroci stojijo rahlo razkoračeno, roke so sklenjene pred trebuhom. Vdihnejo in dvignejo 

roke visoko nad glavo. Ob izdihu roke zavihtijo naprej in ob tem glasno vzkliknejo: »Ha!« 

Vajo nekajkrat ponovijo.  

(vir: Srebot in Menih, 1996)  

 

3.2.2 Meditativne vaje  

Meditacija je pot do ustavitve nemirnega delovanja moţganov in vzpostavitve nadzora nad 

njimi. Moţgane umirimo tako, da se osredinimo na določeno stvar – dihanje, besedo, 

predmet, nič. 

Meditacijo lahko doţivimo tudi v vsakodnevnem ţivljenju, brez naprezanja, kadar neko stvar 

delamo s polno zavestjo, smo nanjo popolnoma osredotočeni, se nekemu delu povsem 

posvetimo (Wilmes – Mielenhausen, 1999). Ko se otroci poglobijo v igro, odmislijo svet 

okrog sebe, ko se pogovarjajo z rastlinami, ţivalmi in igračami, ko vidijo dobre vile in nočne 

strahove, v resnici na nek način meditirajo. Na ţalost pa, tako trdi Wilmes – Mielenhausenova 

(1999), je danes mnogo otrok to sposobnost ţe izgubilo, saj je zaradi kupov igrač njihova igra 

plitka in površna. Vsake igrače se kmalu naveličajo in so nepotrpeţljivi, nekateri celo 

agresivni.  

Otroci svet dojemajo na veliko bolj meditativen način kot odrasli. Otroški moţganski polobli 

(desna intuitivna in leva racionalna stran) sta veliko bolj povezani kot pri odraslih. Z 

odraščanjem pa to sposobnost izgubljamo, saj se učimo misliti linearno, funkcionalno, s tem 

pa potiskamo desno poloblo moţganov vedno bolj v ozadje. Prevladovati začne leva 

hemisfera. Zato ima večina odraslih teţave z doseganjem stanja popolne sprostitve. Doseţemo 

ga lahko samo s ponovnim učenjem.  

Pri sproščanju igrajo pomembno vlogo valovi alfa. To so počasni moţganski valovi, ki se pri 

odraslih pojavijo, med spanjem, ko sanjamo ali pri sprostitveni meditaciji. V stanju alfa laţje 

naveţemo stik s svojo zavestjo in z intuitivno platjo svoje osebnosti.  

Pri otrocih pa so valovi alfa prisotni tudi, ko so budni. Zato smisel meditacijskih vaj za otroke 

ni učenje, ampak ohranjanje in krepitev teh sposobnosti.  
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Z meditacijo se moţgani obnovijo in spočijejo, kar vpliva na celo telo. Otrok se sprosti in je 

bolj zbran, nauči se umiriti beţeče misli, se osrediniti na eno stvar in se prepuščati lastni 

domišljiji.  

Pri meditativnih vajah je pomembno, da jih vadimo dlje časa, tako da jih otroci popolnoma 

usvojijo. Kljub temu pa morajo biti vaje kratke in preproste – šestletniku bo ţe 5 minut veliko, 

dvanajstletnik pa lahko ostane zbran ţe tudi do 20 minut. Pred začetkom moramo pripraviti 

prostor, ustvariti prijetno razpoloţenje ter pripraviti sebe in otroke z nekim simboličnim 

obredom (npr. nekaj trenutkov tišine). 

Srebotova in Menihova (1996) svetujeta, da meditativnih vaj ne izvajamo, če so otroci 

razdraţeni, nemirni ali utrujeni. V takih situacijah so bolj primerne telesne vaje.  

Meditiramo lahko stoje, sede ali leţe. Otroke spodbudimo, da poiščejo njim najudobnejši 

poloţaj. Nič jih ne sme motiti, počutiti se morajo prijetno, sicer ne bodo mogli mirovati. 

Predstavimo jim nekaj primernih poloţajev. Lahko sedejo na tla, kolena povlečejo k telesu, z 

rokami objamejo meča in poloţijo glavo na kolena. Sedijo lahko tudi na stol z zravnano 

hrbtenico, stopala morajo biti na tleh, roke pa počivajo v naročju. V leţečem poloţaju sta dve 

moţnosti: na hrbtu, iztegnejo noge, roke pa poloţijo ob telesu ali pa na trebuhu, s pod glavo 

prekriţanimi rokami. Poloţaji so lahko tudi jogijski, na primer lotosov sedeţ ali diamantni 

sedeţ (Srebot in Menih, 1996). 

 

Diamantni in lotosov sedeţ 

(vir: http://www.flickr.com/photos/ricardo_prates/2787006863, 22. 1. 2013) 

 

1. Krog tišine 

Otroci in učitelj naredijo krog stoje, primejo se za roke in zaprejo oči. Trudijo se, da 

enakomerno in globoko dihajo. Osredotočijo se na roke svojih sosedov. Mirujejo pribliţno 

eno minuto, potem na rahlo spustijo roke. 

Vaja je zelo primerna za umiritev pred kakšno akcijo, nalogo, pred jedjo ali zjutraj pred 

začetkom pouka. 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

http://www.flickr.com/photos/ricardo_prates/2787006863
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2. Sedeti mirno 

Učitelj z otroki mirno sede v krog in jim razloţi, da se bodo skupaj odpravili v svet tišine 

– nekaj časa bodo sedeli povsem tiho in mirno. Pove, da znajo biti nekateri ljudje tako 

tiho, da slišijo utrip svojega srca, svoje dihanje ali v mislih odpotujejo daleč, v svet tišine 

in miru. Otroke povabi, da zaprejo oči in se sprostijo. Vsi globoko dihajo, ker to umirja 

moţgane. Globoko vdihnejo skozi nos in na dolgo izdihnejo. Ponovijo 5 – 10 krat. Učitelj 

predlaga učencem, naj ne mislijo na nič. Lahko si predstavljajo, da so njihove misli 

oblački ali mehurčki, ki odplavajo stran. Sedijo skupaj, dokler otroci ne postanejo 

nemirni. 

Avtorici vaje sta zapisali, da nekateri otroci ne bodo uspeli takoj izprazniti glave in 

ustaviti vseh misli. Takim otrokom lahko pri drugi meditaciji pomagamo s slikami, ki 

predstavljajo mir (na primer slike mirne gladine vode, na katero od časa do časa pade 

kapljica in riše kroge). 

 

Vajo lahko podaljšamo ali popestrimo s predstavljanjem lepih slik, na primer tiho padanje 

sneţink na belo sneţno odejo, neţno valovanje morja, rahel deţ, ki potrkava po oknu … 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

3. Meditacija z naravnim predmetom 

Za to meditacijo učitelj pripravi predmete iz narave, na primer cvetje, kamne, školjke, 

plodove, sadeţe … za vsakega otroka mora biti en predmet. Velikost predmeta naj bo 

primerna otrokovi dlani. Vse predmete naj učitelj zloţi v košaro, ki je postavljena na 

sredini prostora. Otroci se posedejo okrog nje.  

Zanimanje za predmet učitelj vzbudi s pripovedovanjem zgodbic o njem (kje vse ta 

predmet najdemo, kako je nanj padal deţ, kako so ga prenašali valovi, veter …). Po tem 

otroci zaprejo oči in odprejo dlani. Učitelj vsakemu otroku da en predmet v roko. Pusti jim 

ga toliko časa, da se seznanijo vsak s svojim predmetom. Spodbudi jih, da ga začutijo: 

»Kakšen je? Je mrzel ali topel? Teţek ali lahek? Od kje bi lahko prišel?« Potem lahko 

otroci odprejo oči in si kamen ogledajo. Ali se jim zdi isti? 

Vsak otrok nariše zgodbo o svojem predmetu. Če kdo ţeli, ga lahko odnese s sabo. 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

 

3.2.3 Vizualizacija 

Vizualizacija pomeni slikovno predstavljanje z notranjim očesom. Z njo si v moţganih 

ustvarjamo slikovne predstave oziroma prizore. 
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Sodobna psihologija je dokazala, da prijetni prizori, ki so lahko realni ali pa ustvarjeni v 

moţganih, v našem telesu ustvarjajo prijetne občutke in v 10 minutah umirijo človeka (Srebot 

in Menih, 1994). 

Mildred Masheder (v Thomson, 1995) je zapisala, da duševne slike oz. vizualizacijo, kot jo 

imenujejo nekateri drugi avtorji, otroku predstavimo zato, da ga za nekaj trenutkov odvedemo 

»iz njega samega«. Za otroke je primerna vodena vizualizacija, torej ga mora nekdo voditi z 

besedili za vizualiziranje. Pri tem je pomembno predvsem to, da ne govorimo kaj je prav in 

kaj narobe – vsakemu otroku moramo pustiti, da si izmisli in zgradi lasten svet, lasten prostor, 

ki je zanj nekaj posebnega in kamor se lahko vrača, kadar mu je teţko. Po njenem mnenju te 

vodene vizualizacije spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost. 

Pred začetkom vizualizacije je zelo pomembno, da se otrok sprosti, ker si bo tako laţje 

predstavljal prizore. To lahko doseţemo na primer z dihanjem. Pri prvih vizualizacijah si 

izmislimo le preprost pojem in z vprašanji pomagamo otrokom, da si ga čim bolj slikovito 

predstavljajo. Pomembno je, da pojmi niso abstraktni, da so otroku poznani, na primer 

predmeti iz narave: rastline, ţivali. Šele, ko otroci usvojijo vizualizacijo posameznih pojmov, 

se začnemo posluţevati daljših besedil za vizualizacijo. Glas bralca mora biti pomirjujoč in 

prijeten, bralec mora brati dovolj počasi, da se otroci lahko v miru vţivijo v besedilo (Srebot 

in Menih, 1994 in1996). 

Simboli in podobe pri vizualizaciji naj bodo izključno pozitivne, da bodo pri večini otrok 

vzbudile občutke ugodja in tako ustvarile pogoje za sprostitev (Wilmes – Mielenhausen, 

1999). 

1. Uvodna vaja 

Učitelj otroke povabi, da zaprejo oči in si predstavljajo vrtnico. Na vprašanja naj 

odgovarjajo samo v mislih, nič ne govorijo na glas.  

Sprašuje: »Kakšne barve je tvoja vrtnica? Kakšni so cvetni lističi? Ali je ţe v razcvetu? 

Ima trne? So mogoče na njenih listih kapljice rose?« 

Po nekaj minutah vajo ustavimo in se pogovorimo. 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

2. Čarobni vrt 

Učitelj razloţi otrokom, da se bodo pri tej vaji sprehodili po čarobnem vrtu. Otroci leţejo 

ali sedejo, se udobno namestijo in zaprejo oči. Učitelj začne pripovedovati: »Najdi si 

udobno lego, v kateri se počutiš prijetno. Čutiš svoje dihanje? 

Če te obletavajo misli, jih pospravi v velik kovček. Zapri ga in postavi na stran, pozneje 

ga boš lahko spet odprl. 

Predstavljaj si, da stojiš pred starodavnim, visokim zidom. Za njim je čudovit čarobni vrt. 

Tvoj čarobni vrt. Hodiš ob zidu in iščeš vhod vanj. Kar naenkrat se znajdeš pred visokimi 
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ţeleznimi vrati. Počasi pritisneš na kljuko in vrata se škripajoče odprejo. Vstopiš in stojiš 

v svojem čarobnem vrtu. 

Sprehodiš se po njem. Natančno si ga oglej. Odkrij vse kotičke v njem. So v njem ţivali? 

So jezera? Čarobna bitja? Kakšne rastline rastejo v njem?« 

Otrokom pusti nekaj minut, da se sprehodijo po svojem vrtu, nato vajo konča: »Sedaj je 

čas, da zapustiš čarobni vrt. Veš kje so vrata? Vrni se po isti poti, kot si prišel in skrbno 

zapri vrata za seboj. Počasi odpri oči, se pretegni in zazehaj.« 

Učitelj naj da vsakemu otroku priloţnost, da pripoveduje o svojem vrtu. Vajo lahko 

podaljša tudi tako, da vsak otrok nariše svoj vrt.  

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

 

3.2.4 Telesni stik  

Telesni stik otroke pomirja in jim daje občutek varnosti. Srebotova in Menihova (1996) trdita, 

da bo tisti, ki v otroštvu ni doţivel dovolj neţnosti, vse ţivljenje čutil pomanjkanje. Starši, ki 

so odrasli v okolju brez neţnosti, tudi sami tega ne bodo nudili svojim otrokom, saj tega ne 

(po)znajo. Nekateri so zaradi napornega in hitrega ţivljenjskega tempa preutrujeni, naveličani 

in imajo za otroke, druţino vedno manj časa. 

Ţalostno, toda resnično je dejstvo, da nekateri otroci dotik spoznavajo le kot obliko nasilja. 

Tako otrok se bo tudi sam (kot otrok in kot odrasel) izraţal le z nasiljem in grobostjo. Tak 

otrok je prikrajšan za veliko prijetnih doţivetij (Srebot in Menih, 1996). 

 

3.2.4.1 Dotiki 

Pri sprostitvenih vajah z dotikom je najpomembnejše, da otrokom pokaţemo, kako je, če si 

blizu drugim ljudem, če ti z njimi in oni s tabo neţno ravnajo.  

Pri vajah s telesnim stikom je pomembno, da upoštevamo otrokove sposobnosti za 

navezovanje stikov ter njegov osebni prostor. Nekateri otroci niso navajeni dotikov, zato 

potrebujejo več časa, da nekomu dovolijo blizu. V vadbo nikogar ne smemo siliti,otrokom 

pustimo, da sami določijo kaj in koliko ţelijo. Srebotova in Menihova (1996) sta zapisali, da 

se ob redni vadbi otroci sčasoma osvobodijo strahu pred bliţino drugih ljudi in dotiki.  

Za otroke, ki poznajo predvsem nasilje, bo to čisto nova izkušnja – da spoznajo, da so lahko 

do drugih tudi neţni ter s tem mogoče pri sošolcih doseţejo več kot z nasiljem.  

Pozornost pri vadbi poleg otrokom, vajenim nasilja, namenimo tudi srameţljivim in 

zadrţanim otrokom.  
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1. Dihanje hrbet ob hrbet 

Otroci vajo delajo v paru. Sedeta tako, da se s hrbtom dotikata drug drugega. Otroke 

spodbujamo, da se potrudijo čutiti dihanje sošolca. Vajo lahko spremljamo z besedilom. 

Otroke vodimo tako, da jih opozarjamo na sošolca – kako se njegov hrbet premika, kako 

je topel. Spodbujamo jih, da uskladijo dihanje. Z osredinjenjem na dihanje se bodo učenci 

umirili. 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

2. Dotik z rokami 

To je vaja, ki je primerna za začetek, saj se otroci dotikajo samo z rokami. Dotiki tudi ne 

trajajo dolgo.  

Pazimo, da iz prostora umaknemo vse ovire, ker se otroci gibljejo z zaprtimi očmi.  

Otroci počasi hodijo po prostoru z zaprtimi očmi. Ko se dotakne drugega otroka, se 

ustavita in si podata roki. Roki naj se čim bolj spoznata, otroci naj bodo pozorni na to, 

kakšne roke ima partner, so mehke, tople, hladne, velike, majhne, kakšni so prsti, dolgi, 

kratki, tanki, debeli … je dotik prijeten?  

Vaja je dobra tudi za koncentracijo. 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

3. Pajac 

Vajo izvajajo otroci v paru. Prvi otrok je pajac, drugi pa se ga dotika na posameznih delih 

telesa. Vsak del, ki se ga dotakne, omahne. Ko se »pajac« sesede, ga mora spet oţiviti, 

tako da se spet dotika posameznih delov telesa, ki ob dotiku oţivijo. Na koncu vlogi 

zamenjata.  

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

4. Odmotavanje klobčiča 

Tudi to vajo izvajajo v paru. Prvi otrok se zvije v klobčič, drugi pa ga počasi odmotava. 

Začne pri prstih na rokah, potem je na vrsti dlan … Klobčič naj se čim bolj prepusti 

sošolcu. Ta pa mora paziti, da je čim bolj počasen in neţen.  

Če vajo pravilno izvajajo, deluje zelo pomirjujoče, hkrati pa spodbuja občutljivost na 

dotik. 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

5. Polhi  

Za to skupinsko vajo pripravimo dovolj odej in blazin. Potem povabimo otroke, da skupaj 

postanemo polhi, ki se pripravljajo na zimsko spanje. Najprej si moramo z blazinami 
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pripraviti toplo gnezdo, nato se bomo zvili v klobčiče in se čim bolj stisnili skupaj, da nam 

bo toplo.  

Otroke spodbujamo, da dihajo globoko in umirjeno ter hkrati poslušajo dihanje sosedov. 

Počasi naj svoje dihanje prilagodijo sosedovemu. Ko so vsi otroci umirjeni, počasi 

naznanimo pomlad. Čisto počasi se začnemo prebujati, se pretegnemo, zazehamo in 

počasi vstanemo. 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

6. Muckanje  

Otroci se posedejo v dve vrsti, obrnjeni druga proti drugi. Eden od otrok postane mucek, 

ki se po vseh štirih sprehodi skozi vmesni prostor, mimo vseh sošolcev. Otroci ga boţajo, 

ljubkujejo, mu kaj lepega povejo … Muc pa skuša biti čim bolj prijazen do sošolcev. Ko 

pride do konca vrste, se usede na prazen prostor, muc pa postane drug otrok. Igro igrajo, 

dokler ne pridejo vsi na vrsto. 

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

7. Polaganje rok 

Vajo izvajajo otroci v skupini po največ 10.  

Eden v skupini leţe na trebuh. Drugi pokleknejo okrog njega tako, da ga doseţejo z 

rokami. Z drgnjenjem si ogrejejo roke. Potem jih poloţijo na tistega, ki leţi: eden na 

glavo, dva na lopatici – vsak na eni strani), dva na ledveni del, dva na kolena in eden na 

stopala (vsako roko na eno stopalo). Med vajo vsi molčimo, otroci naj si v mislih 

predstavljajo kako grejejo sošolca z dlanmi. Dihamo v enakomernem ritmu.  

Če otrok leţi na hrbtu, polagajo roke tako: eden na čelo, dva na območje pljuč, dva na 

trebuh, dva na kolena in eden na stopala.  

Vajo lahko otroci izvajajo tudi v parih. V tem primeru dejavni otrok prestavlja dlani po 

telesu nedejavnega otroka.  

Avtorici vaje pravita, da je polaganje rok po navadi prijetno in jih lepo sprosti.  

(vir: Srebot in Menih, 1996) 

 

3.2.4.2 Masaža 

Masaţa se je razvila iz ene naših najosnovnejših potreb – da se dotikamo in da se nas kdo 

dotakne (Petminutne masaţe, 2008). Wilmes – Mielenhausenov (1999) pravi, da nam 

omogoča blagodejen pogovor preko koţe, brez besed, le preko otipa.  

Vsi otroci oboţujejo boţanje, trepljanje, toplino, neţnosti, če so le navajeni na to. Otroci, ki so 

navajeni dotikov, se zelo radi prepuste masaţi, zelo radi pa tudi sami masirajo druge. Masaţa 
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je lahko preprost način sprostitve in vir prijetnega počutja. Srebotova in Menihova (1996) 

trdita, da imajo otroci veliko večji občutek za neţnost, boljšo intuicijo in bolj naraven odnos 

do svojega in tujega telesa. Tudi zato jih je smiselno naučiti nekaj temeljnih in nezahtevnih 

tehnik.  

Kljub temu pa obstajajo otroci, ki jim dotiki, masaţe ne odgovarjajo. Zato moramo  tudi pri 

masaţi nujno spoštovati otrokove ţelje in v masaţo nikogar siliti. Vse masaţe opravljamo na 

oblečenem telesu, kljub temu pa si pred začetkom umijemo roke. Pripravimo toplo podlago, 

ker se telo lahko hitro shladi in masaţa postane neprijetna. Upoštevamo ustvarjalnost otrok, 

spodbujamo njihove lastne pobude, a vseeno ne pozabimo na nenehen nadzor in pazljivost. 

Pazimo, da so otroci neţni drug z drugim (Srebot in Menih, 1996). Pri igrah z masaţo pa 

moramo paziti tudi na to, da ne mi, ne otroci masaţe nikoli ne izvajamo direktno na hrbtenici.  

 

1. Trepljanje 

Maser stoji za masiranim. Narahlo ga začne s prsti trepljati po glavi in potuje po tilniku, 

ramenih, celotnem hrbtu (ne po hrbtenici!), do zadnjice. Zadnjico treplja krepkeje, s 

pestmi. Potuje naprej po stegnih do stopal. Ko prispe do stopal, se po isti poti in na enak 

način vrne navzgor. Masirani naj med masaţo maserju pove, ali si ţeli močnejšega ali 

šibkejšega trepljanja. Ko konča, s prsti nekajkrat »počeše« masiranega od glave do stopal 

in nazaj.  

Ta masaţa je poţivljajoča, zato je priporočljiva po daljšem sedenju ali preutrujenosti.  

(vir: Srebot in Menih, 1996)  

2. Zibanje 

To je zelo preprosta tehnika, ki zelo hitro učinkuje. Masirani leţe na hrbet, maser sede za 

njegovo glavo in roke poloţi pod njegove lopatice. Rahlo stresa zgornji del masirančevega  

telesa. Masiranec se mora popolnoma prepustiti. Ko maser začuti, da je zgornji del mehek 

in glava rahlo niha, je zgornji del telesa sproščen. Potem poklekne k stopalom, ki si jih 

poloţi v naročje in s telesom rahlo giblje naprej in nazaj. To povzroči zibanje celotnega 

telesa masiranega. Maser naj ga rahlo ziblje, dokler ne bo popolnoma sproščen. Potem 

vlogi zamenjata.  

(vir: Srebot in Menih, 1996)  

3. Masaţa z ţogicami 

Otroci naj se masirajo v parih. Maser ima v roki eno ali dve teniški ţogici. Masiranec 

sproščeno leţi na tleh. Maser začne na vratu ali ramenih in z ţogicami dela kroţne gibe. Z 

ţogicama potuje od vratu, ramen, po rokah, se vrne na hrbet, preko zadnjice do stegen, 

meč in stopal. Potem se vrne po isti poti nazaj proti vratu. Potem vlogi zamenjata. 
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Poleg tega, da bo masiranec zmasiran in sproščen, bo tudi maser temeljito zmasiral svoje 

dlani.  

(vir: Wilmes – Mielenhausen, 1999) 

 

Zahtevnejše tehnike masiranja je otrokom najlaţje predstaviti skozi zgodbe. Tako sta 

Srebotova in Menihova (1996) predstavili Vremensko masaţo. Navodila za masaţo otrokom 

posredujemo preko zgodbe. Mlajši otroci laţje razumejo, če jim rečemo, naj s prsti pokaţejo 

kako pada deţ po hrbtu, kot če jim naročimo naj sošolca trepljajo s prsti.  

 

4. Vremenska masaţa 

Masaţo izvajajo otroci v parih. Masiranec leţi na trebuhu, maser kleči ob njem. Učitelj 

sodeluje tako, da vodi masaţo z zgodbo in masira enega od učencev.  

»Lepo vreme je, sonce prijetno ogreva hrbet.« - masiranca boţamo po glavi in hrbtu. 

»Pihati začne rahel veter.« - s konicami prstov boţamo masiranca po glavi in hrbtu. 

»Narahlo začne deţevati.« - s prsti narahlo trepljamo hrbet in glavo. 

»Deţuje vedno močneje, grmi.« - trepljamo vedno hitreje in malo močneje. 

»Bliska se.« - s hitrimi gibi narišemo strele po hrbtu. 

»Začenja padati toča.« - s pestmi narahlo udarjamo po hrbtu.  

»Še enkrat se zabliska« - s hitrimi gibi narišemo strele po hrbtu. 

»Spet deţuje, deţ počasi pojenja.« - trepljamo vedno počasneje in bolj narahlo. 

»Tudi veter pojenja.« - s konicami prstov boţamo masiranca po glavi in hrbtu. 

»Sonce spet pokuka izza oblakov in nas greje.« - poloţimo roke na hrbet in glavo, drţimo 

nekaj trenutkov.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

 

Na enak način lahko učence naučimo tudi masaţe dlani in masaţe obraza, ki je v resnici zelo 

zapletena, a se je lahko lotijo tudi mlajši učenci ob dobrem vodstvu in njim razumljivimi 

navodili. Opozoriti jih je potrebno le, da naj bodo zelo neţni ter da naj sledijo svojim 

občutkom (Srebot in Menih, 1996). 
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3.2.5 Gibanje – telesne sprostitvene vaje  

Gibanje za človeka pomeni terapijo, saj sprosti mišično in duševno napetost, ki je posledica 

notranjih in zunanjih pritiskov.  

Tudi v otrocih se kopiči napetosti, ki v njihovih telesih vzbuja nemir, predvsem zato, ker se 

večina otrok danes premalo giba. Večino dneva presedijo: v šoli, ob domačih nalogah, pred 

računalnikom in televizijo … Otroci pa občutijo naravno potrebo po gibanju. Če ta ni izţiveta, 

postanejo nemirni.  

Če ţelimo, da otroci sprejmejo mirne sprostitvene vaje, moramo najprej poskrbeti, da se 

osvobodijo napetosti. Tu so primerne bolj ali manj ţivahne telesne sprostitvene vaje. Lahko so 

v obliki elementarnih iger, ţivahne pesmi ali glasbe, ob kateri zaplešejo. Veliko laţje se bodo 

osredinili in poglobili, če se bodo najprej »zdivjali«, trdita Srebotova in Menihova (1996).  

Telesne sprostitvene vaje pa lahko uporabimo tudi kot samostojne vaje za razgibavanje, za 

sprostitev po dolgotrajnem sedenju ali za sprostitev odvečne energije.  

 

3.2.5.1 Igre  

Ţivahne igre lahko otrokom pomagajo, da se »zdivjajo«, sprostijo odvečno energijo in 

otresejo napetosti. Vendar Srebotova in Menihova (1996) poudarjata, naj bodo te igre zares 

namenjene le sprostitvi ter razvedrilu in naj ne bodo tekmovalno naravnane. Če bi se šlo za 

zmago, bi to za otroke pomenilo pritisk, ki onemogoča sprostitev. Poleg tega pravita, da je v 

današnjem svetu ţe tako ali tako preveč tekmovalnosti.  

 

1. Spočijmo oči 

Igra je primerna tudi za trenutke med poukom, ko postanejo oči utrujene. 

Nekaj časa drgnemo dlani, da postanejo malo tople. Nato jih otroci poloţijo na oči, tako 

da ena dlan prekriva drugo. Vztrajajo lahko kakor dolgo ţelijo, čim dlje, tem bolje. Pri 

tem jih spodbujamo, da si predstavljajo, kako se oči polnijo z novo energijo, ki jo 

dobivajo iz dlani.  

Na ta način otroci za nekaj časa izolirajo oči pred zunanjimi vplivi. S tem si oči 

odpočijejo, otroci pa umirijo.  

(vir: Srebot, Menih, 1994) 

2. Vaja za obrazne mišice 

Vajo izvajamo sede ali stoje. Otroke povabimo, da najprej na široko zareţijo (pokaţejo 

zobe kot pes), naredijo jezen izraz na obrazu, lahko tudi zarenčijo. Potem naj spodnjo 

čeljust najprej stegujejo naprej in nazaj, nato naj krepko odpirajo in zapirajo usta. 
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Spodnjo čeljust naj počasi premikajo čim bolj v levo in v desno. Pokaţejo jezik, kolikor 

morejo in istočasno izustijo prezirljiv krik. Večkrat naj ponovijo. 

Nato naj vihajo nos ter dvigajo in spuščajo obrvi. Počasi naj vrtijo oči v obe smeri. Potem 

naj hitro meţikajo z obema očesoma hkrati, na koncu izbuljijo oči, kolikor morejo. 

Našobijo ustnice, kot bi hoteli reči »o« in kroţijo z njimi. Na koncu naj čim hitreje 

ponavljajo »OE«  

(vir: Srebot, Menih, 1994). 

3. Ţivalski vrt 

V tej igri otroci z glasom in gibom posnemajo čim več različnih ţivali. Dobro je, če se 

izmenjujejo ţivahne in umirjene. Zaključimo z umirjeno.  

Igra je primerna, ker se ob njej otroci sprostijo, hkrati pa spodbujajo svojo domišljijo.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

4. Otresanje mravelj 

Otroci naj si predstavljajo, da po njih leze polno drobnih mravelj. Ne grizejo, samo 

ţgečkajo jih. Znebijo se jih lahko samo z otresanjem. Otresajo najprej eno roko, potem še 

drugo, začnejo še z nogami, glavo, trupom … dokler nimajo občutka, da so vse mravlje 

popadale z njih.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

5. Drevesa v viharju 

Otroke povabimo, da si poiščejo svoj prostor. Predstavljajo naj si, da so drevesa. Noge so 

trdno pritrjene na tla, saj iz njihovih stopal  poganjajo močne korenine. Noge so močno 

deblo, zgornji del telesa pa krošnja.  

Začnemo pripovedovati zgodbo o drevesu, ki mirno raste sredi travnika. Kar na lepem 

zapiha šibek veter in neţno zaziblje krošnjo. Veter postaja vse močnejši, veje se vedno 

bolj upogibajo, cela krošnja se premika. Prihrumi vihar, njegova moč je strašna, krošnjo 

upogiba skoraj do tal, na vse strani. Drevo se mora močno upirati, da ga ne izruje iz tal. 

Na srečo so njegove korenine zelo močne.  

Vihar odnaša s seboj vse, kar ni dobro pritrjeno, tudi skrbi in napetost… Otroke 

povabimo, da mu pustijo odnesti vse, kar jih obremenjuje. Ko skrbi in napetosti ni več, se 

tudi veter umiri, počasi popolnoma poneha in spet posije sonce.  

Vaja je primerna za otroke starejše od 7 let, saj jo morajo pravilno razumeti.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 
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6. Ţvečilni gumi 

To je vaja, ki sprošča in pretegne obrazne mišice. Učitelj umirjeno pripoveduje otrokom, 

naj si predstavljajo, da imajo v ustih ogromen ţvečilni gumi. Najprej naj ga, kolikor 

močno zmorejo, ţvečijo na levi strani, potem na desni, pa s sprednjimi zobmi. Potem naj 

naredijo balon, ga počijo, vlečejo naj ţvečilni gumi iz ust … Ko se naveličajo, naj ga 

izpljunejo.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

7. Maček 

Otroci naj si predstavljajo, da so mački. Učitelj pripoveduje zgodbo. Maček leţi na tleh in 

spi. Počasi se začne prebujati. Najprej iztegne zadnje tačke, potem še sprednje. Previdno, 

počasi se postavi na vse štiri. Pretegne še hrbet, tako da naredi grbo. Potem še enkrat 

pretegne tačke, tako da se s sprednjimi tačkami odrine nazaj in obratno. Na široko zazeha. 

Leţe na hrbet in se preteguje v vse smeri. Spet vstane in se otrese.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

8. Baloni 

Otroci se razporedijo po prostoru, ker se pri tej igri ne smejo zaletavati drug v drugega. 

Predstavljajo naj si, da je v zraku vse polno napihnjenih balonov, ki letijo proti tlom. 

Otroci naj jih skušajo odbiti, da ne padejo na tla. Pomagajo si lahko z rokami in nogami. 

Bolj kot jih odbijajo, več jih je, zato jih morajo odbijati vedno hitreje in močneje, da 

poletijo čim višje v nebo.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

9. Razgibavanje rok 

Otroci naj vajo delajo tako, da ponavljajo za učiteljem. Roke visijo ob telesu. Dlani počasi 

začnejo vrteti v zapestju, ob tem pa dvigajo roke nad glavo. Ko pridejo do vrha, jih 

spustijo navzdol. Ponovijo 2x, enkrat dlani vrtijo naprej, drugič nazaj. 

Krčijo in iztegujejo prste, kot bi imeli kremplje 

Sklenejo roke in dlani obrnejo navzven, ob tem pa roke dvignejo visoko nad glavo. V tem 

poloţaju štejejo do deset, nato roke spustijo. Večkrat ponovijo. 

Roke pokrčijo v komolcu, da jih imajo pred prsnim košem. Potem se skušajo z vsakim 

prstom dotakniti zapestja.  

Roke imajo sproščeno ob telesu, dlani pa poskušajo zavrteti čim bolj navzven. Zadrţijo 

nekaj sekund. 

Na koncu roke krepko stresejo.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 
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10. Kolesarjenje  

To vajo otroci izvajajo v parih. Leţejo na hrbet, tako da sta partnerja z nogami obrnjena 

drug proti drugemu. S stopali se dotikata in kolesarita, sprva počasi, potem pa vedno 

hitreje (v hrib, v dolino). 

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

3.2.5.2 Ples  

Ples je eden najstarejših načinov človekovega izraţanja. Na človeka pa deluje tudi 

sproščujoče. Zato je pomembno, da ga čim pogosteje vključimo v svoje ţivljenje, pribliţati pa 

ga je potrebno tudi otrokom. Zanje so primerne igrice s petjem in plesom, lahko pa jim 

predstavimo tudi izrazni ples (Srebot in Menih, 1996). 

Ena izmed moţnosti je metoda petih ritmov,  ki jo je razvila Gabrielle Roth. Po dolgih letih 

plesa in opazovanju lastnega in tujih teles je odkrila 5 ritmov, ki so lastni vsakemu telesu. 

Poimenovala jih je flowing (tekoči ritem), staccato (stakato), chaos (kaos), lyrical (lirični 

ritem) in stillness (globoka tišina) (Roth, 2004 in http://www.gabrielleroth.com/, 22. 2. 2013). 

V stik s petimi ritmi najlaţje pridemo preko plesa, saj je le-ta najbolj neposreden način 

izraţanja osnovnih ritmov telesa. To zlahka opazimo predvsem pri otrocih, ker se na glasbo 

odzivajo povsem spontano (Roth, 2004).  

Ples se začne s tekočim ritmom, za katerega so značilni mehki gibi telesa, gibanje spominja na 

počasno in elegantno premikanje skozi med. Nadaljuje se s stakatom z jasnimi, odsekanimi, 

karateju podobnimi gibi. Sledi kaos, ki je po mnenju avtorice »divja, plemenska, 

nenadzorovana, iz glave v stopala usmerjena sprostitev« (Roth, 2004). Za kaosom pride na 

vrsto lirični ritem, ki človeka popelje v lahkoten, zračen, zanosni ples in se konča z ritmom 

globoke tišine. V njem se z izmenjavo gibanja in mirovanja zlijemo z ritmom (Roth, 2004). 

 

Schmidtova (2009a) je zapisala, da ta metoda sicer zahteva izšolane učitelje, kljub temu pa jo 

v šoli lahko uporabimo kot navdih za aktivno sproščanje in umirjanje otrok. To potrjuje tudi 

Rothova (2004), ki je zapisala, da 5 ritmov lahko pleše vsak, ker za to ni potrebno imeti 

nobenega predznanja.  

Avtorica metode je v svoji knjigi Potovanje do ekstaze ţe v uvodu zapisala, da knjiga ne uči 

določenih korakov, ampak spodbuja k lastnemu ustvarjalnemu izraţanju. Tudi Schmidtova 

(2009a) predlaga, da učitelj učence samo povabi, da ga nekaj časa posnemajo, nikakor pa naj 

jih ne uči korakov. Med plesom naj jih le opozarja na posebnosti gibanja. Učencem naj pusti 

čas, da počasi usvojijo gibanje in ga potem naprej sami raziskujejo, on pa naj se umakne in 

ples samo opazuje. Priporočeno je, da z otroki preko ritmov potujemo v pravem vrstnem redu 

(Schmidt, 2009a). 

http://www.gabrielleroth.com/
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Lahko se zgodi, da bo kakšen ritem za določene otroke naporen, celo zastrašujoč. Pomembno 

je, da ga učitelj ne sili k plesu, ampak ga le spodbuja. Na začetku lahko otrok tak ritem tudi 

samo posluša (Roth, 2004 in Schmidt, 2009a).  

Tako kot pri vseh drugih načinih sproščanja, naj bodo otroci tudi tu oblečeni v lahka in 

udobna oblačila, lahko so tudi bosi (Roth, 2004). 

 

3.2.5.3 Joga  

Joga je veja indijske filozofije, ki se je razvijala stoletja in se tesno prepleta z nekaterimi 

vzhodnimi verami (Fraser, 2004). Schmidtova (2009) opozarja, da kljub temu joga ni 

nikakršna sekta ali kult in se ji lahko posveti kdorkoli, ne glede na versko prepričanje.    

V jogi obstaja več različnih poti, ki vse vodijo k istemu cilju – zdravemu načinu ţivljenja. 

Boţičeva (2012) pravi, da je joga odlična protiuteţ današnjemu načinu ţivljenja, saj se z jogo 

počutimo bolje, ker postane za nas notranji mir nekaj vsakdanjega.   

V zahodnem svetu je najbolj razširjena hatha joga. Sestavljena je iz asan in pravilnega 

dihanja. Tako vaje, ki jih predstavimo otrokom in jih ti izvajajo pravilno, usklajeno z 

dihanjem, niso samo razgibavanje telesa, ampak z njimi vplivajo na delovanje notranjih 

organov in proţnost hrbtenice (Schmidt, 2009). 

Mashederjeva (v Thomson, 1995) pravi, da naj bi vaje joge vplivale na pravilno delovanje 

ţlez z notranjim izločanjem. Pretirano ali premajhno izločanje teh ţlez povzroča duševne 

motnje in negativna čustva, kar lahko povzroča notranji nemir in stres.  

Poleg tega se, tako pravi Schmidtova, otroci naučijo pravilnega dihanja, kar okrepi njihova 

telesa ter tehnik sproščanja. Postanejo tudi bolj zbrani.  

Vaje joge so za današnji način ţivljenja primerne tudi zato, ker so neţne, niso obremenjujoče 

in ne tekmovalne. Tako so lahko v skupini otroci različnih zmoţnosti, saj cilj vadbe nista 

popolna izvedba, temveč veselje ob vadbi (Schmidt, 2009). Schmidtova navaja izkušnje 

vzgojiteljic, ki uporabljajo jogo. Pravijo, da otroci radi delajo jogo, ker ob vajah doţivljajo 

sprostitev in poţivitev hkrati. Pravijo tudi, da so se otroci telesno okrepili, pridobili so na 

koncentraciji, nemir in nervoza pa sta se zmanjšali.  

Kot vse sprostitvene ure, mora biti tudi ura joge zgrajena tako, da privede otroke od nemira k 

miru.  

Osnovni pogoj za vadbo joge je popoln mir in tišina. To pa je včasih teţko doseči. 

Schmidtova odsvetuje predvajanje glasbe, saj glasba s svojim ritmom ne more slediti 

otrokovemu gibanju in dihanju, zato se otroci ob njej teţje osredinijo na svoje telo in izvajanje 

vaj. Predlaga pa uporabo ure, pri kateri se sliši tiktakanje. Otroci se laţje osredinijo na 

enakomeren ritem, saj temu prilagodijo svoje dihanje.  

Vadbo joge je priporočljivo začeti z vajami za osredinjanje na mir in tišino. Schmidtova 

priporoča igre, pri katerih napaka pri izvedbi povzroči šum. Otroci se lahko gibajo med 
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predmeti in se pri tem trudijo, da se ne zadeva vanje, naučijo naj se tiho teči, lahko se igrajo 

igro, pri kateri morata dva otroka neslišno zamenjati poloţaja … 

Preden začnemo z asanami, Schmidtova predlaga, da otrokom predstavimo še igre za 

odkrivanje lastnega telesa. S temi igrami bodo na svoje telo pogledali s čisto drugega zornega 

kota in odkrivali nove občutke. 

 

1. Igra Zemljevid dlani 

Učitelj otrokom pripravi za vsakega otroka 3 liste papirja in svinčnik ali barvico. Otroci 

počepnejo in papir poloţijo predse na tla. Nanj poloţijo dlan in jo obrišejo. Osredinijo se 

na svojo dlan in razmislijo, na kateri del dlani so se najbolj naslonili. Dvignejo dlan in ta 

del pobarvajo na obrisu.  

Vzamejo drugi list, se postavijo v poloţaj mačke in vajo ponovijo. Potem se usedejo za 

mizo in dlan samo poloţijo na mizo. Vajo zopet ponovijo.  

Otroci naj primerjajo svoje zemljevide med sabo in s sošolci.  

(vir: Schmidt, 2009) 

2. Igra A, E, I, O, U 

To vajo naj otroci izvajajo na golih tleh leţe ali sede, po turško. Pomembno, je da se 

zavedajo stika s tlemi. 

Otroci zamiţijo in na ves glas, enakomerno izrečejo glas A. Trudijo naj se, da traja čim 

dlje. Glas bodo v telesu občutili kot vibracijo. Učitelj naj jih vodi z vprašanji: »Kje 

tresenje čutiš najbolj, kje najmanj?« 

Vajo ponovijo z vsakim glasom posebej. Ugotavljajo naj, kateri glas povzroča močnejše 

vibracije, v katerem delu telesa …  

(vir: Schmidt, 2009) 

 

Počasi začnemo z vadbo asan. Schmidtova predlaga, da otroci na začetku vadijo v parih, ker 

je tako zabavnejše, predvsem pa je otrokom partner v pomoč pri spoznavanju poloţajev 

telesa. Pravilno izvedene asane so cilj, ki ga otroci doseţejo postopoma. Pozneje, ko je 

poloţaj telesa ţe pravilen, pa se z vajo počasi začnejo osredotočati še na dihanje, napenjanje 

in sproščanje mišic.  

Vsako uro naj učitelj sestavi tako, da začnejo z umiritvijo. Uporabi naj eno od dihalnih vaj. 

Potem pa začne s preprostejšimi asanami in zahtevnost proti koncu ure stopnjuje.  
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3. Ha dihanje – najlaţja vaja 

Otrok se uleţe na hrbet. Ob globokem vdihu stegnjene roke poloţi na tla nad glavo. Med 

izdihom skozi usta objame obe koleni. Zadrţi 10 sekund, nato zopet ob globokem vdihu 

stegnjene roke poloţi na tla nad glavo. Ponovi še enkrat, potem počiva. Vajo ponovi 

trikrat.  

(vir: Schmidt, 2008a) 

4. Mačka – lahka vaja 

Mačka je ena od vaj, ki jih lahko v manjši meri vnesemo v vsakdanjo vadbo.  

Otroci sedijo na petah, z dlanmi na stegnih in z zravnanim in sproščenim hrbtom. Učitelj 

jih spodbudi, da sprostijo vrat, ramena in roke. Zaprejo oči in enakomerno dihajo. Ob 

vdihu stegnejo roke pred seboj in se z vzravnanim trupom dvignejo na kolena. Ob izdihu 

se sklonijo naprej, da poloţijo roke na tla in se oprejo nanje.  

Hrbet usločijo navzgor, kot mačka, glava pa sproščeno visi med rameni.  

Hrbet usločijo navzdol, glavo pa dvignejo. Pri tem globoko vdihnejo. Potem zopet 

izdihnejo in pri tem usločijo hrbet navzgor in spustijo glavo med ramena. Vajo ponovijo 

trikrat, potem počivajo.  

Vaja krepi hrbtenico in trebušne mišice. 

(vir: Schmidt, 2008a in 2009) 

  

Mačka  

(vir: Schmidt, 2008a)  
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1. Drevo – srednje teţka vaja 

Drevo spada v skupino srednje teţkih vaj, ki jih morajo otroci izvajati pazljivo, brez 

pretiravanja. Za to mora poskrbeti učitelj. 

Učitelj razloţi otrokom, da so njihove noge korenine, trup s hrbtenico je deblo, roke pa so 

veje. Predstavljajo naj si, da so njihove korenine globoke in močne.  

Otroci stojijo zravnano, sproščeno. Ob izdihu prislonijo desno stopalo čim višje ob 

notranjo stran leve noge. Lahko si pomagajo z rokami. Vdihnejo.  

Vsa teţa je na levem stopalu in se širi navzdol, proti koreninam. Otroci naj sprostijo telo, 

posebej ramena. Ob izdihu naj roke sklenejo pred prsmi in se osredotočijo na nevidno 

točko pred njimi. Dihajo enakomerno in ostanejo v tem poloţaju čim dlje.  

Ob izdihu se vrnejo v začetni poloţaj in vajo ponovijo z drugo nogo.  

(vir: Schmidt, 2008a) 

 

Drevo 

(vir: Schmidt, 2008a) 

5. Ptica – teţke vaje 

Teţke vaje v program vključimo šele, ko otroci srednje teţke vaje z lahkoto obvladajo 

(Schmidt, 2009). 

Otroci počepnejo na prste, dlani poloţijo pred stopala na tla, noge so rahlo v razkoraku in 

ramena med njimi. Ob izdihu se s koleni oprejo na komolce in prenesejo teţo telesa na 
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roke. Previdno in počasi dvignejo stopala od tal. Glava mora biti dvignjena, vrat iztegnjen. 

Osredotočijo se na pravilno dihanje. Vajo izvedejo trikrat, potem počivajo.  

Vaja krepi občutek za ravnoteţje.  

(vir: Schmidt, 2008a in 2009) 

 

Ptica 

(vir: Schmidt, 2008a) 

Vadbo joge vedno zaključimo z leţanjem na hrbtu, ki naj traja vsaj 5 minut (Schmidt, 2008a). 

 

1. »Počivalček« ali poloţaj trupla 

Otroci leţejo na hrbet, z upognjenimi koleni in prekriţanimi rokami na prsih. Učitelj jih 

spodbudi, da dihajo mirno in globoko, brez napora. Tako naj ostanejo kakšno minuto. 

Potem otroci stegnejo noge in izdihnejo. Roke padejo ob telo na tla, dlani so obrnjene 

navzgor. Zavestno naj sprostijo vse mišice, da bo telo popolnoma sproščeno. Predstavljajo 

naj si, da telo postaja vedno teţje, tako teţko, da se pogrezajo v mivko ali sneg. 

(vir: Schmidt, 2008a in 2009) 

 

Počivalček 

(Vir: Schmidt, 2008a) 
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Za nekaj spremembe, predvsem ko popusti zanimanje za asane, Schmidtova (2009) predlaga 

zgodbo za izvedbo asan. Vendar poudarja, da naj bo ta način bolj izjema kot pravilo.  

 

3.2.6 Svet čutil   

Otroke pritegnejo slike, zvoki, vonji, ki so za njihovo dojemanje prijetni. To lahko izkoristimo 

za njihovo umiritev in tako v celoti preusmerimo njegovo pozornost in ga zaposlimo (Wilmes 

– Melenhausen, 1999). 

Srebotova in Menihova (1996) skušata v svoji knjigi pokazati kakšna je povezava med 

sprostitvijo in vajami za spodbujanje čutil. Pravita, da je sproščeno telo bolj dovzetno za vse 

draţljaje iz okolja, osredotočanje ter intenzivno dojemanje teh impulzov pa otroka sprosti. za 

primer dajeta prijetne in pomirjujoče občutke, ko nas kdo boţa, poslušamo prijetno glasbo, 

šum vode, petje ptic, ko si ogledujemo zanimive slike, barve, oblike ali lepo pokrajino. 

Poudarjata tudi, da so te vaje za otroke pomembne in prijetne zato, ker so danes naša čutila 

nenehno izpostavljena najrazličnejšim draţljajem, vaje pa so izvedene s poudarkom na samo 

en, določen draţljaj (poslušanje, vonjanje, okušanje ….). Tako se otrok osredini na en sam 

draţljaj, kar nanj deluje sproščujoče.  

 

3.2.6.1 Sluh   

Tudi Wilmes – Mielenhausenova (1999) ugotavlja, da danes otroci večinoma odraščajo v zelo 

hrupnem svetu, zato popolno tišino doţivljajo kot nekaj izjemnega, včasih lahko celo kot 

nekaj grozljivega. Renata Srebot in Kristina Menih (1996) ugotavljata, da ima beseda tišina za 

večino otrok negativen prizvok. Tišino enačijo tudi s prepovedjo, disciplino, dolgčasom, torej 

za večino pomeni nekakšno prisilno mirovanje.  

V resnici pa ima tišina zdravilne in krepilne lastnosti. Za sodobnega človeka je zelo prijetna in 

koristna. 

Sicer pa se z absolutno tišino zares teţko srečamo, saj so vedno prisotni vsaj kakšni šumi.  

Zato je dobro, da otroke učimo zavestno zaznavati zvoke, tone in šume. Srebotova in 

Menihova (1996) trdita, da se otroci veliko laţe posvetijo sluhu, če imajo zaprte oči, zato naj 

jih učitelj k temu spodbudi.  

 

1. Tiha zgodba 

Otroci in učitelj sedijo v krogu. Učitelj jim začne pripovedovati zanimivo zgodbo. Ko 

vidi, da so otroci začeli z zanimanjem poslušati, začne govoriti s tišjim glasom. Glasnost 

branja zmanjšuje, tako da na koncu zgodbe samo šepeta.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 
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2. Kaj slišimo? 

Učitelj odpelje otroke ven, v naravo (gozd, park, otroško igrišče). Otroci naj se udobno 

namestijo in zaprejo oči. Pozorno naj poslušajo in poskušajo prepoznati vsak šum, ki ga 

slišijo.  

Vaja se lahko izvede tudi v zaprtem prostoru. Otroci naj nekaj minut poslušajo vse zvoke 

v prostoru, potem se o njih pogovorijo. Vajo naj ponovijo še enkrat, le da naj  tokrat 

poslušajo bitje svojega srca. Na srce lahko poloţijo svojo dlan.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

3. Indijanci 

Sredi sobe učitelj postavi stol, nanj sede otrok z zavezanimi očmi. Pod stol damo predmet, 

ki ga mora otrok na stolu čuvati. Ostali otroci se skušajo neslišno priplaziti do predmeta. 

Takoj, ko čuvaj sliši šum, pokaţe s prstom v smer, iz katere prihaja. Otrok, ki ga zasači, 

izpade iz igre.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

 

3.2.6.2 Vonj 

Wilmes – Mielenhausenova (1999) trdi, da pri otroku nikakor ne smemo zanemariti vonja, če 

ţelimo, da bo bolj čuteč in če mu ţelimo pomagati k popolnejšemu dojemanju sveta. Pravi, da 

nas dišave po eni strani poţivljajo, po drugi pa pomirjajo,izboljšujejo razpoloţenje in počutje 

ter spodbujajo našo sposobnost koncentracije.  

 

1. Kaj vohamo? 

Učitelj pripravi čim več predmetov z različnimi vonjavami: sadje, roţe, pijačo, hrano, 

kreme, pralni prašek, zobno pasto … Otroci naj se igrajo v manjših skupinah. Z 

zavezanimi očmi naj prepoznavajo vonje.  

 (vir: Srebot, Menih, 1996) 

 

3.2.6.3 Tip  

Brigitte Wilmes – Mielenhausen (1999) se zdi pomembno poudariti, da zlasti v današnjem 

svetu otroci potrebujejo bliţino, ljubkovalne geste in dotikanje. Imajo pa tudi ţeljo dotakniti 

se prav vsake stvari, da jo lahko potem tudi popolnoma razumejo.  
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1. Kakšno je na dotik?  

Vaja je primerna predvsem za mlajše otroke, ki se šele spoznavajo z občutki. Učitelj 

pripravi večje število predmetov s posebnimi lastnostmi. Predmeti naj bodo teţki, lahki, 

mehki, trdi, grobi, zaobljeni, bodeči, okrogli …  

Otroci naj preizkušajo predmete z odprtimi očmi.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

2. Spoznaj svoj predmet 

Otroci sedijo v krogu in imajo zavezane oči. Učitelj da vsakemu v roko nek predmet. 

Otrok ga dobro otipa in si ga v mislih predstavlja. Potem učitelj vsem otrokom pobere 

predmete in jih zloţi na sredino kroga. Otroci si odveţejo oči. Kdo prepozna svoj 

predmet? 

Igro lahko večkrat ponovimo, stopnjujemo pa jo tako, da izbiramo vedno teţje 

prepoznavne predmete (npr.: kamenčke, paličice…).  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

3. S čim te boţam? 

Učitelj pripravi več predmetov, s katerimi bodo potem otroci boţali svoje sošolce. 

Primerni so svileni robčki, ptičja peresa, papir, svinčniki, cvetovi roţ, rastlinski listi, 

radirka, ţamet, kovina, gladek les, ţlica, travna bilka, lasje, koruzno ličkanje …  

Otroci se igrajo v parih ali v manjših skupinah. Boţani naj zapre oči, tisti, ki boţa pa naj 

ga z izbranim predmetom poboţa po roki, obrazu … Ko boţani ugane predmet, ga tisti, ki 

boţa zamenja. Če ne ugane, mu pokaţe predmet in ga z njim še enkrat poboţa. Vaja 

umirja.  

(vir: Srebot, Menih, 1996) 

4. Sprehod za čutila 

Učitelj na tleh naredi pot iz različnih podlag. Na tla naj  poloţi kocke, hrib iz 

pomečkanega časopisnega papirja, ruto, šop ključev, več mehkih blazin. Med 

posameznimi predmeti naj bo pribliţno 2 m.  

Na pot se odpravi vsak otrok posebej, bos in z zavezanimi očmi. Učitelj ga vodi po poti in 

mu pripoveduje zgodbo: »Si na dolgi cesti. V mislih si jo predstavljaj. Naredi korak 

naprej. Čutil boš, da hodiš po kockah. Kakšne so? So prijetne na dotik? Hodi naprej, 

kmalu bo kock konec. Sedaj prihajaš do hriba. Iz česa misliš, da je narejen? Slišiš šumenje 

papirja? Spet si na gladki, ravni cesti. Kmalu boš prišel do naslednje ovire. Po stopali čutiš 

ruto. Kakšna je? Je prijetna na dotik? Sedaj je pred tabo na tleh majhen kovinski predmet. 

S stopali potipaj in ga najdi. Kaj misliš, kaj je to? Ključ. Kako si ugotovil? Odpravi se 

naprej. Cesta je tu drugačna. Cestarji so odstranili asfalt in nasuli pesek, ki je kot blazina. 
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Ali se tvoja stopala v njem dobro počutijo? Ustavi se za nekaj trenutkov in uţivaj v 

mehkobi. Stopi iz peska in si otresi noge.  

(vir: Wilmes – Mielenhausen, 1999)   
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Empirični del ali kaj sem ugotovila jaz …  

4 Potek raziskave 

4.1 Opredelitev problema 

Kot absolventka sem imela moţnost nekaj mesecev preţiveti z učenci 2. razreda na OŠ Brinje 

Grosuplje. Presenetila me je njihova glasnost, nemirnost, impulzivnost, nezbranost, 

nezainteresiranost ter pogosto agresivno reagiranje. Začela sem raziskovati in ugotovila, da so 

vse to lahko posledice stresa pri otrocih. Z otroki sem se začela pogovarjati o njihovem načinu 

ţivljenja, o občutkih, njihovem doţivljanju okolja v katerem ţivijo … in pri tem dobivala 

vedno več potrditev, da je to res.  

Dr. Witkin (2000) je zapisala, da otrok ne moremo obvarovati pred vsem stresom, niti mu ga 

ne moremo vedno ublaţiti, ker je to sestavni del ţivljenja, tudi v otroštvu. Edino kar lahko 

naredimo je, da otrokom pomagamo pri učenju različnih strategij. Jaz sem se odločila za nekaj 

tehnik sproščanja, ki jih uporabljam tudi sama, dodala pa sem še nekaj tistih, ki jih predlagajo 

strokovnjaki na tem področju. Pomagala sem si predvsem s knjigami in priročniki  Gordane 

Schmidt (2008, 2008a, 2009 in 2009a), Renate Srebot in Kristine Menih (1996), Gabrielle 

Roth (2004), Irene Tubbs (2004) ter Brigitte Wilmes-Mielenhausen (1999).   

Z raziskavo bi rada ugotovila ali so učenci pri teh letih dejansko pod vplivom stresa, 

predvsem pa me zanima resnična učinkovitost sprostitvenih tehnik. Zanima me, ali otroci 

sploh potrebujejo dodatno sprostitev ter ali sprostitvene tehnike zares pozitivno vplivajo na 

otroke na razredni stopnji.  

 

4.2 Cilji  

Opozoriti na prisotnost stresa, njegovih znakov in posledic pri učencih v prvem triletju 

osnovne šole.  

Preveriti ali učenci potrebujejo sprostitev. 

Prikazati sprostitvene tehnike, primerne za uporabo v prvem triletju OŠ. 

Preveriti pozitiven vpliv sprostitvenih tehnik na vzdušje v razredu. 

 

4.3 Raziskovalna vprašanja 

R1: Ali je pri učencih drugega razreda prisoten stres?  

R2: Ali se z uporabo sprostitvenih dejavnosti v  razredu nemirni otroci umirijo? 

R3: Ali se z uporabo sprostitvenih dejavnosti v  razredu agresivno vedenje omili? 
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R4: Ali so po sprostitvenih dejavnostih v razredu učenci pri pouku in pri igri bolj zbrani in 

ustvarjalni? 

 

4.4 Raziskovalna metoda 

Vzorec:  

Raziskava temelji na nenaključnem priloţnostnem vzorcu učencev 2. razreda OŠ Brinje 

Grosuplje. V raziskavi je sodelovalo vseh 24 učencev, 10 deklic in 14 dečkov, starih od 7 do 8 

let. 

Pripomočki:  

Za  ugotavljanje prisotnosti stresa pri učencih in njihovo potrebo po sproščanju sem izvedla 

strukturirani intervju pred opravljenim sklopom sprostitvenih dejavnosti z vsakim učencem 

posebej. Spraševala sem jih o skrbeh, strahu, utrujenosti.  

Polstrukturirani intervju sem pred in po sklopu sprostitvenih dejavnosti opravila tudi z 

učiteljicama, ki sta skupaj z mano poučevali v tem razredu. Zanimalo me je predvsem, kako 

doţivljata odnose v razredu, ali opazita znake stresa pri učencih, o igri učencev. Po sklopu 

sprostitvenih dejavnosti sem ju vprašala kakšne razlike sta na teh področjih opazili.  

Za pomoč pri boljšem razumevanju situacije in za boljšo preglednost sem zapisovala tudi 

svoja lastna opaţanja v obliki dnevnika.  

Učencem sem dvakrat do trikrat tedensko pripravila sprostitveno urico, ki sem jo izvajala v 

času sprostitvenih dejavnosti v podaljšanem bivanju. Urice so vedno potekale v plesni 

učilnici, pribliţno eno uro po kosilu. Trajale so različno dolgo, na začetku 20 min, potem pa 

sem jih postopoma podaljševala. 

 

Uporabila sem akcijsko raziskovanje, zato sem raziskavo lahko razdelila na tri akcijske 

korake.  

Postopek zbiranja podatkov:  

Glede na  to, da je bil moj cilj izboljšati konkretne razmere v dani situaciji (Valenčič Zuljan 

idr., 2007), sem se odločila, da izvedem akcijsko raziskovanje. Raziskava je potekala v treh 

akcijskih korakih, od marca do junija 2011.  

 

V prvem akcijskem koraku sem v marcu za  ugotavljanje prisotnosti stresa pri učencih in 

njihovo potrebo po sproščanju izvedla strukturirani intervju z vsakim učencem posebej. V 

pomoč pri sestavi vprašanj mi je bil vprašalnik, ki ga je v svoji knjigi objavila dr. Witkin 

(2000). Z učenci smo govorili o njihovih o skrbeh, strahu, utrujenosti, času za igro …   

Polstrukturirani intervju sem v tem koraku opravila tudi z učiteljicama, ki sta skupaj z mano 

poučevali v tem razredu. Zanimalo me je predvsem, kako doţivljata odnose v razredu, ali 

opazita znake stresa pri učencih, o igri učencev.  
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V drugem akcijskem koraku sem učencem enkrat do dvakrat tedensko pripravila 

sprostitveno uro, ki sem jo izvajala v času sprostitvenih dejavnosti v podaljšanem bivanju. 

Urice so vedno potekale v plesni učilnici, pribliţno eno uro po kosilu. Trajale so različno 

dolgo, na začetku 20 min, potem pa sem jih postopoma podaljševala. Urice niso bile obvezne, 

učenci so lahko aktivno sodelovali, ali pa samo opazovali dogajanje.  Za boljšo preglednost 

sem si po vsaki uri zapisala svoja lastna opaţanja v obliki dnevnika.  

 

V tretjem akcijskem koraku sem s še enim polstrukturiranim intervjujem z učiteljicama 

analizirala vpliv sprostitvenih uric na posamezne učence in razred kot skupnost. 

Spraševala sem ju predvsem o tem, kakšne razlike sta opazili. 

 

Postopek obdelave podatkov:  

Večina podatkov, ki sem jih  pridobila v prvem akcijskem koraku z intervjujem z učenci, so 

analizirani kvalitativno in predstavljeni opisno. Nekaj podatkov sem predstavila z grafi. 

Svoje dnevniške zapise sem oblikovala kot sprotne analize sprostitvenih uric.  

Intervjuja z učiteljicama sem med sabo primerjala in ugotovitve predstavila opisno. 
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5 Primeri prakse, rezultati in analize z interpretacijo  

5.1 Intervju z učenci 

Z vsakim učencem sem izvedla intervju, pri katerem sem si pomagala z vnaprej oblikovanim 

vprašalnikom, povzetem po knjigi dr. Witkin (2000). Vprašalnik je sluţil samo kot opora, 

učencem sem dovolila, da povedo, kar ţelijo. Odgovore sem si sproti zapisovala.  

Pri intervjuju je sodelovalo 20 od 24 učencev 2. razreda, kar je 83,3 % vseh učencev, 

vključenih v raziskavo. 

  

Odgovori učencev: 

Najprej sem jih vprašala, ali so kdaj zaskrbljeni. 

 

Graf 1: Ali si kdaj zaskrbljen/a? 

 

Trije učenci so odgovorili, da niso nikoli zaskrbljeni, sedem jih je redko zaskrbljenih. To je 

polovica vseh učencev. Druga polovica učencev pa je včasih ali velikokrat zaskrbljena – trije 

velikokrat, sedem pa včasih.  

Odgovori učencev me niso pretirano presenetili, ker sem prepričana, da so učenci nenehno 

pod raznimi pritiski. Vseeno pa nisem vedela, ali se tega vsi zavedajo. 

 

Tiste, ki so odgovorili, da so redko, včasih ali velikokrat zaskrbljeni, sem vprašala, kaj je 

tisto, kar jim vzbuja skrb. Odgovori so bili zelo različni, vseeno pa sem jih lahko razvrstila 

v tri večje skupine. V skupini »otroških« skrbi so tiste, ki so po mojem mnenju naravne za to 

starostno obdobje, »odrasle« skrbi so tiste, s katerimi se otroci še ne znajo spopasti, ker si jih 

ne znajo še pravilno razlagati. Dodala pa sem še skupino skrbi, ki jim jih, po mojem mnenju, 

povzročajo odrasli. V tej skupini so »odrasle« skrbi, ki pa bi jih odrasli lahko preprečili.  

velikokrat 
15% 

včasih 
35% 

redko 
35% 

nikoli 
15% 

 
0% 

Si kdaj zaskrbljen/a? 
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»Otroške« skrbi »Odrasle« skrbi Skrbi, ki jih povzročajo 

odrasli 

Skrbi me, da bo sošolec odšel na 

drugo šolo (ta učenec je sam 

zamenjal šolo v tem šolskem 

letu). 

Zaskrbljena sem, ko sošolca od 

mene zahtevata denar. 

Zaskrbljena sem, ko se brat v 

šoli tepe in je mami potem 

jezna. 

Skrbi me za moje ţivali. 

 

Skrbi me, za dedija, ker je umrl 

in ne vem kako mu je. 

Skrbi me, kaj bo, kadar nimam 

narejene domače naloge. 

Skrbi me, ko moram spat, ker 

imam velikokrat grde sanje. 

Skrbi me, da bi se komu v moji 

druţini kaj zgodilo. 

 

Skrbi me, kam bom šel (starša 

sta v ločitvenem postopku). 

Skrbi me, da bi me kdo udaril v 

roko, kadar kaj nesem, da bo 

sestra padla. 

Skrbi me, da bi umrl oči. 

 

Skrbi me, kako naj pišem v šoli, 

ker imam povit prst, kaj se bo 

dogajalo v šoli, ali bo mami 

jezna. 

Skrbi me, kaj mi bodo naredili 

pri zdravniku, kadar sem bolan. 

Skrbi me, ko gremo na morje, 

da smo kaj pozabili doma. 

 

Skrbi me tudi pred tekmo, da se 

bom poškodovala. 

  

Zaskrbljena sem, ko pišemo kaj 

za oceno. 

  

Tabela 1: Katere stvari ti vzbujajo skrb? 

 

Pričakovala sem, da bodo prevladovale »otroške« skrbi – grde sanje, strah pred zdravniki, 

skrb za igrače …, a ima veliko otrok skrbi, ki jim v resnici niso kos in bi potrebovali več 

pomoči in podpore odraslih.  

 

Zato me je v naslednjem vprašanju zanimalo, ali se kdaj bojijo kaj povedati staršem ali jih 

za kaj prositi.  

 

Graf 2: Se bojiš kdaj kaj povedati staršem ali jih za kaj prositi? 

 

vedno 
15% 

včasih 
20% 

redko 
10% 

nikoli 
55% 

Se bojiš kdaj kaj povedati staršem ali jih za kaj 
prositi? 
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55%, tj. 11 učencev, se nikoli ne boji kaj povedati ali prositi staršev, dva učenca redko, štirje 

včasih, sedem pa vedno. Dobro je, da več kot polovica otrok nima strahu pred starši. Po 

mojem mnenju je stiska otrok, ki si ne upajo vsega povedati oz. prosit i starše, veliko večja, 

kot pa stiska in zaskrbljenost tistih, ki se lahko pogovorijo z njimi.  

 

Učence sem vprašala tudi, ali imajo kdaj nočne more/grde sanje.  

 

Graf 3: Imaš kdaj nočne more/grde sanje? 

 

Polovica učencev ima nočne more včasih, četrtina nikoli in četrtina velikokrat. Vsak otrok 

ima kdaj nočne more. Pogoste more pri otrocih pa so največkrat pokazatelj zaskrbljenosti 

in/ali  strahu, ki povzročata stres (Witkin, 2000). 

Vprašala sem jih tudi, katere od naštetih znakov stresa opazijo pri sebi.  

 

Graf 4: Pri sebi pogosto opazim … 
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velikokrat mi gre na jok 

veliko sanjarim 

pogosto se mi zdi, da sem bolan  

težko zaspim 

pogosto sem utrujen/a, se mi ne da igrati 

hitro se razjezim 
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 bolečine v trebuhu 
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Nihče od učencev ne sesa palca, dva veliko sanjarita, po trije grizejo nohte in/ali se teţko 

zberejo pri pisanju domače naloge. Sedem učencev ima pogoste bolečine v trebuhu in/ali  

glavobole, osmim učencem pa se pogosto zdi, da so bolni. Vsi učenci, ki to opazijo pri sebi, 

so povedali, da se jim to dogaja pred ali med poukom, kadar nočejo v šolo, ko se jim zdi, da 

se bo v šoli dogajalo nekaj, kar je zanje neprijetno (nimajo napisane domače naloge, pišejo 

test, gredo na izlet …). Ravno tako sedem učencev v šoli teţko sedi pri miru. Osem učencev 

je pogosto tako utrujenih, da se jim ne da igrati. Devet učencev meni, da se hitro razjezijo. 

Ravno tako devet učencev pogosto ţeli biti samih. Desetim učencem gre pogosto na jok, 

enajst jih teţko zaspi, dvanajst od dvajsetih pa se pogosto prepira s sorojencem.  

 

Dr. Witkin (2000) je v svoji knjigi zapisala, da je vzrok za stres pri otrocih tudi v 

pomanjkanju igre, zato sem učence vprašala, ali se imajo vsak dan čas igrati. 

 

Graf 5: Ali imaš vsak dan čas za igro? 

 

Malo več kot polovica učencev meni, da imajo vsak dan dovolj časa za igro. Ostali pa menijo, 

da nimajo. Kot razlog za pomanjkanje časa za igro so vsi navajali pisanje domače naloge, 

interesne dejavnosti, nekateri morajo delati dodatne vaje. Prevladujejo predvsem interesne 

dejavnosti. Nekateri drugošolci imajo ID tudi 5x tedensko, torej vsak dan. Menim, da je to 

odločno preveč, saj otrok nima časa, da bi se sprostil in si odpočil.  

 

Cilj intervjuja je bil opozoriti na prisotnost stresa, njegovih znakov in posledic pri učencih v 

prvem triletju osnovne šole. Če se ozremo samo na graf 1: Ali si kdaj zaskrbljen, vidimo, da 

je polovica vprašanih v 2. razredu vsaj včasih, če ne velikokrat, zaskrbljenih. Ko potem 

gledamo analizo njihovih odgovorov naprej, nam ţe obseţnost tabele 1: Katere stvari ti 

vzbujajo skrb? in graf 4: Pri sebi pogosto opazim … ponovno potrdita prisotnost stresa pri 

učencih. V tabeli 1 vidimo, da so učenci navedli veliko stvari, s katerimi se otroci naj ne bi 

obremenjevali. To naj bi bile skrbi odraslih, pa vendar se z njimi obremenjujejo ţe sedem in 

osemletniki.  

da 
55% 

ne 
45% 

Ali imaš vsak dan čas za igro? 
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Graf 4 je še posebej pomemben, saj so vsi ti znaki, po mnenju strokovnjakov (Witkin, 2000), 

pokazatelj stresa pri otrocih. Zanimivo je, da so vsi intervjuvani učenci našli med naštetimi 

vsaj 4 znake, ki jih opazijo pri sebi. Ţe samo s tem vprašanjem bi lahko potrdili stres pri 

učencih v 2. razredu. 

Tudi drugi odgovori učencev kaţejo na to, da so učenci pod stresom ţe v prvem triletju OŠ. 

 

5.2 Primeri in analiza sprostitvenih uric za učence 2. razreda 

 

1. sprostitvena urica 

Vsebina: Telesne sprostitvene vaje – igre 

Predvideni čas: 30 min 

Cilji:  

 Otroci postopoma sproščajo telesno energijo in napetost. 

 

Pripomočki: baloni 

 

Literatura:  

 Srebot, R. in Menih, K. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

 

Opombe: / 

 

Potek dela 

1. Razgibavanje rok: 

Vaje delamo stoje.  

 

1. Roke visijo ob telesu. Počasi začnemo vrteti dlani v zapestju in jih počasi dvigati nad glavo. Ko 

pridemo do vrha, jih počasi spustimo nazaj. Vajo ponovimo dvakrat, enkrat vrtimo dlani naprej, 

drugič nazaj.  

 

2. Krčimo in iztegujemo prste, kot bi imeli kremplje. 

 

3. Sklenemo prste in dlani obrnemo navzven. Roke iztegnemo čim višje nad glavo. Opozorim jih, naj 

čutijo notranjo stran rok, ki se razteza. V tem poloţaju ostanemo 10 s, potem roke spustimo ob telo. 

Nekajkrat ponovimo. 

 

4. Roke pokrčimo v komolcu, potem se skušamo s prsti dotakniti zapestja.  

 

5. Kroţenje z rameni naprej in nazaj. Kroţenje preide v otresanje mravelj. 

 

2. Otresanje mravelj: 

Predstavljajmo si, da po nas leze mnoţica drobnih mravelj. Otresamo si jih najprej z rok, potem z 
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nog, z obraza, hrbta, celega telesa. Pri tem se jih ne smemo dotikati z rokami, le stresamo se lahko. 

Vajo končamo, ko imamo občutek, da smo se otresli vseh mravelj. Takrat se otroci uleţejo na tla in 

počakajo na nadaljna navodila.   

 

3. Odbijanje balonov: 

Vsak otrok dobi en balon. Okrog sebe mora imeti dovolj prostora. Povem jim, da bomo odbijali v 

popolni tišini, vsak samo svoj balon. Vodim jih pri odbijanju balonov. Odbijajo z levo roko, potem 

samo z desno, z nogo, glavo, nosom.... 

 

Analiza:  

Učenci so ţe na začetku videli, da imam s sabo balone, zato sem jim rekla, da jih bodo dobili 

tisti, ki bodo upoštevali navodila. Večinoma so vsi sodelovali. Nekaj fantov je vsake toliko 

časa malo zaneslo – začeli so tekati naokrog in skakati.  

Po otresanju mravelj so bili opazno mirnejši (verjetno tudi zato, ker so vedeli, da drugače ne 

bodo dobili balonov). Mirno so vsi počakali, da so dobili balone in jih napihnili.  

Ko sem jim dala prvo navodilo za delo z baloni, so se spet razţiveli, kar sem pričakovala. 

Baloni so leteli visoko v zrak, močno so udarjali po njih, gibi so bili močni, kratki, odrezavi. 

Po pribliţno petih minutah pa so postopoma postajali vedno bolj umirjeni, gibi so postali 

mehki in počasnejši, balonov niso več odbijali visoko, postajali so vedno bolj tihi in opazno 

veliko bolj umirjeni. Na koncu sem jim dala navodilo, naj se uleţejo na tla in z rokami 

odbijajo balon, kar so storili brez večjega hrupa, poskakovanja in naglice.  

 

2. sprostitvena urica 

Vsebina: Telesne sprostitvene vaje - igre 

Predvideni čas: 30 min 

Cilji:  

 Otroci se gibajo 

 Otroci se telesno sproščajo z gibanjem in oglašanjem 

 

Pripomočki: / 

Literatura:  

 Srebot, R. in Menih, K. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

 Schmidt, G. (2009a). Plesno-gibalne dejavnosti z inspiracijo metode 5 ritmov z otroki 

v vrtcu. Pridobljeno 24. 1. 2011, s http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-

doc-d326276 

http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-doc-d326276
http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-doc-d326276
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Opombe: Ţivali sem izbirala s pomočjo navedene literature po metodi petih ritmov, ki jim jo 

bom predstavila v prihodnjih urah. 

Potek dela 

Otrokom razloţim, da gremo v »ţivalski vrt«. Vodila jih bom mimo različnih ţivali, ki jih bodo sami 

oponašali. Usmerjam jih samo besedno, če ocenim, da je to potrebno. 

 

1. TEKOČI RITEM 

MAČKE SE ZBUJAJO 

Predstavljajmo si, da smo mački, ki so se pravkar zbudili. Pretegnemo najprej eno tačko, potem še 

drugo in potem vse štiri. Nato počasi pretegnemo vse telo. Se zgrbimo in »uleknemo«, z uţitkom se 

pretegnemo. 

ŢELVE 

Iztegujemo vrat kolikor se da, nato ga povlečemo nazaj. Premikamo se čim počasneje. 

KAMELE 

Prav počasi se premikamo po vseh štirih, med hojo se zibljemo sem in tja, grbimo se, kaţemo zobe, 

uleţemo se. 

KENGURU 

Skačemo počasi, z dolgimi poskoki, pri tem pazimo, da ne izgubimo mladičkov. 

 

2. STAKATO 

KRT 

Nič ne vidimo, predstavljajmo si, da kopljemo podzemne rove, včasih malo odgrnemo zemljo in 

pridemo na plano. 

KONJ 

Topotamo, rezgetamo, galopiramo, včasih se postavimo na zadnji nogi. 

 

3. KAOS 

OPICE 

Skačemo, se smejimo, praskamo se, drug drugemu obiramo bolhe, se hihitamo... 

OSEL 

Veselo rigamo, ritamo, poskakujemo  po vseh štirih, jemo travo... 

PES 

Lajamo, se dobrikamo, praskamo, tekamo, se igramo... 

TIGER 

Renčimo, kaţemo zobe, iztezamo kremplje. 

MEDVED 

Okorno, teţko, leno in počasi tacamo in brundamo. 

SOVA 

Glasno skovikamo, prhutamo s krili, vrtimo oči. 

 

4. LIRIČNI 

ŢABE 

Poskakujemo, sončimo se, regljamo, kvakamo, lovimo mušice.... 

PTICE 

Krilimo z rokami, počasi, predajamo se vetru, malo začivkamo, kroţimo in si ogledujemo svet pod 

sabo... 

KAČE 
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Zvijamo se, sikamo in stegujemo jezik. 

 

5. GLOBOKA TIŠINA 

RIBE 

Počasi plavamo, spuščamo mehurčke, smo čisto tiho, ogledujemo se... 

LENIVCI 

Nič se nam ne da, gibi so zelo počasni, ustavimo se in opazujemo drug drugega. 

 

Analiza: 

Veliko učencev v razredu je precej glasnih, imajo veliko energije, nekaj je celo precej 

nasilnih. Vse to se je v tej uri precej  nazorno pokazalo. Najbolj so jim bile všeč ţivali stakata 

in kaosa, kar je razumljivo, saj so tam lahko porabili največ energije. Ţivali drugih ritmov 

niso oponašali tako zavzeto.  

Cilja danes nisem dosegla, saj so učenci tudi po koncu vaje ostali ţivahni, nemirni. Verjetno 

jim bo v naslednjih urah, ko bom uvedla tudi glasbo, laţje. 

 

3. sprostitvena urica 

Vsebina: Telesne sprostitvene vaje – ples: 5 ritmov 

Predvideni čas: 35 min 

Cilji:  

 Otroci postopoma sproščajo telesno energijo in napetost. 

 Otroci poslušajo glasbo in se vanjo vţivijo. 

 

Pripomočki:   

 MP3 predvajalnik 

 

Literatura:  

 T. Boţič. (2008). Ustvarjalni gib med aktivnim odmorom po metodi plesa petih 

ritmov. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 Schmidt, G. (2009a). Plesno-gibalne dejavnosti z inspiracijo metode 5 ritmov z otroki 

v vrtcu. Pridobljeno 24. 1. 2011, s http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-

doc-d326276 

 D. Ţager. (2007). Pet ritmov. Zvočni posnetek. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Opombe:  

Seznam skladb: 

 Tekoči ritem: L. van Beethoven: Menuet v G-duru 

 Stakato: L. Mozart: Voţnja s sanmi 

http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-doc-d326276
http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-doc-d326276
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 Kaos: Mussgorsky: Night on bald mountain 

 Lirični ritem: C. Debussy: Mesečina 

 Globoka tišina: ljudska: Greensleeves  

Danes bo prva sprostitvena ura po metodi 5 ritmov, zato bom začela na način, ki je primeren 

za 4 in 5 letne otroke. Učence bom vodila skozi ritme z opisom gibov, da bodo laţje začutili 

ritem.  

Potek dela 

Uvod: 

Otroci si poiščejo vsak svoj par. V paru se usedeta tako, da se dotikata s hrbtom. Zapremo oči in 

poslušamo posamezne odlomke glasbe petih ritmov. 

 

Osrednja dejavnost: 

Tekoči ritem 

Plešemo počasi, kroţimo s celim telesom, nikoli se ne ustavimo. Pogledamo svoja stopala in jih 

občutimo. 

Kolena so vedno malo pokrčena, stopala so cela na tleh, ne dvigamo se na prste, ne dvigujemo rok. 

Drsimo po prostoru v vse smeri. 

Opazujmo se, kako dihamo. Vdihnemo, izdihnemo in se ne ustavljamo.  

Med pomikanjem po prostoru se nagibamo v vse strani in kroţimo z zgornjim delom telesa.  

Glava tudi kroţi. Počasi si lahko ogledamo ves prostor okoli nas. Zapomnimo si, da glava ni z 

deskami pribita na ramena. V vratu jo nagibamo in vrtimo, a počasi. 

 

Stakato ritem 

Plešemo odločno, z ravnimi, odsekanimi gibi. Odločno delamo trikotnike in kvadrate, čičke čačke. 

Sem, tja, sem! Pazimo, da ne bomo koga zadeli. Premikamo boke. Suvamo, odrivamo, tlačimo. Z 

boki, rokami in nogami. V vse strani. Naprej, v stran, navzgor, navzdol, nazaj, pa še po diagonali 

navzgor in navzdol. 

Z nogami suvamo, odrivamo, tlačimo v vse smeri. Stopala niso več pripeta na tla. 

Telo je močno, napeto, roke so napete, noge so napete, stopamo odločno, premikamo se odločno.  

Lahko smo pokončni, lahko hodimo v počepu, lahko se nagibamo, vendar vedno odločno. Lahko se 

uleţemo na bok, hrbet ali trebuh in suvamo z udi v vse strani. Pazimo, da nikogar ne sunemo.  

Boki se premikajo. Tudi z boki sunemo v vse strani. Je smešno, a ne? Pa gre! Ko sunemo, hkrati 

izdihnemo. Naj vas slišim! Haaa! Haaa! Odlično. 

Kaj pa glava? Hitro jo obračamo, sledi našim sunkom. Hitro pogledamo, kam so »odšli« naši udi. 

Aha, tja! Delamo hkrati z celim telesom. 

 

Kaos 

Plešemo in se gibamo mehko, kot da nimamo kosti. Telo je sproščeno. Sprostimo obraz, se pačimo, 

stresamo z glavo. Sproščamo roke in noge s stresanjem. Stresanje ni odločno, ampak neţno.  

Glava je sproščena. Kako? Spustimo spodnjo čeljust, lica so mehka, če z glavo stresemo v levo in 

desno, čutimo sproščenost lic in ustnic. Teţko? Da, takole ne moremo ničesar povedati. 

Dihamo enakomerno, pomemben je vdih in izdih. 

Kolena so mehka in koraki nas nesejo sem in tja. Mehko se obračamo, lahko se tudi odmikamo pred 

nevidnimi zidovi in tudi pred soplesalci. 

Lahko se dvignemo v višino ali spustimo k tlom, lahko se plazimo po tleh. 
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Ali slišimo bitje srca? 

 

Lirični ritem 

Pri prejšnji skladbi smo se »zmehčali« in naše gibanje bo zato lahkotno. Roke postanejo kot krila. 

Nosi nas sem in tja, navzgor in navzdol, neţno. Premikamo se v ţeleno smer, kamor ţelimo.  

Roke letijo okoli nas, v pasu se nagibamo v vse strani, kroţimo lahkotno z rokami in zgornjim delom 

telesa.  

Lahko se premikamo po prstih z drobnimi koraki, ali pa se zadrsamo z velikimi koraki. Vse kar nam 

pade na misel lahko delamo. Počasi ali hitro. Kar zaplavali bi v zrak pa tudi pristali mehko na tla.  

Pazimo tudi, da se v nikogar ne zaletimo. Uţivamo in veselimo se. 

 

Globoka tišina: 

Počasi se bo naš ples ustavil, izzvenel. Gibamo se umirjeno, lahko se tudi ustavimo. Uleţemo se na 

tla in dihamo umirjeno. Predstavljamo si kako letimo med zvezdami. Nekaj časa še počasi krilimo z 

rokami, potem se ustavimo in samo opazujemo zvezde okrog nas, Zemljo, ki je nekje pod nami, čisto 

majhna. 

 

Zaključek: 

Čisto počasi se usedemo. Tiho jih vprašam kako se jim je zdelo, ali jim je bilo všeč... Vsakemu dam 

moţnost izraţanja občutkov, nikogar pa ne silim. Pazim, da ne postanejo glasni. 

 

Analiza:  

Na začetku sem v zadnjem trenutku dodala igro Korenčki, ker so bili otroci zelo razposajeni, 

polni energije. Pri tej igri pa potrebujejo veliko moči in s tem energije, zato se mi je zdela 

primerna. Vsi otroci, razen enega, ki je kmet, leţijo na trebuhu in se v krogu drţijo za roke. 

To so korenčki, ki jih mora kmet »izpuliti«. Izpuli lahko samo vsak korenček posebej in sicer 

tako, da ga prime za gleţnje in močno vleče. Naloga korenčka je, da se močno drţi sosednjih 

dveh korenčkov. Ko kmet korenček izpuli, izpuljeni korenček postane kmetov pomočnik in 

skupaj pulita druge korenčke. Zmagata korenčka, ki se najdlje drţita za roke. 

Po igri sem jim razloţila, kaj bomo počeli. Povedala sem jim, da lahko plešejo kakorkoli, 

noben gib, korak ni napačen, njihova edina naloga je, da poslušajo glasbo in se gibajo po njej.  

Začeli smo s poslušanjem odlomkov in plesom. Med tem sem skušala njihovo pozornost 

preusmeriti na njihovo dihanje. 

Presenečena sem bila, da so čisto vsi sodelovali  Presenetil me je G., ki je vzel sproščanje zelo 

resno, videlo se mu je, da mu ta način odgovarja.  

Najbolj so sodelovali pri tekočem ritmu, stakatu (polovico skladbe), pri zadnji polovici 

liričnega ritma ter pri globoki tišini. To me je, glede na prejšnjo uro, zelo presenetilo. 

Pri pogovoru so povedali, da jim je tak ples zelo ugajal, da se počutijo spočiti, nekateri bi kar 

še malo počivali. Opazili so, da nihče ne govori glasno ali kriči. Eden od učencev je celo 

opazil, da ne govorijo vsi naenkrat, ampak počakajo, da pridejo na vrsto. 
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4. sprostitvena urica 

Vsebina: Telesne sprostitvene vaje – ples: 5 ritmov 

Predvideni čas: 45 min 

Cilji:  

 Otroci postopoma sproščajo telesno energijo in napetost. 

 Otroci poslušajo glasbo in se vanjo vţivijo. 

 

Pripomočki:   

 MP3 predvajalnik 

 Peresa 

 Barvice 

 Papir 

 

Literatura:  

 T. Boţič. (2008). Ustvarjalni gib med aktivnim odmorom po metodi plesa petih 

ritmov. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 Schmidt, G. (2009a). Plesno-gibalne dejavnosti z inspiracijo metode 5 ritmov z otroki 

v vrtcu. Pridobljeno 24. 1. 2011, s http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-

doc-d326276 

 D. Ţager. (2007). Pet ritmov. Zvočni posnetek. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Opombe:  

Seznam skladb: 

 Tekoči ritem: J. S Bach: Ave Maria  

 Stakato: M. A. Charpentier: Te Deum 

 Kaos: S. Osterc: Vivace 

 Lirični ritem: E. Grieg: V dvoranah gorskega kralja 

 Globoka tišina: C. Seint-Saëns: Labod  

Potek dela 

Uvod: 

Ob začetku ure vsak učenec dobi pero, usede se na tla, lahko se tudi uleţe in se ob tekočem ritmu z 

njim boţa po obrazu, rokah, nogah... Ko je pripravljen, vstane, si poišče svoj prostor in začne plesati. 

 

Osrednja dejavnost: 

Še vedno jih besedno vodim preko ritmov, vendar občutno manj, samo takrat, ko opazim, da so 

pozabili na ritem in bi se lahko razvil nemir. 

Med globoko tišino leţejo na tla in se do konca umirijo.  

 

Zaključek: 

Počasi vstanejo, vsak vzame svoje barvice, razdelim liste. Rišejo kar hočejo. Ko končajo, se 

pogovorimo o risbah, ki so nastale (pogovor o občutkih). 

http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-doc-d326276
http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-doc-d326276
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Analiza:  

Tudi danes so prišli učenci v plesno učilnico precej nemirni, vendar sem se ţe med 

načrtovanjem ure odločila, da jim ne bom ponudila igre, pri kateri bi porabili nekaj odvečne 

energije. S potrpeţljivim čakanjem sem jih uspela umiriti ravno toliko, da sem jim podala 

navodila. Razdelila sem jim peresa in zavrtela glasbo. Seveda je bil tekoči ritem bolj podoben 

stakatu, pri kaosu pa se je ţe opazilo, da so se znebili napetosti, saj so njihovi gibi postajali 

»mehkejši«. Opazno so spet uţivali v liričnem ritmu in globoki tišini. Nekaj učencev se je v 

liričnem ritmu začelo samoiniciativno igrati s peresi, na katere so v stakatu in kaosu čisto 

pozabili.  

Pri risanju so si izbrali različne motive. Deklice so risale princese, vile, cvetoč travnik in 

ţivali (mačke, pse, konje), dečki pa avtomobile, motorje, ladje, morje in gradove. Deček M. je 

narisal sončni zahod na morju. Samoiniciativno mi je razloţil, da je to narisal zato, ker si je to 

predstavljal, ko smo počivali (v globoki tišini).  

Opazila sem tudi, da so občutno manj pritiskali z barvicami, kar je, po mojem mnenju, 

posledica sproščenosti mišic in umirjenosti.  

Bolj kot risbe me je zanimalo njihovo vedenje ob risanju.  Nekaj otrok si je poiskalo svoj 

kotiček, kjer so risali sami, drugi so se razdelili po parih ali trojicah. Risanje je potekalo v 

skoraj čisti tišini. Tudi tisti, ki so klepetali, so le šepetali. Tudi sprehajanja po plesni učilnici 

je bilo manj, nihče ni potreboval koša za smeti, drugega lista, ker »se je zmotil« … Vse to se 

je pri takih in podobnih dejavnostih v razredu konstantno dogajalo. 

Ob koncu dejavnosti sem jim naročila, naj risbe, ki so nastale, obesijo na vidno mesto v svoji 

sobi, da se bodo večkrat spomnili, kako so se počutili takrat, ko je nastajala.  

 

5. sprostitvena urica 

Vsebina: Telesne sprostitvene vaje – ples: 5 ritmov in dihalne vaje   

Predvideni čas: 45 min 

Cilji:  

 Otroci postopoma sproščajo telesno energijo in napetost. 

 Otroci poslušajo glasbo in se vanjo vţivijo. 

 Otroci se seznanijo s svojim načinom dihanja. 

 

Pripomočki:   

 MP3 predvajalnik 

 

Literatura:  

 T. Boţič. (2008). Ustvarjalni gib med aktivnim odmorom po metodi plesa petih 

ritmov. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  
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 Schmidt, G. (2009a). Plesno-gibalne dejavnosti z inspiracijo metode 5 ritmov z otroki 

v vrtcu. Pridobljeno 24. 1. 2011, s http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-

doc-d326276 

 Schmidt, G. (2008). Igre: masaţe in sprostitve za otroke. Pridobljeno 14. 1. 2011, s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 

 D. Ţager. (2007). Pet ritmov. Zvočni posnetek. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Opombe:  

Seznam skladb: 

 Tekoči ritem: F. Mendelssohn: Na krilih petja  

 Stakato: G. Rossini: Ples 

 Kaos: C. Debussy: Igra valov. Morje 

 Lirični ritem: C. Sinding: Pomladno ţuborenje 

 Globoka tišina: J. Brahms: Uspavanka   

Potek dela 

Uvod: 

Kača na soncu 

Prvi otrok se uleţe na tla s skrčenimi nogami in s koleni usmerjenimi navzgor. Drugi se uleţe na enak 

način, le da poloţi glavo na trebuh prvega, sledi tretji otrok, ki poloţi glavo na drugega in tako naprej. 

Najprej se bomo smejali na ves glas, tako, da nam bodo trebuhi kar poskakovali. Ko rečem stop, se 

počasi nehamo smejati. Zapojemo pesmico po njihovi izbiri. Ko končamo, otroci zamiţijo in se 

osredotočijo na dihanje. 

Otrok zazna partnerjevo dihanje z dviganjem in spuščanjem trebuha, na katerem počiva njegova 

glava. Počasi vsa skupina uskladi dihanje. Takrat se posamezniki v miru in tišini poveţejo v celoto. 

Začnem predvajati glasbo. 

 

Osrednja dejavnost: 

Počasi vstanemo, vsak si poišče svoj prostor in začne plesati Še vedno jih besedno vodim preko 

ritmov, vendar samo takrat, ko opazim, da so pozabili na ritem in bi se lahko razvil nemir. 

 

Zaključni del: 

Spet leţimo na tleh, umirjeno. Počasi vstanemo, primemo se za roke in vodeno globoko vdihnemo in 

izdihnemo.  

 

Analiza:  

Za Kačo na soncu smo porabili kar nekaj časa, saj je bilo otrokom zelo smešno, ko so leţali 

drug na drugem. Nekaj dečkov se je med sabo ţgečkalo, zato je bila cela kača precej nemirna. 

Pustila sem jih, da se nekaj časa tako igrajo, potem pa jih povabila k opazovanju premikanja 

trebuha. Nisem se trudila z umirjanjem, ampak sem jim samo rekla, naj opazujejo, kaj se 

dogaja, ko se njihov sosed smeji, ko govori … po tem sem začela prepevati eno od pesmi, ki 

so se jo naučili pri glasbeni vzgoji. Nekaj deklet je takoj začelo prepevati z mano, po treh 

ponovitvah so se nam pridruţili še zadnji dečki. Med prepevanjem sem jim nakazala, naj 

http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-doc-d326276
http://ebookbrowse.com/5-ritmov-z-otroki-v-vrtcu-doc-d326276
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf
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pojejo tišje. Kljub temu, da se mi je cela skupina zdela ţe precej umirjena, jim ni uspelo 

uskladiti dihanja in se povezati, kot sem predvidevala. 

Kar takoj sem začela predvajati glasbo, da ne bi postali še bolj nemirni. Danes so bolj 

upoštevali tudi tekoči ritem. Opazila sem, da še vedno potrebujejo nekaj navodil, usmeritev 

ob vsakem novem ritmu. Nisem prepričana, ali bi bilo bolje, da bi učence ţe na začetku, ko 

smo začeli z metodo 5 ritmov, pustila brez navodil. Bi se potem sami znašli in začutili ritem? 

Ali so za to še premajhni?  

 

6. sprostitvena urica 

Vsebina: Dihalne vaje in meditacija 

Predvideni čas: 30 min 

Cilji:  

 Otroci se seznanijo s svojim načinom dihanja. 

 Otroci se navajajo sedeti mirno in v tišini. 

 Otroci spoznajo, da je tišina prijetna in se po mirovanju dobro počutijo. 

 Otroci se učijo izraţanja neţnosti in se ob tem umirjajo. 

 

Pripomočki:   

 Plišasta igrača 

 

Literatura:  

 Srebot, R. in Menih, K. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

Opombe: / 

Potek dela 

Uvod: 

Za uvod naredimo nekaj gimnastičnih vaj (8 – 10 min), da se učenci zadihajo. 

 

Osrednja dejavnost: 

Opazujmo svoje dihanje 

Otroci se po gimnastičnih vajah uleţejo na hrbet. Spodbudim jih, da si poloţijo dlan na trebuh in 

opazujejo. Sprašujem jih, kaj opazijo, kaj se dogaja. Enako ponovimo z dlanjo na prsnem košu. 

Vprašam kaj mislijo, zakaj se premikata.  

Sedaj naj dlan podrţijo pred obrazom in ugotovijo, kje zrak vstopa v telo in kje izstopa.  Spodbudim 

jih, da dihajo skozi nos. Še vedno drţijo dlan pred obrazom, da lahko dihanje nadzorujejo.  

Sedaj pa še izdih.. Opazuj ga. Imaš občutek, da si se popolnoma izpraznil, ko izdihneš?  

Spremljajmo pot zraka v telo in iz njega: Ali čutiš, kako gre dih do tvojega trebuha? Ali gre? Se kje 

ustavi? Poskušaj se sprostiti in z vdihom dvigniti dlan na tvojem trebuhu. Osredotočijo se na svoje 

dihanje in se s tem umirijo.  

Med tem pomagam otrokom, ki imajo teţave pri globokem dihanju: poloţim jim na trebuh svojo 

roko, čisto narahlo pritisnem, da roko bolje začutijo. Za opazovanje premikanja trebuha jim lahko 
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nanj postavim malo večjo plišasto igračo. 

 

Sedeti mirno 

Počasi vstanemo in se usedemo v krog. Z mirnim in malo tišjim glasom jim razloţim, kako je okrog 

nas in v nas prevečkrat hrupno in nemirno: misli nam švigajo, vsi okrog nas govorijo, v naših 

moţganih se pojavlja 1000 spominov, predstav… Ampak v teh naših moţganih pa lahko najdemo 

tudi mir in tišino, ki včasih prav prijata, če si le ţelimo. To se bomo naučili s to vajo.  

 

Veste, da znajo biti nekateri ljudje tako tiho, da slišijo svoj utrip srca? Ali pa svoje dihanje? Nekateri 

pa takrat, ko so čisto tiho odpotujejo daleč proč, nekam kjer je lepo, kjer je mehko, kjer lepo diši in je 

čista tišina…  veste kako to naredijo? Zaprejo oči in globoko dihajo – tako, kot smo se prej naučili 

mi. Povabim jih, da poskusimo.  

Dihamo skozi nos, globoko vdihnemo in počasi, temeljito izdihnemo. Ponovimo vaj 5x. 

Potem jih povabim, da si predstavljajo kako se njihove misli spreminjajo v oblačke, ki odplavajo 

stran. Ne mislijo na nič.  Če ne morejo misliti na nič, naj si predstavljajo, kako drobne sneţinke tiho 

padajo na belo sneţno odejo. 

Vztrajamo, dokler otroci ne postanejo naveličani in nemirni. 

 

Muckanje  

Otroci sedijo v krogu. Eden izmed otrok postane mucek, ki se po vseh štirih sprehodi v krogu, mimo 

vseh otrok. Ostali ga boţajo, ljubkujejo, mu kaj lepega zašepetajo … 

Ko naredi cel krog, sede nazaj na svoj prostor, muc pa postane naslednji otrok.  

 

Analiza:  

Danes sem bila res prijetno presenečena, ker so vaje vzeli zelo resno. Pričakovala sem precej 

bolj nemirne učence, saj se mi je zdelo, da jih vsebina ne bo preveč pritegnila.  

Čisto vsi učenci so sodelovali, zelo so se trudili, da bi pravilno dihali. Pravi izziv jim je bil 

dvigniti roko na trebuhu z vdihom. Uspelo je skoraj vsem, 2 učencema takoj, še 12 z nekaj 

dodatne razlage, pomoči, 3 z veliko pomoči, trem pa v prvi uri še ni uspelo.  

Prav tako jim je bil všeč drugi del dejavnosti, meditacija. Ko sem jih povabila na potovanje 

daleč stran, tja, kjer je mehko, kjer lepo diši … sem opazila, da ima kar nekaj učencev 

nasmejan obraz, en deček je celo malo vzdihnil. Bili so zares sproščeni. Povabila sem jih še h 

globokemu vdihu in izdihu ter k oblačkom, ki odnašajo njihove misli. Kot sem predvidevala, 

večini ni uspelo »misliti na nič«. Vseeno sem jih povabila, da poskusijo. Nisem jim omenila, 

da verjetno tega ne bodo zmogli, a so to sami ugotovili in povedali. Tako sem jim predstavila 

še druge moţnosti – sneţinke, deţne kapljice …  

Tako umirjeni in sproščeni niso bili še nikoli, zato je bila tudi zaključna igra Muckanje zelo 

prijetna.  
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7. sprostitvena urica 

Vsebina: Dihalne vaje in vizualizacija  

Predvideni čas: 30 min 

Cilji:  

 Otroci se seznanijo s svojim načinom dihanja. 

 Otroci se navajajo sedeti mirno in v tišini. 

 Otroci spoznajo, da je tišina prijetna in se po mirovanju dobro počutijo. 

 Otroci spodbujajo lastno domišljijo. 

 Otroci se sprostijo. 

 

Pripomočki:   

 Školjke 

 Košara 

 Papir 

 Barvice  

 

Literatura:  

 Srebot, R. in Menih, K. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

Opombe: / 

Potek dela 

Uvod:  

Sekanje drv 

Otroci stojijo rahlo razkoračeno, roke imajo sklenjene pred trebuhom. Vdihnejo in hkrati zavihtijo 

roke visoko nad glavo. Izdihnejo in roke zavihtijo naprej, kot bi hoteli sekati drva. Pri tem glasno 

vzkliknejo: »Ha!« vajo ponovijo 5 do 10 krat. 

 

Sprostitveno dihanje z oddajanjem glasov 

Otroke povabim, da se uleţejo na tla. Vdihnejo skozi nos in počasi izdihnejo skozi usta na črko š. Pri 

tem naj si prestavljajo, da s tem glasom iz njih odhaja tudi vse slabo počutje: utrujenost, jeza, strah, 

napetost … Nekajkrat ponovimo.  

 

Osrednja dejavnost: 

Meditacija z naravnim predmetom 

Otroci sedejo v krog. Na sredino kroga postavim košaro s školjkami. Pripovedujem jim, kako so bile 

nekoč te školjke v morju, v njej si je domek naredil majhen rakec, nekoč jo je na obalo odnesel val, 

tam pa sem jih pobrala jaz. ... 

Povabim otroke, da zaprejo oči in pripravijo dlan. Vsakemu v dlan poloţim eno školjko. Še vedno 

imajo zaprte oči in tako spoznavajo svojo školjko. Vodim jih, da si v mislih odgovorijo na moja 

vprašanja: Kakšna je školjka? Je topla, mrzla? Od kje misliš da je? Kaj je počela tam? Kdo je ţivel v 

njej? 

Ko se jim zdi, da školjko ţe dobro poznajo, lahko odprejo oči in jo ogledajo. Ali se ti zdi ista?  
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Zaključni del: 

Razdelim jim liste, da narišejo svojo školjko ali  napišejo/narišejo zgodbo o njej.  

 

Analiza:  

Ţe v prejšnji uri sem ugotovila, da so učencem dihalne vaje všeč. Danes je bila vaja Sekanje 

drv malo drugačna. Predvsem dečki (pa tudi nekaj deklic) so pokazali veliko srditosti, njihovi 

vzkliki so bili zelo glasni, gibi siloviti. Pri drugi vaji je ena od deklic ugotovila, da vaja zares 

deluje, da gresta utrujenost in napetost zares iz telesa z izdihom.  

Pri meditaciji z naravnim predmetom pa ni šlo vse po mojih načrtih, saj so bile školjke za 

učence preveč zanimive, da bi se ob njih lahko umirili, zbrali in ne pogledali školjke takoj, ko 

so jo dobili v roke. Kljub temu je na koncu nastalo nekaj zelo zanimivih zgodb o školjkah. 

Otroci so školjke postavili v različne vloge in okolja. M. je narisal zgodbo o školjki, ki so jo 

na svojem roparskem pohodu zaplenili gusarji, J. školjka je bila po njegovem pripovedovanju 

»zares kul«, saj je znala deskati na valovih. V Ma. školjki je bil biser, iz karetega si je naredil 

obesek za veriţico, A. pa je školjko za nekaj dni odnesla v svoj akvarij, potem pa jo spustila 

nazaj v morje.   

Ura je bila prijetna, res pa je, da so danes iz plesne učilnice odšli bolj razposajeni, kot do 

sedaj.    

 

8. sprostitvena urica 

Vsebina: Telesni stik    

Predvideni čas: 30 min 

Cilji:  

 Otroci spoznajo, da so dotiki prijetni. 

 Otroci spoznajo, da je tišina prijetna in se po mirovanju dobro počutijo. 

 Otroci se sprostijo. 

 

Pripomočki:  / 

 

Literatura:  

 Srebot, R. in Menih, K. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

Opombe:  

Uro bom danes izvajala dvakrat. Najprej samo z dekleti, nato samo z dečki. Predvidevam, da 

bo tako  učencem bolj prijetno. Vse vaje izvajajo v paru, ki si ga sami izberejo.  
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Potek dela 

Uvod:  

Dihanje hrbet ob hrbet 

Učenca se usedeta tako, da se s hrbtom dotikata drug drugega. Učence spodbujam, da se potrudijo 

čutiti dihanje sošolca.. Otroke vodim tako, da jih opozarjam na sošolca – kako se njegov hrbet 

premika, kako je topel. Spodbujam jih, da uskladijo dihanje.  

 

Osrednja dejavnost: 

Masaža: pečemo pico 

Masiranec leţi na trebuhu, maser kleči ob njem. Sodelujem tako, da vodim masaţo z zgodbo in ob 

tem kaţem gibe.  

»Najprej moramo na mizo poloţiti testo.« - poloţimo roke na masirančev hrbet. 

»Narahlo ga pregnetemo.« - rahlo gnetemo hrbet. 

»Testo z rokami raztegnemo.« - s spodnjim delom dlani drgnemo iz sredine proti zunanjemu robu 

hrbta v vsa smeri. 

»Na testo damo paradiţnikovo omako … « - s celimi dlanmi narahlo delamo kroge po hrbru. 

» … pa rezine šunke … « - s celimi dlamni narahlo udarjamo po celem hrbtu. 

» … dodamo še gobice ... « - s pestmi narahlo udarjamo po hrbtu.  

» ... in na koncu še nariban sir.« - trepljamo s prsti po hrbtu. 

»dodamo samo še origano … « - s konicami prstov boţamo masiranca po hrbtu. 

» … in damo pico v peč, da se speče.« - poloţimo roke na hrbet, kot, da ga hočemo ogreti. Drţimo 

nekaj trenutkov, potem par vlogi zamenja. 

 

Zaključek:  

Polaganje rok 

Učenci se razdelijo v pare. Eden v paru leţe na trebuh. Drugi poklekne k njemu  tako, da ga doseţe z 

rokami. Z drgnjenjem si ogreje roke. Potem jih poloţi na tistega, ki leţi: najprej za nekaj trenutkov na 

glavo, potem na levo lopatico, na levi ledveni del, na levo  koleno in na koncu še na stopala (vsako 

roko na eno stopalo). Potem se spet vrne h glavi in potuje v istem vrstnem redu še po desni strani 

telesa. Med vajo vsi molčimo, učenci naj si v mislih predstavljajo kako grejejo sošolca z dlanmi. Ko 

konča, si v paru zamenjata vlogi. 

 

Analiza:  

Ţe na začetku obeh ur sem učencem dala navodilo, naj povedo, če česa ne bodo ţeleli ali če 

jim bo neprijetno. Nobena vaja ni obvezna.  

Z deklicami je bila ura zares prijetna, saj so se na vaje zelo dobro odzvale. Sploh peka pice 

jim je bila všeč, upoštevale so vsa moja navodila. Pri masaţah je potrebno biti neţen, saj je 

hitro lahko boleče in neprijetno. Ena od deklic ni ţelela sodelovati pri zadnji vaji, zato jo je 

samo opazovala.  

Pri dečkih je bilo drugače. Ţe na splošno so bolj razigrani, kot deklice, kar se je danes še 

posebej opazilo. Pri masaţi so bili veliko bolj agresivni, ni jim bilo pomembno, kako se 

masiranec počuti, vse jim je bilo smešno. Masaţo smo zato hitreje končali. So se pa tekom 

zadnje vaje umirili in sprostili, saj po koncu vaj ni bilo več divjanja.  
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9. sprostitvena urica 

Vsebina: Joga    

Predvideni čas: 30 min 

Cilji:  

 Otroci se zavejo svojega telesa. 

 Otroci spoznajo, da je tišina prijetna in se po mirovanju dobro počutijo. 

 Otroci se sprostijo.  

 

Pripomočki:  

 pole papirja 

 rumene, oranţne in rdeče barvice 

 svinčnik 

 

Literatura:  

Schmidt, G. (2008a). Začetni program joge za otroke. Pridobljeno 14. 1. 2011, s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/zacetniprogramjoge.pdf 

Opombe:/ 

Potek dela 

Uvod:  

Učencem predstavim jogo. Povem, da to ne pomeni, da bomo sedeli na tleh, z dlanmi na kolenih in 

mrmrali »mmm«, kot si otroci to po navadi predstavljajo. Izvajali bomo nekaj vaj, ki so za naše telo 

koristne. Če se bomo vsi skupaj zares potrudili, bomo z vajami in pravilnim dihanjem dosegli dobro 

počutje. Opozorim jih, da pri jogi izvajamo vaje samo toliko, kolikor nam telo dopušča. Če nas kje 

boli ali pa se ne počutimo prijetno, poloţaja ne izvedemo popolnoma. se pa vseeno potrudimo po 

svojih najboljših močeh.  

 

Osrednja dejavnost: 

Zemljevid telesa  

Vsak učenec dobi polo papirja, na katero se uleţe, sošolec pa obriše njegovo telo.  

Ko imajo vsi svoje obrise, jim dam nova navodila. Vsak bo delal sam. Uleţemo se na tla, na hrbet. Se 

umirimo in osredinimo na območja, kjer se najbolj trdo dotikamo tal, kjer na tla najmočneje 

pritiskamo. Zapomnimo si in ta območja na svojem obrisu označimo z rdečo. Potem se uleţemo nazaj 

in poiščemo območja, kjer se rahlo dotikamo tal. Te na zemljevidu označimo z oranţno barvo. Vajo 

še enkrat ponovimo in poiščemo območja, kjer ne čutimo tal. Ta označimo z rumeno barvo.  

Zemljevide primerjamo med sabo. 

 

A, E, I, O, U   

Učence povabim, da skupaj raziščemo še nekaj. Uleţejo naj se na hrbet in zamiţijo. Glasno in 

enakomerno naj izgovorijo glas a. drţijo naj ga čim dlje in poskusijo v telesu poiskati tresenje. Kje ga 

občutiš? Ko ugotovijo, kje v njihovih telesih a vibrira, ga narišejo na svoj zemljevid. Narišejo ga tako, 

kot so ga občutili (močneje, šibkeje…) 

Vajo ponovijo še z drugimi glasovi.  

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/zacetniprogramjoge.pdf
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Zaključek:  

Barvanje rozete 

 

 

Analiza:  

Učencem je bila ura zelo zanimiva, verjetno tudi zato, ker niso pričakovali takih dejavnosti. 

Predvsem pri vaji zemljevid telesa so vsi sodelovali. Pri igri A, E, I, O, U pa se je dokaj hitro 

razvil nemir, saj so morali biti precej glasni, da so lahko začutili vibracije. Ţal mi je bilo, da 

se nisem tega zavedla ţe pred uro. Če bi naredili dve manjši skupini, bi vaja bolje izpadla, saj 

v učilnici ne bi bilo tako glasno, kot je bilo.  

Kljub temu se mi zdi, da so jih vse tri dejavnosti sprostile, saj sem jim na začetku povedala, 

da napačnih »odkritij« ni, da ima vsak vsaj malo drugačen zemljevid telesa. Tako se niso 

obremenjevali s tem, kaj je prav in kaj ne in so se lahko nezavedno posvetili cilju – zavedanju 

lastnega telesa in sproščanju.  

 

10. sprostitvena urica 

Vsebina: Joga    

Predvideni čas: 30 min 

Cilji:  

 Otroci se seznanijo z nekaj asanami . 

 Otroci se navajajo sedeti mirno in v tišini. 

 Otroci spoznajo, da je tišina prijetna in se po mirovanju dobro počutijo. 

 Otroci se sprostijo.  

 

Pripomočki: / 

 

Literatura:  

 Srebot, R. in Menih, K. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

 Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Pridobljeno 14. 1. 2011, s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

Opombe: vir slik: Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. 

Potek dela 

Uvod:  

Otresanje mravelj 

Vajo učenci ţe poznajo. Začnemo z otresanjem mravelj z rok, dodamo noge, glavo in postopoma celo 

telo. 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf
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Osrednja dejavnost: 

Gora ali velikan 

Gora se dviga iz zemlje, z vrhom v oblakih. “Vkopljimo” se z nogami v tla in zrastimo kar 

se da visoko, dokler se z glavo ne dotaknemo neba. Prepričajmo se, ali obremenjujemo obe 

nogi enako. Čutimo, kako nas nevidna vrv, pritrjena na vrh naše glave, vleče navzgor, da 

zrastemo še za kak milimeter in se počutimo visoke. Dihamo normalno. 

 

Drevo  

Drevo bo raslo visoko le, če bo dobro ukoreninjeno. Naše noge so korenine, naš trup s hrbtenico je 

deblo in roke so veje. 

1. Ob izdihu dvignemo desno nogo in prislonimo stopalo čim više ob notranjo stran leve, stegnjene 

noge. Pomagamo si lahko z rokami. 

2. Vsa teţa je na levem stopalu, na katerem stojimo, in se širi navzdol, v tla, kot korenine. Sprostimo 

in spustimo ramena. Roke stegnemo ob strani. Dvignemo jih do višine ramen, nato pa jih upognemo 

in poloţimo dlani drugo ob drugo v višini prsi. Z odprtimi ali zaprtimi očmi se osredotočimo na vidno 

ali nevidno točko in ostanemo v tem poloţaju čim dlje. Dihamo enakomerno. 

 
 

Babičino drevo 

Eden izmed otrok je babica. Ostali se postavijo babici za hrbet čim dlje od nje. Babica miţi. Ostali 

otroci se ji potihoma pribliţujejo. Ko se babica nenadoma obrne, se morajo vsi otroci postaviti v 

Drevo. Dovoljeno je nihanje, prepovedano pa je stati na obeh nogah. Tisti, ki ga babica zaloti stati na 

obeh nogah, se mora vrniti v izhodiščni poloţaj. Tisti, ki prvi doseţe babico, se je dotakne in 

zamenjata vlogi. 

Mačka  

Izhodiščni poloţaj: Sedimo na petah, z dlanmi na stegnih, hrbet je zravnan in 

sproščen. Sprostimo vrat, ramena, roke. Zapremo oči in se osredotočimo na 

enakomerno dihanje. 

1. Ob vdihu stegnemo roke pred seboj in se z zravnanim trupom dvignemo 

na kolena. Delo opravijo samo zadnjične in stegenske mišice. 

2. Ob izdihu se sklonimo naprej, poloţimo dlani plosko na tla in se opremo 

nanje. Roke in stegna so postavljene pravokotno na tla: klečimo na vseh štirih. 

Roke so stegnjene. Hrbet usločimo navzgor, kot mačka (mačji hrbet). Glava 

sproščeno visi med široko razprtimi rameni. Lahko zapihamo kot jezna 

mačka. 

3. Ob vdihu usločimo hrbet navzdol kot konj (konjski hrbet). Trebuh 

potegnemo noter. Roke so še vedno ravne, ramena pa sproščena. Glavo nagnemo nazaj, pogled 

usmerimo navzgor, prsni koš se razširi. 
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4. Vajo ponovimo trikrat. 

5. Po zadnjem “mačjem hrbtu” iztegnemo roke predse in se dvignemo na kolena.  

 

Zaključek:  

»Počivalček«  

1. Leţimo stegnjeni na tleh, kolena so upognjena in usmerjena navzgor. Roke prekriţamo na prsih. 

Glava, ramena in boki morajo leţati v ravni črti. Sprostimo hrbet in enakomerno dihamo. Tako 

ostanemo eno minuto. Lahko si pomagamo z objemom kake mehke igrače. 

2. Ob izdihu stegnemo noge, ki ne leţijo tesno skupaj. Roke padejo v stran na tla, z dlanmi 

obrnjenimi navzgor. Telo občutimo kot ravno črto in zelo teţko, ki se pogreza z vsakim izdihom vse 

globlje in globlje v tla (kot bi se ugreznili v mivko ali v sneg). 

 

 

Analiza:  

Za otresanje mravelj sem se ponovno odločila, ker ta vaja v tej skupini zares učinkuje. Po njej 

so učenci kot prerojeni. Tako zares se vţivijo vanjo, da začnejo ob stresanju tudi kričati. To 

kričanje se nekaj časa stopnjuje, tako kot se stopnjuje stresanje telesa. Potem pa oboje počasi 

pojenja in učenci so po vaji sproščeni in znova sveţi. 

Tako sproščeni smo lahko začeli z asanami. Nekaj učencev vaje niso pritegnile, so se pa z 

veseljem šli igro babičino drevo. Zato sem vesela, da sem se odločila, da vključim igro. Pri 

načrtovanju namreč nisem bila prepričana, ali naj jo vključim ali ne. Zdelo se mi je, da bom s 

tem porušila vzdušje, ki sem ga ţelela doseči. Zgodilo pa se je ravno nasprotno. Ravno z igro 

sem pritegnila zanimanje tudi tistih učencev, ki jih prva asana ni prepričala.  

Presenetil me je M., ki do sedaj ni ravno navdušeno sodeloval pri sproščanju. Večkrat se je 

celo zgodilo, da je samo opazoval. Pri asanah pa je prišel čisto spredaj in se trudil tako s 

poloţaji kot s pravilnim dihanjem. Pri mački so sodelovali vsi učenci, nekateri bolj, drugi 

manj resno. Pri »počivalčku« pa so sodelovali čisto vsi, večina je v tem poloţaju vztrajala 

celo mnogo dlje, kot sem predvidevala.  
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5.3 Intervjuja  z učiteljicama 

Z učiteljicama H., ki je njihova razredničarka in M., ki je učiteljica v podaljšanem bivanju 

sem opravila dva intervjuja. Prvi je bil namenjen ocenjevanju stanja pred izvajanjem 

sprostitvenih uric v 2. razredu, zato je bil ta obseţnejši. 

V zadnjem, tretjem akcijskem koraku, sem z njima opravila še en, zelo podoben intervju. 

Tega sem opravila z namenom analize vpliva sprostitvenih uric na učence. Zanimale so me 

predvsem spremembe, ki sta jih opazili.  

 

Intervju z učiteljicama v prvem akcijskem koraku 

Na začetku sem ju vprašala, ali se jima zdi, da učenci za svoja leta dobivajo preveč 

informacij – tudi neprimernih.  

Učiteljici H. se zdi, da učenci res preveč vedo za svoja leta, vendar meni, da je to vpliv časa v 

katerem ţivimo. Omenila je, da opaţa, da vedo veliko stvari, ki jim jih še ne bi bilo treba 

vedeti, se pa pogosto zgodi, da ne vedo osnovnih stvari (npr.: da si je potrebno obrisati nos, da 

se ime piše z veliko, da ni potrebno imeti 2 jopic, kadar je zelo toplo...).  

Tudi učiteljica M. opaţa, da vedo ogromno stvari, ki se nam mogoče zdijo zanje prezahtevne, 

nerazumljive. Vendar meni, da to ni slabo, saj je prepričana, da toliko vedo izključno zato, ker 

jih očitno to zanima, ker so vedoţeljni. 

Govorile smo o napadalnosti, agresiji, živčnosti, prenapetosti, nezbranosti in nemirnosti, 

ki se pojavljajo pri učencih.  

H. je potrdila, da se v razredu pogosto pojavljajo pretepi, zbadanje, neprimerne besede. Kljub 

temu meni, da agresije v razredu ni zelo veliko, včasih jo pokaţejo učenci M., G. in N.. Če se 

ţe pojavi, je ta po navadi besedna. Nekaj agresije pokaţe tudi učenka T., ko se ţeli vključiti v 

druţbo, saj ima teţave s pravim pristopom. Pri enemu od učencev je opazila ţivčnost in 

prenapetost (npr. konstantno grize svinčnik). Tudi sam ji je omenil, da je ţivčen. Vzrok za to 

naj bi bila ločitev njegovih staršev pred kratkim. Opazila je tudi veliko nezbranosti pri več 

učencih in nemirnost celotnega razreda. Posebej je izpostavila glasnost.  

M. pa meni, da so učenci zelo napadalni, tako fizično kot besedno. Najbolj agresiven se ji zdi 

učenec G., ker ţeli pokazati, da je glavni v razredu. Nekaj agresije pokaţe tudi učenec M., 

kadar se kdo preveč vtika vanj, mu ţeli ukazovati ali kadar mu druţba ne odgovarja. Najbolj 

agresivno vedenje, ki se kaţe v razredu, je po njenem mnenju kričanje. 

Vzrok za fizično napadalnost je po njenem mnenju predvsem njihova tekmovalnost (kdo bo 

prvi v koloni...). Tudi ona je opazila vedno več zbadanja. Opaţa, da je velik problem učencev, 

da se ne znajo/zmorejo zbrat, ustavit, vedno hitijo. To je opazila tudi pri starših. Vedno se jim 

mudi, vedno priganjajo svoje otroke. V podaljšanem bivanju so tudi ţe vidno utrujeni, zato so 

tudi nezbrani, nemirni. 

Vprašala sem ju, ali je v razredu kakšen otrok z izrazitimi telesnimi težavami. Pri tem sem 

imela v mislih bolečine v trebuhu, prebavne motnje, glavobole, tike, grizenje nohtov. 
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H. je najprej izpostavila učenko T.. Starši imajo z njo teţave zjutraj, pred odhodom v šolo. 

Včasih ima glavobol, bolečine v trebuhu, boli jo noga... kar mine v času pouka. Se pa zgodi, 

da se teţave pojavijo tudi med poukom. Ugotovila je, da vedno takrat, ko je na urniku športna 

vzgoja. Pri učencu M. ţe nekaj časa opaţa tike (meţikanje). 

Tudi M. je najprej omenila učenko T., pri kateri se pojavijo različne bolečine, kadar je čas za 

gibalno igro. Opazila pa je, da učenec J. občasno grize nohte. 

Zanimalo me je tudi, kakšna je njihova igra. Se v igro poglobijo, so potrpeţljivi ali 

potrebujejo nenehne spremembe, akcijo, so ustvarjalni … ?  

 H. je opazila, da se učenci radi igrajo predvsem v naravi (raziskujejo naravo). Pri takih igrah 

so izredno potrpeţljivi, znajo uţivati tudi v preprostih dejavnostih. Takrat ne potrebujejo 

hitrih sprememb. Drugače je pri bolj »dolgočasnih«, vsakdanjih igrah – druţabne igre, lego 

kocke ... Takrat se radi pritoţujejo, da jim je dolgčas. 

Tudi M. meni, da se učenci zunaj, na igrišču, zelo poglobijo v igro. Brez kakršnih koli 

rekvizitov se znajdejo in igrajo (npr: igro vlog) – so ustvarjalni. Po navadi se igrajo v manjših 

skupinah, včasih pa celo cel razred skupaj. Pri igri so potrpeţljivi in predani, kadar le-ta 

poteka zunaj. V razredu se po cca 15 min naveličajo. Vzrok za to je po učiteljičinem mnenju 

prostorska stiska, saj je v razredu na začetku podaljšanega bivanja 24 otrok in so si med sabo 

v napoto.  

Za konec sem ju povprašala še, ali imajo kdaj občutek, da straši preveč pričakujejo od 

njunih učencev in ali so učenci zaradi tega obremenjeni.  

Razredničarka, učiteljica H. meni, da nekateri starši res pričakujejo preveč, vendar trdi, da je 

več tistih, ki pričakujejo premalo, zato učenci niso preveč obremenjeni. Bolj verjetno se ji zdi, 

da so obremenjeni zaradi njenih pričakovanj. 

Tudi učiteljica M. se strinja, da njihova razredničarka pričakuje veliko, vendar nima občutka, 

da bi to učence obremenjevalo. 

Pred intervjujem smo govorile o sproščanju, tehnikah, igrah – razloţila sem jima, kaj točno to 

pomeni, kaj bom pripravljala otrokom in kakšne rezultate pričakujem. Obe učiteljici sta 

ugotovili, da se sprostitvenih iger v razredu občasno (pribliţno 1x mesečno) posluţujeta v 

okviru športne vzgoje in sprostitvene dejavnosti v podaljšanem bivanju. To so predvsem 

masaţe. Vseeno pa jih ne uporabljata tako pogosto, da bi lahko opazili kakšne dolgotrajnejše 

učinke.  

Intervju z učiteljicama v tretjem akcijskem koraku 

V tretjem akcijskem koraku sem z učiteljicama ponovno opravila intervju. Zanimalo me je 

predvsem ali sta opazili kakšne spremembe v vedenju učencev in če sta jih, kakšne so te 

spremembe bile. 

Učiteljica H. meni, da so se učenci, na splošno gledano, precej umirili, postali so prijetnejši, 

mirnejši, zato je pouk potekal z manj motnjami. Izpostavila je agresijo, ki je je bilo v zadnjih 
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tednih precej manj, postali so tudi nekoliko tišji. Nekaj manjših sprememb na bolje je opazila 

tudi pri ţivčnosti, prenapetosti in nezbranosti učencev. 

Njihova igra je postala mirnejša, opazila pa je tudi, da so se učenci v prostem času malo bolj 

poglobili v igro in se igrali bolj zavzeto. Pri igri so bili tudi malo ustvarjalnejši. Učenci ne 

potrebujejo več toliko nenehnih sprememb, hitrih akcij in napetih iger, ampak večkrat uţivajo 

v preprostih dejavnostih. 

Pri učencu M. je opazila precej manj tikov (meţikanja), ki so bili tudi manj intenzivni. Drugih 

sprememb pri otrocih, ki so imeli telesne znake stresa (bolečine … ) ni opazila.   

Nad učinki sprostitvenih tehnik na učence je bila navdušena, zato si ţeli v prihodnosti tudi 

sama preizkusiti nekaj vaj.  

 

Učiteljica M. je opazila, da so učenci bolj zbrani pri pouku. Opazila je tudi, da so se 

napadalnost, ţivčnost, prenapetost, nemirnost in agresija med in po sklopu sprostitvenih uric 

zmanjšali.  

Tudi ona, razen omilitev tikov pri učencu M., ni opazila nobenih sprememb pri izrazitih 

telesnih teţavah učencev.  

Meni, da se učenci sedaj v prostem času bolj poglobijo v igro, ta traja dlje in so zanjo bolj 

zavzeti. Nekaj sprememb je opazila tudi pri potrpeţljivosti, igre se ne naveličajo tako hitro kot 

prej, pri igri so tudi ustvarjalnejši, manj se tudi pritoţujejo, da jim je dolgčas. Meni pa, da 

spremembe in hitre akcije potrebujejo ravno toliko, kot pred sklopom sprostitvenih uric. 
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6 Zaključne ugotovitve in interpretacija rezultatov 
 

Na osnovi vključevanja sprostitvenih dejavnosti in s pomočjo intervjujev z učenci, 

učiteljicama ter z lastnim opazovanjem lahko potrdim, da so otroci pod stresom ter zagotovo 

potrebujejo sprostitev. Vsi odgovori, ki sem jih dobila z  intervjuvanjem učencev 2. razreda 

kaţejo na to, da je stres prisoten ţe v prvem triletju osnovne šole.  

Ravno tako lahko z gotovostjo trdim, da so sprostitvene vaje pozitivno vplivale na počutje in 

vedenje otrok. Glede na rezultate, ki sem jih pri učencih opaţala po koncu vsake sprostitvene 

urice, sem prepričana, da sprostitev učinkuje. Večkrat se je zgodilo, da so po koncu določene 

vaje ţeleli z njo nadaljevati, opazila pa sem tudi, da se uric veselijo. Po vadbi so bili vedno 

mirnejši, tišji, tudi manj agresivni.  

Skozi celoten sklop sprostitvenih uric sem opazila, da so najbolj uţivali pri globoki tišini in 

»počivalčku«, torej pri mirnih, tihih dejavnostih. To pa je bilo popolno nasprotje tistemu, kar 

so imeli v razredu – kričanje, hrup, nemir. Mislim, da so urice dobro vplivale na učence. Sama 

sem opazila spremembe v njihovem obnašanju pred, med in po sproščanju. Če so na prvo 

urico pritekli, skakali, se lovili, tudi pretepali …, so vsak teden odhajali mirneje in tišje.  

Ţe po prvi sprostitveni urici so me odzivi otrok presenetili, saj so bili ob koncu vidno 

umirjeni, njihovo gibanje je bilo počasnejše, manj hrupno. Druga urica je bila njeno nasprotje, 

a so se ţe v naslednjih urah zelo dobro umirili in sprostili ob plesu po metodi petih ritmov. Po 

peti, zadnji urici, namenjeni petim ritmom, sem se spraševala, ali bi bilo bolje, da bi učence ţe 

na začetku, ko smo začeli z metodo, pustila brez navodil. Bi se potem sami znašli in začutili 

ritem? Ali so za to še premajhni? Da bi odgovorila na ta vprašanja, bi potrebovala še nekaj 

dodatnega časa, še nekaj dodatnih sprostitvenih uric, a te moţnosti ţal nisem imela.  

Ravno na ta vprašanja pa je v svojem diplomskem delu odgovorila Taja Boţič (2008). Metodo 

plesa petih ritmov je uvedla v aktivni odmor prvošolcev in ugotovila, da so zares še 

premajhni, da bi se sami znašli in začutili ritem.  

Presenečena sem bila tudi nad odzivom otrok na dihalne vaje. Pri vajah so bili vsi zelo 

zavzeti, zato so bili tudi rezultati zelo dobri – iz plesne učilnice so odšli tiho, umirjeno in brez 

prerivanja, teka, skakanja. Po besedah učiteljice M., so taki ostali še kar nekaj časa v razredu. 

Tudi z masaţami, jogijskimi vajami in meditacijo sem dosegla cilje ure – učenci so se 

sprostili in umirili.  

Z intervjujem z učiteljicama sem preverjala pozitivne vpliv sprostitvenih tehnik na vzdušje v 

razredu. Tudi onidve sta opazili kar nekaj sprememb, predvsem pri agresivnosti, prenapetosti, 

ţivčnosti, nezbranosti in večjem zanimanju za igro.  

Po vsem tem raziskovalnem delu lahko odgovorim na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih 

zastavila na začetku: 
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R1: Ali je pri učencih drugega razreda prisoten stres?  

Z gotovostjo lahko zatrdim, da je pri učencih drugega razreda prisoten stres. Iz njihovih 

odgovorov sem lahko jasno razbrala očitne znake in posledice stresa. 

Vsak učenec je pri sebi opazil vsaj 4 izmed naštetih znakov stresa, od bolečin v trebuhu, 

glavobola in namišljenih bolezni, do grizenja nohtov, prepiranja s sorojenci, hitre jeze, joka, 

utrujenosti, teţav s spanjem in potrebe po samoti ter  nemirnosti in nezbranosti pri šolskem 

delu. Da je med učenci prisoten stres potrjujejo tudi njihovi odgovori o zaskrbljenosti. 

Polovica učencev je pogosto zaskrbljenih, skrbi pa jih ogromno različnih stvari. Vzrok za 

stres je pri otrocih lahko tudi pomanjkanje igre (Witkin, 2000), v 2. razredu pa je kar 45% 

učencev povedalo, da se nimajo časa vsak dan igrati in se s tem sprostiti. 

Agresivnost, nemirnost, ţivčnost in nezbranost ter pretirano glasnost in povzročanje hrupa sta 

izpostavili tudi učiteljici, ki poučujeta v tem razredu. Omenili sta tudi nekaj telesnih znakov 

stresa. Pri enem učencu ţe nekaj časa opaţata tike – meţikanje, učenka T. ima večkrat teţave 

z glavoboli in bolečinami v trebuhu, ki se pojavita brez kakšnega »pravega« vzroka.  

Pri delu v tem razredu sem sama najprej opazila agresijo in pretirano glasnost, sčasoma pa 

tudi nemir in nezbranost. Na začetku nisem vedela zakaj prihaja do takega obnašanja, kaj bi 

lahko bil vzrok, kako naj se teţave lotim, jo omilim.  

 

R2: Ali se z uporabo sprostitvenih dejavnosti v  razredu nemirni otroci umirijo? 

Obe učiteljici sta opazili, da so se učenci precej umirili. Zmanjšala se je napadalnost in 

ţivčnost. V razredu je tudi manj hrupa, kar pripisujeta večji umirjenosti učencev. Tudi njihova 

igra je postala mirnejša, manj je tekanja in razgrajanja po razredu.  

Tudi sama sem opazila, da so po sprostitveni urici iz plesne učilnice odhajali vedno bolj 

umirjeni otroci, ni bilo več veliko prerivanja, pretepanja, kričanja, tekanja po hodnikih. 

Učenci so tudi sami opazili, da ne kričijo več toliko kot prej, da ne govorijo vsi naenkrat, 

ampak počakajo, da pridejo na vrsto.  

Do podobnih rezultatov sta prišli tudi Boţičeva (2008), ki je raziskovala vpliv plesa petih 

ritmov v prvem razredu in ugotovila, da so otroci po teh dejavnostih bolj umirjeni. Trditev, da 

sprostitvene tehnike zares vplivajo na nemirno vedenje pa potrdi tudi Tanja Cvetko (1999), ki 

je v svojem diplomskem delu zapisala, da je z metodo sproščanja dosegla največ uspeha pri 

odpravljanju nemira. 

 

R3: Ali se z uporabo sprostitvenih dejavnosti v  razredu agresivno vedenje omili? 

Obe učiteljici sta potrdili, da se je agresija med in po sklopu sprostitvenih dejavnosti občutno 

zmanjšala. To sem opazila tudi sama. Med prvimi sprostitvenimi uricami so se, predvsem 

dečki, velikokrat prerivali, pretepali, včasih celo zmerjali, a je bilo tega iz ure v uro manj. Pri 

določenih vajah (npr. muckanje), so tudi ti dečki pokazali neţnost, čeprav ne takoj na začetku. 
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Tudi Steinerjeva (2005), ki je raziskovala vpliv sprostitvenih tehnik v vrtcu, med otroki, 

starimi od 4 do 7 let, je opazila zmanjšanje agresivnega vedenja in napadov besa, bili so tudi 

manj hrupni. Pravi, da so otroci postali strpnejši, kar sem v svojem razredu opazila tudi jaz.  

 

R4: Ali so po sprostitvenih dejavnostih v razredu učenci pri pouku in pri igri bolj zbrani 

in ustvarjalni? 

Predvsem učiteljica H., ki je njihova razredničarka, je opazila, da so pri pouku mirnejši in zato 

lahko bolj zbrani. Igrajo se bolj zavzeto, uţivajo tudi v igri s preprostimi igračami in igrali, ne 

potrebujejo več napetih iger. Menim, da je to posledica ustvarjalnosti, ki so jo začeli kazati pri 

igri. Podobne spremembe je opazila tudi M., ki je njihova učiteljica v OPB, kjer imajo več 

časa za igro. Tako je lahko opazila tudi, da se učenci dlje zadrţijo pri eni igri. Tudi pri 

samostojnem učenju v OPB so bolj zbrani.  

Tudi za to vprašanje bi lahko odgovor poiskala v diplomskih delih mojih predhodnic. Tako 

Boţičeva (2008), kot tudi Cvetkova (1999) in Steinerjeva (2005) so opazile podobne 

rezultate. Boţičeva (2008) je zapisala, da so bili njeni učenci po plesu bolj zbrani in 

pripravljeni za delo pri pouku, Cvetkova (1999) našteva vztrajnost, ustvarjalnost, izvirnost in 

učinkovitejše učenje, Steinerjeva (2005) pa ustvarjalnost pri igri in drugih dejavnostih v vrtcu.  
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Zaključek  
 

S tem diplomskim delom sem ţelela opozoriti na prisotnost stresa, njihovih znakov in 

posledic pri učencih v prvem triletju osnovne šole, prikazati sprostitvene dejavnosti, ki so 

primerne za otroke ter preveriti, ali te dejavnosti tudi v praksi delujejo. Vsem učiteljem in 

učiteljicam, ki bodo v svojem razredu opazili znake stresa in bodo v ţelji pomagati učencem 

brskali po literaturi in odprli tudi to diplomsko delo, sem ţelela pripraviti kar se da 

poglobljeno zbirko vsega, česar sem se v teh mesecih, ko sem podrobno proučevala področje 

stresa in sproščanja za otroke, naučila sama. Na tem mestu bi rada zapisala le še to, da ni 

nujno, da bo kdorkoli z enakim načinom dela dosegel enake rezultate. Raziskava je opravljena 

na premajhnem vzorcu, da bi zaključke lahko posploševala. Kljub temu pa lahko z gotovostjo 

trdim, da bodo sprostitvene dejavnosti učencem koristile.  
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Priloga  

Priloga: Zgodba o školjki, 7. sprostitvena urica  

 

učenec M. 

 

učenka P. 
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učenka K. 

učenec G. 
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učenec J. 

 

 

učenka A. 
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 učenec M. 

 

učenec K.  
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