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POVZETEK 

V letih svojega dela v vrtcu sem opazovala in zaznala, da je ples znotraj področja dejavnosti  

umetnost tisto področje, ki lahko zadosti merilom sodobnih pristopov in načinov dela s 

predšolskimi otroki. Slike dreves za domišljijske zgodbe prof. Gordane Schmidt so sredstva, 

ki to omogočajo. 

V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljen ples oz. ustvarjalni gib in njegovo mesto 

v Kurikulu za vrtce. Predstavljena sta povezava plesa z drugimi področji dejavnosti in celostni 

vzgojno-izobraževalni pristop, ki ga ustvarjalni gib omogoča. Našteti so cilji plesne 

umetnosti, nekaj besed je namenjeno tudi simboliki izraznega giba. Navedena so področja, 

kjer so vidni učinki ustvarjalnega giba ter možne spodbude plesnega ustvarjanja. 

V empiričnem delu diplome je prikazan način dela s predšolskimi otroki, ki ga slike 

domišljijskih dreves omogočajo. Predstavljene so zgodbice, ki so nastale kot rezultat otroške 

ustvarjalnosti, ter neizčrpne možnosti, ki jih otrokom nudi plesno izražanje vsebin teh 

zgodbic. Opisani so konkretni primeri, ki dokazujejo, da slike domišljijskih dreves kot 

spodbuda plesnega ustvarjanja vplivajo na vsa področja otrokovega razvoja. 

 

Ključne besede: ples, ustvarjalni gib, umetnost, ustvarjalnost, domišljijske zgodbe, slike 

dreves. 
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SUMMARY 

Throughout the years of working in a kindergarten, I established that dance belongs to those 

artistic activities that can meet the criteria of modern approaches to working with preschool 

children. The Trees of imaginary stories by Prof. Gordana Schmidt are appropriate in this 

respect. 

The theoretical part of the thesis presents dance and creative movement and places them into 

the kindergarten curriculum. Moreover, it outlines the connection between dance and other 

activities and provides insight into a comprehensive educational approach enabled by creative 

movement. It lists the objectives of dance as a type of art and points to the symbolic value of 

expressive movement. 

The empirical part of the thesis involves a practical example of using the imaginary trees with 

preschool children. It presents the stories that were the result of the children’s creativity and 

points to the unlimited possibilities of using dance as a means to convey the content of a 

story. In addition, the thesis describes concrete examples to prove that using the pictures of 

imaginary trees to encourage dancing does have influence on all areas of child development. 

 

Keywords: dance, creative movement, art, creativity, imaginary stories, pictures of trees. 
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UVOD 

Proti koncu prvega leta študija na pedagoški fakulteti sem se srečala s predmetom plesno 

izražanje. Z velikim zanimanjem in veseljem sem srkala znanje, ki nam ga je podajala 

profesorica Gordana Schmidt. Nesebično nam je omogočila dostop do njenih priročnikov in 

gradiva, iz katerega smo lahko črpali pri praktičnem delu z otroki v vrtcu, kar je bila tudi 

osnova za seminarsko nalogo. 

Ob delu z otroki sem že takrat razmišljala, da je plesno področje znotraj področja dejavnosti 

umetnost po krivici dokaj zapostavljeno. Opazovala sem veselje in zadovoljstvo otrok, razlike 

med njimi, ki se pri plesnem izražanju pokažejo, in njihovo takrat še zelo nerodno 

sodelovanje, saj so bili otroci dobri dve leti mlajši. Čeprav takrat o diplomi še nisem 

razmišljala, pa sem sama pri sebi sklenila, da se bom pri svojem nadaljnjem delu temu bolj 

posvečala. 

Ko sem naslednji dve leti svoje znanje nadgrajevala in povezovala, sem dobila bolj celostni 

pogled na predšolsko vzgojo in razvoj in funkcioniranje otrok v tem starostnem obdobju. 

Znano je, da sta osnovni otrokovi dejavnosti igra in gibanje. Čeprav si v naših vrtcih čas za 

opazovanje vzamemo premalokrat, pa sem sama bolj z naključnim kot načrtnim opazovanjem 

lahko videla veliko ustvarjalnost in izraznost otroškega giba. Poznavanje teorije mi je 

omogočilo spoznanje, da je ustvarjalni gib tisti, ki otroku omogoča razvoj ne le na gibalnem, 

pač pa tudi na socialnem, čustvenem in intelektualnem področju. 

Ker sem tudi sama umetnosti zelo naklonjena, sem se odločila raziskati možnosti, ki jih 

otrokom čista umetnost, kakršna je izražanje skozi ustvarjalni gib, ponuja. Tema, ki mi jo je 

prof. Gordana Schmidt predlagala, pa ponuja še več. Poleg celostnega razvoja slike 

domišljijskih dreves kot spodbuda plesnega ustvarjanja nudijo možnost povezovanja z 

drugimi področji dejavnosti, otrokom omogočajo aktivno učenje, meni kot vzgojiteljici pa 

boljše poznavanje posameznika in skupine. 

S katerimi področji dejavnosti se omenjena tema moje diplomske naloge povezuje, kaj 

otrokom nudi in omogoča ter kako vpliva na dinamiko skupine, bom predstavila v 

empiričnem delu. Raziskavo sem izvedla kot študijo primera v obliki projekta, saj je 

projektno delo način, ki omogoča dejavno, participativno učenje v vrtcu. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 KURIKULUM ZA VRTCE 

Preden je bil leta 1999 sprejet Kurikulum za vrtce, je vzgojni program za vzgojo in varstvo 

predšolskih otrok temeljil na konceptu vsestransko razvite osebnosti, prekomernem 

poudarjanju kolektiva in geslu »za vse enako«. Nekateri strokovnjaki so opozorili na problem 

pošolanja vrtcev in pretirano poudarjanje zdravstveno-higienskih razmer (Devjak, 2011, str. 

70–71). 

Šolska prenova je tudi v vrtec prinesla velike spremembe. Spremenila so se stališča do 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, pomemben je postal posameznik, otroci so postali aktivni 

udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki 

na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi pa z novejšimi teoretskimi pogledi 

na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, 

spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih (Kurikulum, 1999, str. 7). 

Ker je Slovenija podpisnica Konvencije o otrokovih pravicah in je posebno zaščito pravic 

otrok vključila tudi v ustavo, so tri temeljne otrokove razvojne potrebe, potreba po zaščiti, 

oskrbi in soodločanju, tudi temelj načrtovanja novega kurikula. Tako so teoretske 

predpostavke kurikula opredeljene kot (Marjanovič Umek, 2001, str. 17): 

 upoštevanje otrokovih individualnih razlik v razvoju in učenju, 

 optimalno upoštevanje načela celostnega in uravnoteženega razvoja otroka, 

 ustrezne strategije celostnega učenja in igre, 

 nadideološki pristop k načrtovanju vzgoje in otrokovega moralnega razvoja, 

 kompleksnejše razumevanje vzgojno-izobraževalnih dejavnikov, 

 zagotavljanje pestrejše ponudbe vsebin, metod in oblik dela z otroki, 

 večja stopnja strokovne avtonomije in odgovornosti strokovnih delavcev v vrtcu. 

1.1 Cilji predšolske vzgoje 

Vrtec kot javni zavod dopolnjuje primarno vzgojo, ki še vedno ostaja družinska vzgoja, ter 

tako pripomore k boljši kakovosti življenja družin in zagotavlja možnosti za optimalen razvoj 

otrokovih telesnih, duševnih in socialnih sposobnosti (Retuznik Bizovičar in Krajnc, 2011).  
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Cilji predšolske vzgoje v vrtcu so (prav tam): 

 razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih, 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, 

 upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah, 

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja, 

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja, 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih 

navadah in pri skrbi za zdravje. 

Heinrich Pestalozzi je nekoč dejal: »Doseči dober cilj je bolje kot izrekati veliko resnic.« 

1.2 Področja dejavnosti v vrtcu 

Vzgojiteljice in vzgojitelji se pri delu z otroki v vrtcu opiramo na šest področij dejavnosti, ki 

so opredeljena v Kurikulu za vrtce, skozi vsa področja pa se prepletajo tudi medpodročne 

dejavnosti, kot so varnost, skrb za zdravje, moralni razvoj, prometna varnost ter estetska 

vzgoja. 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 25) vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja 

področja: 

 gibanje, 

 jezik, 

 umetnost, 

 družba, 

 narava, 

 matematika. 
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1.3 Področje dejavnosti umetnost 

Veliko časa je minilo, odkar je John Locke dejal, da je otrok kot nepopisan list. Kako bo ta 

list popisan, je v veliki meri odvisno od odraslih, ki so sopotniki otrokovega življenja. Otrok 

je na vseh področjih ustvarjalen, od nas pa je odvisno, ali bomo to ustvarjalnost zavirali ali 

spodbujali. 

V Kurikulu za vrtce (1999, str. 40–42) so znotraj področja dejavnosti – umetnost primeri 

dejavnosti razdeljeni po posameznih umetniških zvrsteh: 

 primeri likovnih in oblikovalnih dejavnosti, 

 primeri glasbenih dejavnosti, 

 primeri plesnih dejavnosti, 

 primeri AV-dejavnosti, 

 primeri dramskih dejavnosti. 

Didaktično-metodična izhodišča (Bucik in sod., 2011, str. 14) nacionalnih smernic za 

kulturno-umetnostno vzgojo strokovnjakom s področja šolstva, kulture in umetnosti 

priporočajo, naj otrokom omogočajo spoznavati različna področja kulture: glasbeno umetnost, 

likovno umetnost, gledališče, ples, film, bralno kulturo in kulturno dediščino. Z raznovrstnimi 

didaktičnimi pristopi naj jih spodbujajo k ustvarjalnosti in izražanju. Pomembno je tudi, da se 

zavedajo, da metode, ki so lastne umetniški izkušnji in ustvarjanju, pomembno prispevajo k 

izvajanju kurikula (prav tam). 

Medtem ko za posamezno umetniško zvrst v Kurikulu za vrtce (1999, str. 38) cilji sploh niso 

opredeljeni, so za področje dejavnosti umetnost navedeni naslednji globalni cilji: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 
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1.4 Ples 

Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti je cilj, ki vzgojitelju nalaga, 

da otroku omogoči seznaniti se z vsemi zvrstmi umetnosti in biti pri tem pozoren opazovalec, 

da lahko pomaga posamezniku razviti tisto umetnost, ki mu je blizu. To je pomembno, saj 

tako otrok znotraj umetnosti najde način, skozi katerega se izraža. Bistvo vsake umetnosti je 

izražanje z določenimi simboli, kar velja tudi za ples. Iz realne vsebine nekega čustva ali neke 

realne oblike umetnik izloči svojo projekcijo in jo simbolično na nek način izrazi (Zagorc, 

2006, str. 20). 

Otroci se neprestano gibljejo. Če jih pri tem ne omejujemo, so s svojim telesom sposobni 

improvizirati in tako odkrivati lastne zmožnosti in sposobnosti. Meta Zagorc pravi, da je prav, 

da se otroci naučijo zavedati količine in kakovosti svojega gibanja (Zagorc, 2006, str. 45). 

Pravimo, da telo »govori« z gibanjem. Seznam gibanj, ki so v plesu lahko simboli, so razna 

lokomotorna in nelokomotorna gibanja. »Tak gibalni besednjak je kot oktava na klavirju: na 

več oktav gotovo lahko zaigraš več glasbe, kot jo lahko na eni oktavi,« pravi Ana Vovk 

Pezdir (Verbovšek, 2006, str. 26). 

Lokomotorna in nelokomotorna gibanja nenehno združujemo. Izvajamo jih lahko na mestu ali 

v prostoru. 
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Tabela 1: Gibanje 

 

Vir: Zagorc, 2006, str. 58 

Če se telo giblje na mestu, pravimo, da se to dogaja v lastnem gibalnem prostoru, vsak premik 

z mesta pa se dogaja že v splošnem gibalnem prostoru (Zagorc, 2006, str. 51). 

Telo pa se giblje tudi na različne načine. 
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Tabela 2: Kako se telo giblje 

 

Vir: Zagorc, 2006, str. 54 

Ana Vovk Pezdir meni, da vsa ta gibanja lahko urimo kot veščine brez simbolnega pomena, 

kar seveda ni domena plesa kot umetniške zvrsti. Ko pa ti plesno tehnični elementi postanejo 

simboli, se začenja otrokova pot v umetnost (Vrbovšek, 2006, str. 26). 
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2 POVEZOVANJE PODROČIJ DEJAVNOSTI 

Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) je narekoval tako imenovani 

učno-snovni pristop, kjer je bil poudarek na intelektualni vzgoji. Delo je bilo strogo 

strukturirano; kot v šoli je vse potekalo po urniku. Novi Kurikulum (1999) deluje po 

humanističnem konceptu, kjer sta v ospredju proces in razvoj, zato ta proces imenujemo 

procesno-razvojni pristop. Tatjana Devjak (2011, str. 83) pravi, da je treba zagotoviti razmere, 

kjer bo posameznik svoje zmožnosti maksimalno razvil, zato izhajamo iz otrokovih 

potencialov. V ospredju je metoda, procedura, s katero se vključimo v vzgojni proces (prav 

tam). 

Takšne optimalne razmere lahko v vrtcu zagotovimo tudi s prepletanjem področij dejavnosti. 

Dr. Staša Tome in sodelavci (Bucik in sod., 2011) menijo, da je za kulturno-umetnostno 

vzgojo v vzgoji in izobraževanju medpredmetno in medpodročno povezovanje, ki kot celostni 

didaktični pristop zahteva poglobljeno in sistematično načrtovanje, izbor miselnih povezav 

med predmeti, oblikovanje skupnih ciljev ter vrednotenje rezultatov, ključnega pomena. 

Vzgojna področja med seboj niso izolirana; zaželeno je, da je vzgojno delo celovito (Kroflič 

in Gobec, 1992, str. 75). 

2.1 Ples v povezavi z drugimi področji dejavnosti 

Osveščen vzgojitelj vidi mnoge možnosti, ki jih povezovanje področij dejavnosti nudi, 

predvsem pa se zaveda velikih možnosti ustvarjalnega giba, saj je gibanje poleg igre osnovna 

otrokova dejavnost. Če je ples sestavina vzgojno-izobraževalnega procesa, otroci marsikaj 

izkusijo in izvedo o plesu, vendar ne le to, daje jim mnogo več možnosti (Lowden, 1995, v 

Kroflič, 1999, str 32). 

Ni področja dejavnosti, s katero plesa ne bi mogli povezati. »Ustvarjalni gib je eden takih 

predmetov, kjer se vsa področja med seboj zelo dobro povežejo,« pravi tudi ena od študentk v 

raziskavi s področja ustvarjalnega giba in plesa (Borota in sod., 2006, str 74). 

Vesna Geršak meni, da so pri iskanju načinov, kako ples in ustvarjalni gib vključiti na 

posamezna področja, potrebna znanja, iznajdljivost in ustvarjalnost vzgojitelja (Borota in 

sod., 2006, str 80). Pravi, da je na prvem mestu gibanje, saj preko gibanja otrok raziskuje in 

zaznava okolje, z gibanjem in plesom pa se tudi izraža, komunicira in ustvarja. Ravno tako je 

pomembna povezava z jezikom, kjer razne vsebine otrokom nudijo možnost prikaza z 
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gibanjem, urjenje v neverbalni komunikaciji ali pa sestavljanje črk z različnimi deli telesa. Pri 

matematiki lahko otroci s telesom ponazarjajo različne geometrijske like, simetrijo, 

razvrščajo; lahko pa tudi usvajajo količinske pojme in merske enote. Tudi področje narave je 

bogat vir možnosti za gibalno ustvarjanje, prav tako družba, kjer z gibanjem lahko 

ponazarjamo razne poklice, posnemamo stroje ali pa oblikujemo prometne znake. Glasba, ki 

je kot ples sestavni del področja dejavnosti umetnost, lahko gibanje popestri in dopolni, 

likovna vzgoja pa je dobrodošla pri usvajanju orientacije v prostoru, omogoča uprizarjanje z 

gibanjem ob različnih slikah in mandalah ter s tem omogoča izvajanje različnih plesnih 

elementov (Borota in sod., 2006, str. 75–79). 

2.2 Ples v povezavi s področjem dejavnosti jezik 

V priročniku h Kurikulu za vrtce je jezik opredeljen kot tista komponenta človeškega 

življenja, ki je prisotna tako rekoč povsod (Marjanovič Umek, ur., 2001, str. 104). V svojem 

priročniku je prof. Gordana Schmidt predstavila slike dreves za domišljijske zgodbe, katerih 

avtorica je sama. Te slike otrokom nudijo možnost povezovanja gibnega in plesnega izražanja 

z različnimi področji dejavnosti, predvsem pa z jezikovno vzgojo. 

 

Slika 1: Primer slike drevesa za domišljijske zgodbe (Vir: Schmidt, 2011) 
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Cilji, ki jim pri delu z omenjenimi slikami vzgojitelj sledi na področju dejavnosti jezik, so 

(Kurikulum, 1999, str. 32): 

 spodbujanje ustvarjalnosti, 

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

 spodbujanje jezikovnih zmožnosti. 

Na gibalno-plesnem področju pa so pomembni smotri(Kroflič in Gobec, 1992, str. 37–38): 

 omogočiti, da si otroci razvijajo samostojno gibalno ustvarjalnost, da vsak najde v 

gibanju samosvoj plesni izraz in neposrednost ter naravnanost gibanja, ki izhaja iz 

doživetja, 

 omogočiti, da si otroci razvijajo gibalne sposobnosti, si pridobivajo gibalno 

koordinacijo in orientacijo v lastnem telesu in v prostoru, 

 omogočati otrokom telesno in čustveno sprostitev, da se uveljavijo v skupini in kot 

posamezniki.  

Cilji in smotri različnih področij dejavnosti se tako med seboj prepletajo oz. tvorijo nedeljivo 

celoto (prav tam). 
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3 CELOSTNI IN URAVNOTEŽEN RAZVOJ OTROKA 

Didaktična opozorila o potrebi po celovitem razvoju človeka, ki vključuje telesni, duševni in 

duhovni razvoj, in ob iskanju splošnih načel vsebinske prenove vzgoje in izobraževanja v 

Sloveniji je to načelo zavzelo osrednje mesto. Vzrok za to je dajanje prednosti predvsem 

področjem kognitivnega razvoja v institucionalnih modelih vzgoje in izobraževanja 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 18). 

Vzgojitelj mora poznati  in upoštevati vsa področja otrokovega razvoja: 

 gibalni, 

 spoznavni in 

 socialno-čustveni razvoj. 

Osnovna izhodišča za delo v vrtcu so (Devjak, 2011, str. 79): 

 poznati rast in razvoj predšolskih otrok, 

 poznati psihofizične in psihološke pogoje za optimalen razvoj otroka od prvega leta do 

vstopa v šolo, 

 poznavanje in zadovoljevanje potreb otrok, 

 poznavanje in upoštevanje individualnih razlik med otroki, 

 upoštevanje potreb skupine otrok, 

 cilji vzgojnega dela, 

 Kurikulum. 

3.1 Ples in celostni pristop 

Vzgojitelju, ki pozna razvoj predšolskega otroka, sodobni pristopi in nenazadnje tudi njegova 

dolžnost velevajo, da pripravi dejavnosti, ki morajo biti primerne otrokovi starosti in razvojno 

spodbudne. Načelo horizontalne povezanosti v Kurikulu (1999, str. 14) za vrtce pravi, da so 

vidiki otrokovega razvoja soodvisni in med seboj povezani. 

Ena takšnih dejavnosti, ki med seboj povezuje vsa področja razvoja, je tudi plesna dejavnost 

oz. ustvarjalni gib kot metoda. Osnovni namen gibalnih dejavnosti naj ne bi bil le spodbujati 

motorične sposobnosti, ampak prispevati k emocionalnemu, intelektualnemu in socialnemu 

razvoju otroka (Kroflič, 1992, str. 36). 
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Tudi Nina Meško (Bucik in sod., 2011, str. 225) pravi, da sodobni učni pristopi temeljijo na 

celostnem učenju in v učenje poleg miselnih aktivnosti vključujejo tudi čustva in telo. 

Ustvarjalni gib je aktiven pristop oz. način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, 

oblikujejo in ustvarjajo različno vsebino (prav tam). 
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4 CILJI PODROČJA PLESNE UMETNOSTI 

V Kurikulu za vrtce cilji plesne vzgoje niso posebej opredeljeni. V priročniku z naslovom 

Kulturno-umetnostna vzgoja so našteti naslednji specifični cilji (Bucik in sod., ur., 2011, str. 

226): 

 razvijanje plesne kulture in sposobnosti vrednotenja plesa ter s plesom povezanih 

umetnosti, 

 spoznavanje bogastva plesne zakladnice, njenih ustvarjalcev in poustvarjalcev, 

različnih oblik in zvrsti plesa, 

 spoznavanje lastnega telesa kot instrumenta za plesni izraz, 

 spoznavanje osnovnih elementov plesa, 

 spodbujanje ustvarjalne dejavnosti in gibalne domišljije, 

 praktično preizkušanje osnov plesne tehnike, 

 praktično preizkušanje/doživljanje ustvarjalnega procesa, 

 ubesedovanje doživljanja ustvarjalnega procesa, 

 razvijanje sposobnosti za individualno in skupinsko ustvarjanje, 

 razvijanje občutljivosti gibalne in glasbene zaznave, 

 predstavljanje rezultatov ustvarjalnega procesa na določeno temo drugim, 

 razvijanje kontrole gibanja, 

 razvijanje izvajalske spretnosti, doslednosti pri delu in delovnih navad, 

 razvijanje koncentracije, samokontrole gibalnega spomina in fizične kondicije, 

 razvijanje pozitivne samopodobe: spoštovanje lastnega telesa in samozaupanje ter 

odnos do drugih, 

 razvijanje nebesedne komunikacije v skupini, 

 razvijanje sposobnosti opazovanja, posnemanja in pomnjenja, 

 pridobivanje znanja za nadaljnje plesno izobraževanje, 

 spoznavanje možnosti in zahtev nadaljnjega plesnega izobraževanja in poklicev s 

področja plesa. 
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5 USTVARJANJE Z GIBANJEM 

Ni treba pogledati daleč v preteklost, ko so v šolah in vrtcih umetnostne zvrsti poimenovali še 

z izrazi glasbena vzgoja, likovna vzgoja, plesna vzgoja. Vzgoja pomeni pridobivanje 

določenih znanj, norm in izobraževanja, kar je daleč od namena, da bi otroke pripravljali na 

ustvarjalnost (Ogrinec, 1999, str. 5). Kroflič (1992, str. 45) raje uporabi naziv metodika 

ustvarjalnega giba, na Pedagoški fakulteti Ljubljana pa prof. Gordana Schmidt predmet 

imenuje plesno izražanje. 

Breda Kroflič (1992, str. 11) pravi, da se ob ustvarjanju z gibanjem povezujeta temeljna 

človekova potreba, ki je gibanje, ter najvišja, ki je ustvarjanje, v novo vrednost. Ta se kaže v 

človekovi sproščenosti, dobrem počutju, zadovoljstvu, v prisluškovanju sebi in odzivanju 

okolju. 

Kot vzgojitelji moramo znati pripeljati otroka do tega, da se bo zavedal čudovitih potencialnih 

možnosti svojega telesa za vse vrste gibanja. V zgodnji mladosti se otroci gibljejo zelo 

svobodno, igrajo se s svojim gibanjem, sposobni so improvizirati na spontan in ustvarjalen 

način (Zagorc, 2006, str. 44–45). 

Otrok, ki je že po naravi ustvarjalen, mu gibanje pri ustvarjanju nudi neskončno možnosti. 

Neprestano si izmišlja nove korake, nove oblike gibanja, neprestano tudi improvizira. 

Improvizirati pomeni »sestaviti, izraziti ali narediti nekaj brez predhodnega pripravljanja ali 

brez premisleka, takoj odreagirati na situacijo, biti spontan v delovanju« (Zagorc, 2006, str. 

130). Preko improvizacij otroci – plesalci odkrijejo umetnika v sebi (prav tam). »Pri 

ustvarjalnem plesu raziskujemo gibanje, si sami izmišljujemo gibe, jih ustvarjamo, 

povezujemo in tako oblikujemo plesno gibanje«, pravi Nina Meško in ostale avtorice v članku 

Plesna umetnost priročnika Kulturno-umetnostna vzgoja (2011). 
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6 PLESNI ELEMENTI KOT SIMBOLI 

Prve oblike simbolne igre pri malčku opazimo že zelo zgodaj, najprej se nanašajo na 

predmete. Sledijo ji višje ravni, ki jih opredelimo kot predmetno in predstavno transformacijo, 

najvišja oblika simbolne igre pa je igra vlog. Ljubica Marjanovič Umek navaja nekatere 

sposobnosti in spretnosti, ki sodefinirajo razvojno stopnjo simbolne igre (Marjanovič Umek, 

2001, str. 47): 

 pretvarjanje oz. transformacija, 

 decentriranje mišljenja, 

 fleksibilnost mišljenja, 

 dekontekstualizacija, 

 jezikovni obrat, 

 zmožnost razumevanja drugih, 

 metareprezentacija, 

 metakomunikacija. 

Tudi gibanje lahko postane svobodna simbolična oblika, ko plesalec z ustvarjanjem gibalne 

oblike ali dinamične podobe v času in prostoru izraža iz vsakdanjosti posplošene oblike 

čustvovanja, občutenj ter odnosov in tako skupaj z njo postane simbol (Kroflič, 1992, str. 14–

15). Gre torej za abstrahiranje, odmišljanje nebistvenega in osredotočenje na bistveno (prav 

tam). Česar vsakdanja govorica ne zmore, zmorejo raznovrstna umetniška dela. Le-ta so 

namreč izrazne oblike, ki simbolizirajo naravo človekovih občutij (Langer, 1990, v Kroflič, 

1992, str. 15). 

Sposobnost uporabljanja simbolov odpre vrata neštetim ustvarjalnim izkušnjam (Einon, 2002, 

str. 24). Tudi Edi Majaron (Borota in sod., 2006, str. 7) meni, da simbolna komunikacija med 

otroki pospešuje prosocialno vedenje in zmanjšuje agresivnost, ob tem pa pomembno 

prispeva k otrokovemu vsestranskemu razvoju. 
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7 PLESNE SPODBUDE 

7.1 Spodbujanje procesov desne možganske hemisfere 

Da otroci potrebujejo stimulativni umetniški vzgojni program, so ugotovili tudi znanstveniki, 

saj ima umetnost daljnosežen vpliv na telesni in intelektualni razvoj posameznika (Zagorc, 

2006, str. 37). 

Umetniške dejavnosti so z izjemo besedne umetnosti neverbalne ali kombinirane. Te 

dejavnosti spodbujajo divergentno mišljenje, ki ni v območju verbalnega. Za odpiranje in 

reševanje problemov so pomembne vizualizacija, intuicija, kinestezija, empatija idr. (Kroflič, 

1992, str. 30). Umetniško delovanje temelji na sposobnostih, ki so vezane na delovanje desne 

možganske hemisfere, kjer se odvijajo (prav tam): 

 vizualni procesi, 

 prostorski procesi, 

 čustveni procesi, 

 intuitivni procesi, 

 ustvarjalni procesi. 

Znanstveno je tudi ugotovljeno, katere sposobnosti izvirajo iz vsake možganske polovice 

(prav tam). 

Sposobnosti leve možganske polovice: 

 govor, branje, pisanje, 

 verbalno memoriranje, 

 usmerjenost k desni strani telesa, 

 drobne ročne spretnosti, 

 videnje več stvari hkrati, 

 abstraktno kategoriziranje, 

 glasbene sposobnosti, 

 podrobnosti pri risanju. 
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Sposobnosti desne možganske polovice: 

 prepoznavanje obrazov, 

 razumevanje metafor, 

 usmerjenost k levi strani telesa, 

 percepcija, 

 vizualni zaključek, 

 sposobnost »najti pot«, 

 oblikovanje miselnih zaključkov, 

 glasbeni »občutek«, 

 osebni stil pri risanju. 

7.2 Vrste spodbud 

Da se otrok giblje, hodi, teče, skače, spodbud ne potrebuje. Vse te gibe izvaja na sebi lasten 

način, vendar to še ni ples, kajti ples ni povezan samo s človekovim telesom, pač pa tudi z 

njegovim duhovnim svetom (Zagorc, 2006, str. 19). 

Različni avtorji priporočajo, da kot sestavino plesne vzgoje uporabljamo razne spodbude. 

Poleg zunanjih (trakovi, obroči, baloni …) in notranjih spodbud, ki so notranje predstave in 

izhajajo iz raznih doživetij oz. domišljijskih predstav posameznika, je najpogostejša spodbuda 

glasba (Borota in sod., 2006, str. 82). 

Ideje za plesne motive dobivamo z različnih področij (Ogrinec, 1999, str. 11–12):  

 umetnost, 

 naravno okolje, 

 otrokovo bivalno okolje, 

 praznovanja, 

 spoznavanje materiala in oblik. 

Spodbude so seveda različne: literarne, glasbene, naravoslovne – življenje samo je spodbuda 

za ustvarjanje, izražanje (Vrbovšek, 2006, str. 28). 
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7.3 Slike domišljijskih dreves kot spodbuda plesnega ustvarjanja 

Profesorica Gordana Schmidt je za plesno izražanje pripravila slike domišljijskih dreves, ki 

spodbujajo plesno ustvarjanje in hkrati otroku omogočajo celostni razvoj. V članku Vesne 

Geršak (Borota in sod., 2006, str. 65) so navedena področja, kjer so vidni pozitivni učinki 

ustvarjalnega giba. Ta področja so: 

 komunikacija, 

 sproščenost, 

 pozitivni odnosi, vzdušje, 

 telesna aktivnost, 

 domišljija, 

 pozitivna samopodoba, 

 zainteresiranost, 

 izboljšana koncentracija, 

 motivacija, 

 izražanje čustev, občutkov, 

 doživljanje sveta okoli sebe, 

 zadovoljstvo, 

 ustvarjalnost, 

 miselna aktivnost, 

 vživljanje, empatija, 

 samostojnost, 

 delovna aktivnost. 

Kako na ta področja vpliva delo s slikami domišljijskih dreves, sem raziskovala pri svojem 

delu z otroki v vrtcu in opisala v empiričnem delu diplomske naloge. 
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II EMPIRIČNI DEL 

8 METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 

8.1 Opredelitev problema 

Ena od vzgojiteljevih vlog je tudi vloga opazovalca, saj moramo dobro poznati posameznika 

in dinamiko skupine. V vsaki skupini so otroci, ki po svojem vedenju na neki način odstopajo 

od povprečja. Lahko so motorično nemirni, nerodni ali plašni otroci, prav tako pa izstopajo 

otroci, ki želijo biti ves čas v središču pozornosti ter v ospredju. Vsem pa sta kot osnovni 

dejavnosti skupni igra in gibanje. 

Gibanje in čustva imajo veliko skupnega. Čustva se kažejo skozi ekspresivno gibanje, 

govorico telesa, imenovano tudi simptomatsko gibanje; gib je znak, simptom za določeno 

čustvo, npr. strahu, veselja, žalosti, jeze (Kos, 1982, v Kroflič, 1992, str. 41). Zato lahko 

gibalne in plesne izkušnje pripomorejo k integraciji fizičnega in emocionalnega ter s tem 

otroka usposabljajo za ustreznejše odzivanje na okolje (Kroflič, 1992, str. 41). Ker  omogoča 

oblikovanje ustrezne telesne slike, vliva samozadovoljstvo, vpliva na vedenje, odnos do 

drugih in na oblikovanje stališč, plesno gibanje izredno veliko prispeva tudi k samozavedanju, 

občutju uspeha in zadovoljstva (Zagorc, 1992, v Borota in sod., 2006, str. 57). V vzgojno-

izobraževalnem procesu težimo k celostnemu razvoju otroka. Med celostne metode učenja in 

poučevanja spada tudi ustvarjalni gib. Ta gib otrokom omogoča uživati netekmovalne, 

ustvarjalne izkušnje, ki so naravnane na uspeh. S takim načinom vzgajanja in poučevanja 

otroke navajamo na sodelovanje, reševanje problemov v skupini, na upoštevanje drug 

drugega, različnost, strpnost in na prijateljske odnose (Borota in sod., 2006, str. 61). 

Za gibalni izraz moramo otroka spodbujati. Res, da se otrok izraža spontano, ker je gibanje 

ena njegovih osnovnih aktivnosti, vendar pri načrtnem delu ne moremo ostati le pri otrokovih 

spontanih dejavnostih (Kroflič in Gobec, 1992, str. 54). 

V svojem projektu sem se odločila raziskati odziv otrok na plesno ustvarjanje na podlagi 

zunanje spodbude, ki temelji na slikah dreves za domišljijske zgodbe avtorice prof. Gordane 

Schmidt. 
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8.2 Cilji 

Cilji empiričnega dela naloge so: 

 Ugotoviti, na katerih področjih vedenja in odnosov med otroki je zaznati vpliv 

plesnega ustvarjanja kot odziv na slike domišljijskih dreves. 

 Ugotoviti, ali se deklice in dečki na slike dreves kot zunanjo spodbudo plesnega 

ustvarjanja odzivajo različno. 

 Preveriti, kakšno je počutje otrok po plesnem ustvarjanju na podlagi slik domišljijskih 

dreves. 

8.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih  zastavila, so: 

 Kako se pri otrocih kaže vpliv plesnega ustvarjanja, ki temelji na zunanjih spodbudah 

v obliki slik dreves? 

 Kako se na slike domišljijskih dreves kot zunanjo spodbudo plesnega ustvarjanja 

odzivajo deklice in kako dečki? 

 Kaj plesno ustvarjanje otrokom omogoča in kakšno je njihovo mnenje o počutju po 

takšnem ustvarjanju? 

8.4 Raziskovalna metoda 

V empiričnem delu bom izvedla študijo primera. Moj vzorec bo skupina 

dvaindvajsetih otrok, starih od 4 do 6 let. Uporabila bom deskriptivno in kavzalno-

eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Tehnika zbiranja podatkov bo 

temeljila na nestrukturiranem opazovanju, gradivo bom kvalitativno analizirala. Pri 

odgovorih na raziskovalna vprašanja si bom pomagala z nestandardiziranim 

intervjujem otrok, vključenih v raziskavo. 
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8.5 Metode in oblike dela 

Metode dela: 

 pogovor, 

 opazovanje, 

 vodenje. 

Oblika dela: 

 skupinska. 

Pripomočki: 

 slike domišljijskih dreves. 
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9 IZVEDBA DEJAVNOSTI 

9.1 Uvodna dejavnost 

Ker po mojih predvidevanjih slike domišljijskih dreves kot spodbuda plesnega ustvarjanja 

vplivajo na različna področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno in 

spoznavno, sem se v skladu s kurikularnim načelom demokratičnosti in pluralizma, ki 

omogoča različne metode in načine dela s predšolskimi otroki v vrtcu, odločila za uvodno 

dejavnost. 

Oprla sem se na načelo horizontalne povezanosti, kar pomeni povezovanje dejavnosti 

različnih področij dejavnosti v vrtcu. Takšno povezovanje omogočajo različni pristopi. 

Odločila sem se za spiralni načrt, ki omogoča razvoj predstav in pojmov od enostavnega k 

vedno bolj kompleksnemu. Dejavnost sem izvedla kot projektno delo, ki temelji na aktivnem 

učenju. 

Tema projekta je bila drevo. Moj cilj je bil otrokom približati pojem drevo od najenostavnejše 

predstave ter jo razširiti in poglobiti v tolikšni meri, kot bodo otroci to zmogli in želeli. V 

enem mesecu trajanja projekta smo se z otroki o drevesih pogovarjali, veliko hodili v naravo 

in opazovali drevesa, iskali informacije v različnih virih in brali pravljice, likovno ustvarjali in 

peli. Vse smo dokumentirali, kar je otrokom omogočalo, da so ves čas ostali v stiku z 

aktualno temo, zato so se jim vedno znova porajale nove ideje. Tako so od najenostavnejšega 

pojma, da je drevo rastlina, prišli do spoznanja, da je drevo del narave, dom za živali, da daje 

hrano in je lahko naš prijatelj. Zajeli smo čisto vsa področja dejavnosti. Najlepši trenutek 

zame je bil, ko so otroci na vrtčevskem igrišču posvojili drevo. To je zelo veliko drevo z 

bogato krošnjo. Otroci si med njegovimi koreninami, ki so zaradi izpiranja zemlje vidne na 

površini in olesenele, predstavljajo stole in mizo, stopnice … Okrog drevesa so pogrnili 

prtičke (robčke) in na njih iz raznih rastlinic pripravili pravo gostijo. K projektu so pristopili 

tudi starši, saj med vejami drevesa otrokom puščajo drobna presenečenja, kar dokazuje, da so 

otroci temo res globoko doživeli, saj se očitno o tem pogovarjajo tudi doma. 

V uvodni dejavnosti so se otroci sicer seznanili z resničnim drevesom iz narave, vendar je bil 

moj cilj vplivati na čustva otrok, saj so čustva tista, ki v predšolskem obdobju motivirajo, in 

na ta način preiti na fantazijski pogled na drevesa, kar omogočajo slike domišljijskih dreves. 
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Ves čas uvodnega projekta sem med ostale dejavnosti vpletala tudi ples. S tem sem hotela 

otroke spodbuditi k plesnemu ustvarjanju in jih pripraviti na delo s slikami domišljijskih 

dreves. Uporabila sem vodeno vizualizacijo, kartice Plešem, pantomimo. Ob glasbi Marie 

Speth – Buddy Block (Ostržek) so otroci skozi ustvarjalni gib ozaveščali dele telesa in plesali 

ples Okoli, okoli, okoli. Na ta način so spoznavali osnovne elemente plesa. Tako sem otroke 

postopno pripeljala do zadnje spirale v projektu, kar je bil tudi moj namen – predstaviti drevo 

kot spodbudo za ustvarjanje. 

9.2 Opis postopka 

Pri tovrstnem ustvarjanju se mi zdi pomembno, da otroci delajo v manjših skupinah, saj se 

tako lažje vživijo v skupino in drug drugemu prilagajajo. Otrok je egocentričen, rad je v 

središču pozornosti. Rad se izkaže pred vrstniki. Če si zna poiskati svoj prostor v skupini in 

ima možnost izraziti svoj način gibanja, se bo počutil dobro in z veseljem sodeloval (Ogrinec, 

1999, str. 8). 

Slike dreves za domišljijske zgodbe avtorice prof. Gordane Schmidt so fantazijske slike. 

Vsako drevo vsebuje različne elemente, ki z resničnim drevesom nimajo nič skupnega.  

Vsaki skupini sem najprej predstavila avtorico slik. Povedala sem jim, da je umetnica, ki rada 

ustvarja na različne načine, ter da ima tako kot oni rada drevesa in zato je ustvarila prav 

posebna drevesa, v katerih so skrite različne zgodbice, ki jih bomo mi poskušali uganiti. 

Preden so si otroci sliko ogledali, smo se skupaj sprostili, tako da smo se prijeli za roke, zaprli 

oči in sledili svojemu dihanju. Nato sem dala na sredino kroga sliko, ki so si jo otroci 

natančno ogledali, se je dotaknili oz. pobožali in se tako z njo bolj povezali. Zatem so mi 

pripovedovali, kaj vse vidijo na sliki, jaz pa sem njihove izjave sproti zapisovala. Zaradi lažje 

kasnejše analize dela sem pogovore tudi snemala. 

Sledilo je sestavljanje zgodbice. Otroci so nizali ideje v obliki miselnega viharja. Pazila sem, 

da so se zvrstili vsi otroci in jih spodbujala, da so drug drugega poslušali. Svoje ideje so 

dopolnjevali, včasih tudi spreminjali, vendar vedno v soglasju z otrokom, ki je prvi izrazil 

misel. Ker sem pogovor pogosto vodila z vprašanjem Kaj pa ti misliš? so otroci kmalu začeli 

komunicirati na enak način. Tudi naslov zgodbice je nastal kot rezultat dogovora. 



24 

Na koncu sem otrokom predlagala, naj se dogovorijo, kako bodo to zgodbico zaplesali, pred 

tem pa sem jo še enkrat prebrala. Velika motivacija za delo je bila informacija, da bomo 

plesne predstave pokazali tudi staršem. Pustila sem jim nekaj časa, da so se dogovorili, nato 

pa so spontano in po trenutnem navdihu skozi ustvarjalni gib zgodbico uprizorili. Najprej sem 

jih le opazovala, saj so se med samo izvedbo še vedno dogovarjali, usklajevali in popravljali. 

Nato sem jim povedala, da jih bom posnela in jih prosila, naj plesno predstavo ponovijo. 

Seveda je bila tokrat malo drugačna, kar je tudi prav. Pomembno je, da otroci ustvarjajo in pri 

tem uživajo. 

Ker nisem želela, da bi otroci zgodbice le ponavljali drug za drugim, so se skupine predstavile 

na koncu. Ta nastop je bil hkrati tudi vaja pred nastopom za starše, vmes pa sem otroke 

večkrat spodbudila, da so se spomnili svoje zgodbice in plesa. Nastop za starše je bil naša 

velika skrivnost in hkrati spodbuda za nadaljnje delo, saj je vsak otrok prišel na vrsto vsaj 

dvakrat oz. trikrat v različnih kombinacijah. Na ta način sem imela možnost opazovati vse, 

kar sem pri plesnem ustvarjanju kot odzivu na slike domišljijskih dreves načrtovala raziskati v 

svojem diplomskem delu. 

Izjave otrok oz. zgodbice, ki so pri delu s slikami dreves za domišljijske zgodbe nastale, so 

zapisane tako, kot so bile izgovorjene. 
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9.2.1 Prvo drevo 

Sodelovali so štirje otroci – en deček in tri deklice. 

 

Slika 2: Ustvarjanje zgodbe Skrivnostno drevo 

 

 

Slika 3: Plesna uprizoritev zgodbe Skrivnostno drevo 
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Otroci so na sliki prvega drevesa opazili ptičke, votlinico, grad, opeko, listke in kačo. Zgodbi 

so dali naslov Skrivnostno drevo. 

Skrivnostno drevo 

»Nekoč je bilo skrivnostno drevo. Poznalo je dva ptička, ki sta živela v starem gradu. Ta 

ptička sta bila iz opek in listkov. In potem je prilezla kača do gradu. Potem se je grad podrl in 

oba ptička sta zbežala. In potem kača ni mogla do njih. Sedaj živita na drevesu.« 

9.2.2 Drugo drevo 

Sodelovali so štirje otroci – en deček in tri deklice. 

 

Slika 4: Ustvarjanje zgodbe Družina duhkov 
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Slika 5: Plesna uprizoritev zgodbe Družina duhkov 

 

Otroci so na sliki drugega drevesa videli duhce. Zgodbo so poimenovali Družina duhkov. 

Družina duhkov 

»V drevesu so živeli duhki. To so bili družina duhkov. So se igrali in plesali. Mogoče so 

delavci duhci delali stanovanje na drevesu. To stanovanje bo za duhke in ptičke in za leteče 

konje. Leteči konjički pa včasih zletijo k neletečim konjičkom.« 
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9.2.3 Tretje drevo 

Sodelovali so štirje otroci – dva dečka in dve deklici. 

 

Slika 6: Ustvarjanje zgodbe Metuljčki 

 

 

Slika 7: Plesna uprizoritev zgodbe Metuljčki 
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Na sliki tretjega drevesa so se po mnenju otrok skrivali ptički, metuljčki, čebelice in voda. 

Nastala je zgodbica Metuljčki. 

Metuljčki 

»To drevo ima čebelice in metuljčke. Metuljčki spijejo drevesu vso vodo, zato potem fantki 

prinesejo drevesu mleko in potem drevesu zrastejo novi listki in drevo je močno in korenine 

držijo drevo.« 

9.2.4 Četrto drevo 

Sodelovali so štirje otroci – en deček in tri deklice. 

 

 

Slika 8: Ustvarili smo zgodbo Papiga kuha 
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Slika 9: Plesna uprizoritev zgodbe Papiga kuha 

 

Otroci so na sliki četrtega drevesa opazili papigo, mizo, vilice, frnikole in posodo. Nastala je 

zgodbica Papiga kuha. 

Papiga kuha 

»Na drevesu je živela papiga. Delala je kašo za ptičke. Pripravila je še frnikole in ropotuljico, 

da se bodo dojenčki ptički igrali. To je skrivnost, ki je napisana na drevesu.« 
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9.2.5 Peto drevo 

Sodelovalo je pet otrok – trije dečki in dve deklici. 

 

Slika 10: Ustvarjanje zgodbe Drevo v bolnici 

 

 

Slika 11: Plesna uprizoritev zgodbe Drevo v bolnici 
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Otroci so videli, da je drevo porezano, da ima zgoraj sive veje in listke, spodaj pa bele in 

zelene ter da ima pri koreninah zdravilno gobico. Zgodbici so dali naslov Drevo v bolnici. 

Drevo v bolnici 

»To drevo je v bolnici in spi. Mogoče to drevo že umira. Zagotovo pa tega ne vemo. Malo je 

bilo porezano, verjetno je bilo že posekano. Na vrhu ima sive veje in listke, spodaj pa lepe 

bele in zelene, to pa zato, ker ima pri koreninah gobico, ki ga zdravi.« 

9.2.6 Šesto drevo 

Sodelovali so štirje otroci – dva dečka in dve deklici. 

 

Slika 12: Ustvarjanje zgodbe Drevesna hiška 
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Slika 13: Plesna uprizoritev zgodbe Drevesna hiška 

 

Otroci so na drevesu odkrili košaro, muco, kitaro, pomaranče in preprogo. Ustvarili so 

zgodbico Drevesna hiška. 

Drevesna hiška 

»Na preprogi je košara. V košari je skrita ena gospa. Potem je prišla muca in je zagledala 

košaro in jo je odkrila in gospa je zbežala. Potem je nekdo zabrenkal na kitaro. Mogoče je 

strahec zabrenkal na kitaro. Muca je zbežala in strahec se je smejal.« 
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9.2.7 Sedmo drevo  

Sodelovali so štirje otroci – en deček in tri deklice. 

 

Slika 14: Ustvarjanje zgodbe Ugriznjeno drevo 

 

 

Slika 15: Plesna uprizoritev zgodbe Ugriznjeno drevo 
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Na tej sliki so otroci opazili jabolka, orehe, ugriznjeno deblo, obliž in skledo. Zgodbico so 

poimenovali Ugriznjeno drevo. 

Ugriznjeno drevo 

»Mamica je pripravila za otroke malico. Jabolka in orehe. In potem je konjiček ugriznil mlado 

drevo. In potem je en fantek dal na drevo obliž. In potem je šel domov in mu je mamica dala 

za jest, ker je prišel iz šole in ker je bil lačen. Imeli so dve mizi. Eno v dnevni sobi in eno v 

kuhinji.« 

9.2.8 Osmo drevo 

Sodelovali so štirje otroci – en deček in tri deklice. 

 

Slika 16: Ustvarjanje zgodbe Dinozaver na tržnici 
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Slika 17: Plesna uprizoritev zgodbe Dinozaver na tržnici 

 

Na tej sliki so otroci našli zlate in srebrne gumbe, kivi, tržnico, dinozavrove »špičke«  in tako 

je nastala zgodbica Dinozaver na tržnici. 

Dinozaver na tržnici 

»V drevo se je skril dinozaver. Iz drevesa kukajo samo špičke. Če bomo temu dinozavru kaj 

lepega naredili, bomo kaj dobili od dinozavra, mogoče. Dinozaver ima veliko zlatih in 

srebrnih gumbov. Gumbi so nalepljeni na take predalčke, zato je to tržnica. Mogoče pa so na 

drevesu tudi kiviji in dinozaver jé kivije.« 
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9.2.9 Deveto drevo 

Sodelovalo je pet otrok – trije dečki in dve deklici. 

 

Slika 18: Ustvarjanje zgodbe Star Wars drevo 

 

 

Slika 19: Plesna uprizoritev zgodbe Star Wars drevo 
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Na sliki drevesa so otroci prepoznali svetlobni meč, zaklad, čarobni meč, pingvinčka in načrt 

za napad. Ustvarili so zgodbico Star Wars drevo. 

Star Wars drevo 

»To je bilo Star Warsovo drevo, ker ima take špice za streljat in svetlobni meč. Star Warsovi 

niso rabili takega drevesa, zato so ga hoteli zažgat. Potem je prišel eden s čarobnim mečem in 

so ga zažgali. Mogoče so ga z bombo. Mogoče so bile na drevesu živali in potem je ostal 

samo pingvinček.« 

9.2.10 Deseto drevo 

Sodelovali so štirje otroci – en deček in tri deklice. 

 

Slika 20: Ustvarjanje zgodbe Ognjena ptica 
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Slika 21: Plesna uprizoritev zgodbe Ognjena ptica 

 

Na tej sliki je bil po mnenju otrok ogenj, rdeče alge in ognjena ptica. Zgodbica je dobila 

naslov Ognjena ptica. 

Ognjena ptica 

»To so rastline pod vodo, ker tako mrgolijo. To so alge. Od tukaj naprej pa je ogenj. V vodi je 

na milijone rib, ognjena ptica pa po zraku leti in če kakšna riba gor skoči, jo takoj nazaj v 

vodo porine. In to z nogami. Malo se je morje znižalo, ker se je posušilo in mrgolenje se je 

ustavilo.« 
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9.2.11 Enajsto drevo 

Sodelovalo je osem dečkov. 

 

Slika 22: Ustvarjanje zgodbe Nindžago 

 

 

Slika 23: Plesna uprizoritev zgodbe Nindžago 
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Dečki so na sliki prepoznali dva ptička, bele ceste, sledi jelenčkovih sani in »nindžino« 

orožje. Tako je nastala zgodba Nindžago. 

Nindžago 

»Zunaj je zima. Na drevesu so bele snežinke. Božiček je šel na sani in zapregel jelenčka. 

Nindžam je dal dva ptička. Nindže imajo rade ptičke in so dale ptičke na drevo. Dale so jih na 

tako vrvico. Potem je šel Božiček po taki potki domov.« 

9.2.12 Dvanajsto drevo 

Sodelovalo je pet otrok – en deček in štiri deklice. 

 

Slika 24: Ustvarjanje zgodbe Mavrično drevo 
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Slika 25: Plesna uprizoritev zgodbe Mavrično drevo 

 

Otroci so v drevesu našli skrito mavrico, srce, zaklad, čarobne rožice in načrt. Nastala je 

zgodba Mavrično drevo. 

Mavrično drevo 

»Tukaj notri je srce, ki daje moč Winksicam. Mavrica vodi do zaklada in če mavrica izgine, 

jim lahko pomaga samo en prijazen čarovnik. In če kakšna čarovnica začara to pot do zaklada, 

potem ne morejo več do zaklada. Lahko jim pomaga samo princ. Princ živi v gradu in živi s 

čarovnikom. To je sončni princ in če sonce izgine, lahko princ tudi umre.« 
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9.2.13 Trinajsto drevo 

Sodelovali so štirje otroci – trije dečki in ena deklica. 

 

Slika 26: Ustvarjanje zgodbe Raketa 

 

 

Slika 27: Plesna uprizoritev zgodbe Raketa 
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Otroci so na sliki drevesa videli predale, čebelji panj, piškotek in raketo, zato so zgodbici dali 

naslov Raketa. 

Raketa 

»Na tem drevesu so predali. Verjetno je to hiša od »galaxy squad« in imajo v predalih 

spravljeno tako raketo. V predalih imajo tudi knjižnico in v knjigah preberejo, kako uničijo 

zlobne. Potem so zlobni prišli in so umrli. »Galaxy squad« iz predalov potegnejo raketo in se 

odpeljejo, potem pa pojejo piškotek in si skuhajo kavo. Na tem drevesu je tudi čebelji panj in 

če pride kakšna muha do teh, ki tukaj živijo, potem jim čebelice pomagajo, da jih muha ne 

piči.« 

9.2.14 Štirinajsto drevo 

Sodelovale so štiri deklice. 

 

Slika 28: Ustvarjanje zgodbe Gusarska poroka 
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Slika 29: Plesna uprizoritev zgodbe Gusarska poroka 

 

Deklice so na drevesu odkrile zlato, školjke, vrtnice, oblak, »bunkice«, pingvinčka in 

gusarsko ladjo, zato je zgodbica dobila naslov Gusarska poroka. 

Gusarska poroka 

»Gusarji so na sever prišli iskat zaklad. Zdaj imajo zabavo. Imajo poroko. En gusar se bo 

poročil z eno gusarko. Okrog ladje je veliko zlata in iz zlata so naredili barvo in so pobarvali 

ladjo. Ladjo so okrasili z rožami, školjkami in z bunkicami. Na poroki so jedli torto in 

piškote. To je skrivnostna ladja. Na koncu je prišel en pingvinček na obisk.« 
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9.2.15 Petnajsto drevo 

Sodelovale so tri deklice. 

 

Slika 30: Na tem drevesu se je skrivala zgodbica Lokvanji 

 

 

Slika 31: Plesna uprizoritev zgodbe Lokvanji 
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Na tej sliki so deklice videle lokvanje, dva kozarca, kralja, krof in vrano. Zgodbica je dobila 

naslov Lokvanji. 

Lokvanji 

»To drevo ima belo deblo, ker ga je en čarovnik začaral. Na vejah ima veliko lokvanjev. Kri 

pride ven iz drevesa in teče po celem drevesu. Mogoče lokvanji potrebujejo kri. Na tem 

drevesu živi kralj, hišo pa ima v lokvanju. Od kralja punčka speče en krof, potem pa prinese 

vodo za drevo. Imajo tudi majhno shrambico, kjer imajo polno stvari za zabavo. Na tem 

drevesu živi tudi vrana, ki ima na vrhu drevesa gnezdo.« 
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10 ANALIZA 

Čeprav bi lahko rekla, da otroke po treh letih zelo dobro poznam, pa čista ustvarjalnost, kar 

plesno ustvarjanje kot odziv na slike domišljijskih dreves gotovo je, o otrocih pove še veliko 

več. Vzgojiteljica ima v vlogi opazovalca možnost spoznati posameznika in skupino tudi na 

drugačen način. Pomembno je, da je sama občutljiva in odprta za tovrstno delo ter naklonjena 

ustvarjalnosti. 

Preden podrobneje analiziram plesno ustvarjalnost, se mi zdi pomembno poudariti integracijo 

področij dejavnosti, ki jo omogočajo slike domišljijskih dreves. Pomembna je povezava s 

področjem dejavnosti jezik, saj so otroci na podlagi slik domišljijskih dreves zgodbice najprej 

ustvarili. Opazila sem, da so nekateri otroci prišli bolj do izraza pri sestavljanju zgodbic, drugi 

pa pri plesnem ustvarjanju, kar jim je omogočilo spoznavanje različnih načinov izražanja oz. 

besednega in nebesednega načina komunikacije. 

Ker smo delali v majhnih skupinah, so se otroci lažje osredotočali na delo in poslušali drug 

drugega, kar pomembno prispeva k samozavesti in identiteti vsakega posameznika. Zame kot 

opazovalko in koordinatorko dejavnosti pa je bil pri obeh področjih bolj kot rezultat dela 

pomemben proces. 

Med opazovanjem otrok, poslušanjem zvočnega zapisa in pri pregledovanju video posnetkov 

sem spoznala izjemno bogastvo, ki ga skozi umetniške dejavnosti nudi ustvarjanje. Slike 

domišljijskih dreves so otrokom omogočile izraziti svoje želje, kar je prišlo do izraza tudi pri 

deklici, ki ima zelo rada konje in je v vsako zgodbico, pri kateri je sodelovala, vsebinsko in 

plesno vnesla lik konja. Druga deklica pa je npr. v vsakem črnem delu slike videla 

pingvinčka, ki ga je v plesni predstavi tudi uprizorila. Vseeno je, kakšna občutja ji pingvinček 

zbuja, pomembno se mi zdi, da jih je imela možnost izraziti. 

Nekaterim otrokom je bilo brez tveganja zasmehovanja, ki se pri toliko starih otrocih že 

pojavlja, omogočeno razkriti svoje male skrivnosti. To je med drugim uspelo dečku, ki vsak 

večer še vedno spije stekleničko mleka. V zgodbici Metuljčki je odločno povedal, da fantki 

drevesu prinesejo mleko, da je potem drevo močno. V plesni predstavi je drevo neumorno 

zalival z mlekom. 

Deklica, ki v skupini redko pride do izraza, se je šele pri svojem tretjem ustvarjanju zgodbice 

z naslovom Lokvanji uspela sprostiti in pokazati neverjetno sposobnost gibalnega izražanja. 
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Tudi tabu tema, kot je smrt, pred katero si ne smemo zatiskati oči, je pri nekaterih otrocih 

prišla na površje. Tako sta takšno temo v zgodbici Skrivnostno drevo združila kar dva otroka, 

deček in deklica. Deček je želel, da bi dva ptička pojedla kača, deklica pa je rekla, da sta 

ptička umrla, ko se je grad podrl. Nasprotovala jima je deklica z veliko zmožnostjo 

empatičnosti. Odločno je rekla: »Grad se je podrl in potem sta ptička zbežala in kača ni mogla 

do njih … Konec.« Zanimivo se mi je zdelo, da sta se na koncu oba z njo strinjala. 

Nekateri otroci imajo doma mlajše bratce in sestrice, o katerih redko pripovedujejo. Šele pri 

pregledovanju posnetkov sem ugotovila, da so pri ustvarjanju zgodbice Papiga kuha 

sodelovali štirje takšni otroci. Iz vsebine zgodbice in plesnega ustvarjanja sem razbrala, da so 

poskušali prikazati situacijo doma – svojo stisko ob tem, da trenutno mamica nima toliko časa 

za njih, ker se mora bolj posvečati mlajšim otrokom. Vsega, kar so otroci skozi ustvarjanje 

zgodb in plesa izrazili, ne bom nikoli razumela. Pomembno se mi zdi, da sem otrokom 

omogočila to izkušnjo, pa čeprav se kaže le kot dobro počutje in razigranost. Prav to sem 

opazila pri dečku s posebnimi potrebami, ki je integriran v našo skupino. Pri ustvarjanju 

zgodbice je bil le opazovalec, presenetljivo dobro pa se je vživel v gibalno uprizoritev. 

Vpliv plesnega ustvarjanja se kaže tudi v odnosih med otroki. Ravno v primeru dečka s 

posebnimi potrebami se je izkazalo, da delo v manjših skupinah, ko je vsak otrok lahko viden 

in slišan, predvsem pa pri umetniškem ustvarjanju, kjer vsak pokaže svojo enkratnost, pridejo 

do izraza sprejemanje drugačnosti, strpnost in potrpežljivost. Otroci so bili presenečeni nad 

dečkom, ki je običajno bolj počasen, ne sodeluje v pogovorih in se ne vključuje v igro. 

Zaostaja tudi na govornem področju. Z zanimanjem so ga opazovali in mu pomagali. Včasih 

je pozabil plesati in je otroke le gledal. Takrat so ga povabili, naj se jim pridruži, česar se je 

vidno razveselil. 

Skupno ustvarjanje otrokom omogoča pridobivanje občutka pripadnosti skupini. Ko smo 

vadili pred nastopom za starše, je bilo dovolj, da sem pokazala drevo ali povedala naslov 

zgodbice. Otroci, ki so ustvarili to zgodbo oz. ples, so vedeli, da spadajo skupaj, ne da bi jih 

poimenovala. Poznali so vlogo drug drugega in se spodbujali, si pomagali, če je kdo manjkal, 

so prevzeli tudi njegovo vlogo. 

Sprva so se otroci pri gibalnem ustvarjanju med seboj dogovarjali, kar je vplivalo tudi na 

razvoj konstruktivne komunikacije. Urili so se v veščinah načrtovanja, organizacije, odzivanja 

in vztrajnosti. V nekaterih skupinah sem opazila otroka, ki je prevzel vlogo vodje in tako  
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imel možnost samopotrjevanja oz. možnost krepiti pozitivno samopodobo. V naključno 

izbranih skupinah so bili to otroci, ki v stalnih skupinah navadno nimajo takšne vloge. To je 

bila velika preizkušnja za tiste, ki želijo biti vedno v ospredju in v središču dogajanja, vendar 

jim to uspeva le v skupini, ki si jo sami izberejo. Navadno zberejo okoli sebe vodljive in 

prilagodljive otroke. Deklica, ki pri nas izstopa na tak način, je le stežka dala besedo še 

drugim otrokom. Morda je bila v tem primeru moja vloga koordinatorja in vodje dejavnosti 

najbolj pomembna. Skrbela sem, da so se imeli možnost izraziti vsi otroci, da so se naučili 

pokazati svoje strinjanje ali nestrinjanje in ga tudi argumentirati. 

Če so se otroci sprva pri plesnem ustvarjanju še pogovarjali, je kasneje besedna komunikacija 

skoraj prešla v nebesedno. Opazila sem, da manj kot otroci govorijo, večjo pozornost 

posvečajo gibanju oz. izražanju skozi gib. Presenetilo me je tudi, da uprizoritev ni prešla v 

rutinsko izvajanje, temveč so se otroci s ponavljanjem čedalje bolj vživljali in tako razvijali 

svojo ustvarjalnost. To potrjuje, da slike domišljijskih dreves kot spodbuda plesnega 

ustvarjanja omogočajo razvoj prezentacij oz. zmožnost ustvarjanja in izražanja notranjega 

sveta. 

Ker me je zanimala tudi morebitna razlika med dečki in deklicami pri odzivanju na slike 

domišljijskih dreves kot spodbude plesnega ustvarjanja, sem ugotovila, da v smislu motivacije 

za delo, vključevanja v skupino in ustvarjalnosti med dečki in deklicami razlik ni. Razlika se 

je pokazala v predstavljivosti elementov, skritih v slikah dreves in njihovi interpretaciji. 

Nastale so zgodbice, kjer so pobudo prevzeli dečki, čeprav so sodelovale tudi deklice, kar se 

morda sliši zelo stereotipno. Tak primer je slika drevesa, ki deluje nekoliko futuristično. 

Zgodbica je dobila naslov Star Wars drevo in njena plesna uprizoritev je otrokom omogočila 

izraziti vsebino skozi elemente plesa, ki so bližji dečkom kot deklicam. To so hitri, sunkoviti 

gibi, padci, udarci … Kasneje sem načrtno sestavila povsem deško skupino. Slika, ki sem jim 

jo ponudila, ne vsebuje elementov, ki bi lahko nakazovali borilne veščine, vendar so dečki 

zgodbici, ki je nastala, dali naslov Nindžago. Vsebina se je povsem ujemala z elementi na 

sliki, vendar so jo dečki uprizorili s takšnimi plesnimi gibi, ki so jim omogočali konstruktivno 

porabo energije. 

Zanimivo je, da se je pri ustvarjanju z gibanjem na temo zgodbice Raketa deklica, ki je 

sodelovala s tremi dečki, v vsebino povsem vživela. Sicer je to zelo nežna in občutljiva 

deklica, takrat pa je dala iz sebe vso zadržano energijo in pri tem zelo uživala. 
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Čeprav sem videla, da otroci radi delajo ter pri ustvarjanju zgodb in plesa zelo uživajo, me je 

zanimalo tudi, ali bodo znali svoje počutje izraziti. Najprej sem vsakega otroka neposredno po 

dejavnosti vprašala, kako se počuti oz. ali mu je bilo pri tem lepo. Vsi razen enega dečka so 

dejali, da je bilo v redu, da bi radi še plesali, da je bilo lepo in podobno. Deček, ki je rekel, da 

mu ni bilo lepo, pa je na moje vprašanje »Zakaj?« odgovoril, da je bil žejen. Drugi deček je 

rekel, da je bil priden in da ni nič nagajal, kar je bilo res, saj je zelo živahen oz. motorično 

nemiren otrok. Seveda sem mu pritrdila in ga pohvalila ter hkrati spoznala, kakšno vrednost 

ima sproščanje energije skozi ustvarjalni gib, kjer se vsak otrok lahko izrazi na sebi lasten 

način. 

Ko so otroci prišli na vrsto drugič ali tretjič, jih o počutju nisem več spraševala. To sem 

ponovno storila po nastopu za starše, ko so otroci takšno ustvarjanje že pogrešali, saj so me 

začeli spraševati, kdaj bomo delali nove slike. Vprašala sem jih, zakaj si to želijo. Govorno 

bolj razvita deklica je rekla, da je bilo zelo zanimivo in nekateri otroci so to za njo ponovili. 

Eden od dečkov je dejal, da je bilo super, ker je lahko plesal, kot je hotel. Ena od deklic pa je 

dejala, da je vesela, ker so sami napisali zgodbico, ki bo v knjigi. Obljubila sem jim namreč, 

da bom vse zgodbice in fotografije njihovega ustvarjanja zbrala v knjigi, kar bo naš projekt v 

naslednjem šolskem letu. 
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11 INTERPRETACIJA 

V empiričnem delu svoje diplome sem sledila zastavljenim ciljem in dobila odgovore na 

raziskovalna vprašanja. Vpliv plesnega ustvarjanja kot odziv na slike domišljijskih dreves se 

pri predšolskih otrocih glede na moja opažanja kaže na socialnem, emocionalnem in gibalnem 

ter intelektualnem področju. Tako menijo tudi N. Meško in ostale avtorice, ki pravijo, da se 

vpliv ustvarjalnega giba kaže na vseh ravneh otrokovega razvoja, še najbolj izrazito pa na 

čustveno-socialnem področju (Bucik in sod, 2011, str. 226). 

V moji raziskavi je najbolj prišel do izraza vpliv na odnose med otroki. Skupno delo jim je 

omogočilo povečati občutek pripadnosti skupini, glede na različnost otrok so se naučili 

sprejemati drugačnost, biti strpni in potrpežljivi. Ker jih je družil isti cilj, t. j. gibalno 

uprizoriti zgodbico, ki so jo skupaj ustvarili, so se morali naučiti veščin sodelovanja, kot so 

načrtovanje, organizacija, odzivanje in vztrajanje. Morali so se naučiti tudi podrediti ali pa 

prevzeti vlogo vodje, kar je pripomoglo k samopotrjevanju marsikaterega posameznika, ki v 

tradicionalnem načinu vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je zaradi številčnosti skupin še 

vedno prisoten, ne bi bilo možno. Breda Kroflič (1992, str. 47) pravi, da plesna vzgoja 

omogoča in spodbuja sodelovanje ter uveljavljanje v skupini. 

Prav je, da otrok spozna, kako občutja, misli in ideje skozi gib izrazi dovolj tenkočutno, 

ekspresivno in dramatično (Zagorc, 2006, str. 45). Prav to je bilo skozi moj diplomski projekt 

otrokom omogočeno. Glede na poznavanje svoje skupine sem pri nekaterih otrocih zaznala 

izražanje drobnih želja, malih skrivnosti in tudi stisk. Nekateri so pokazali zanimanje za tabu 

teme, ki jih drugače morda ne bi izpostavili. Drugim je bilo omogočeno dvigniti samozavest, 

saj so v ustvarjanju skozi gib našli svoje močno področje ali potrditev svoje identitete. 

Pomembno pa izražanje na besedni ali nebesedni način, kar otrokom omogoča plesno 

ustvarjanje kot odziv na slike domišljijskih dreves, prispeva k razigranosti, dobremu počutju 

in pozitivnemu vzdušju v skupini. 

Ker me je pri tovrstnem delu zanimala tudi razlika med dečki in deklicami, sem dobila 

odgovor tudi na to vprašanje in ga podrobneje razčlenila že v analizi. Na tem mestu bi glede 

na opažanje v svoji skupini ovrgla zadržanost dečkov, ki jo navaja Vesna Geršak  (Borota in 

sod., 2006, str. 65), kar je sicer rezultat raziskave s področja ustvarjalnega giba in plesa. 

Morda je temu botrovalo prav ustvarjanje na podlagi slik domišljijskih dreves, ki dečkom in 

deklicam omogoča izražanje energije na sebi lasten način. 
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Iz odgovorov otrok o počutju po takšnem ustvarjanju lahko sklepam, da so se imeli lepo, da 

so uživali in da si takšnega dela še želijo. Seveda otroci niso razmišljali o tem, kaj vse jim je 

plesno ustvarjanje kot odziv na slike domišljijskih dreves omogočilo, odgovorili so, kot so v 

tistem trenutku čutili. Lorena Kolonič (Vrbovšek, 2006, str. 134) pravi, da doživetja, 

sprostitve in veselja, ki jih otrok občuti ob plesnem gibanju, ne more pokazati na panoju v 

obliki risbic. Ples razveseljuje otroka samega, vpliv se kaže v celotnem počutju, gibanju in 

odzivanju. Sama lahko dodam le še, da je le-to pomembno. 
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12 ZAKLJUČEK 

Ples pomeni svobodo gibanja, svobodo misli, izražanja in čustvovanja. Je vrsta umetnosti, 

skozi katero se človek izraža celostno. Pri plesu sta najpomembnejša dobro počutje in 

sproščenost, kar je v veliki meri odvisno od nas vzgojiteljev. 

V svojem diplomskem projektu sem še globlje spoznala izrazno moč umetnosti oz. plesa, saj 

sem zaznala, da na ta način otroci razkrivajo svoj notranji svet. Začutila sem zaupanje, ki 

vlada med vzgojiteljem in otroki, in vso odgovornost, ki jo imam kot vzgojiteljica. Zavedla 

sem se, da je moja naloga otrokom nuditi možnost ustvarjanja z gibanjem, spoštovati otroke 

kot enkratne osebnosti in jim s tem pokazati, kako naj cenijo in spoštujejo sami sebe, kar je po 

mojem mnenju ključ do uspeha v življenju na sploh. 

Ples v predšolskem obdobju je pravzaprav igra, ki je otrokova osnovna dejavnost. Pred leti  je 

Sigmund Freud (1959) takole povezal ustvarjalnost in igro: »Mar ne moremo reči, da se vsak 

otrok v igri obnaša kot ustvarjalen pisatelj in ustvari svoj lastni svet ali pa raje v svojem svetu 

preuredi stvari na svoj način, ki mu je všeč?« (Woolfolk, 2002, str. 122) 

Ker si želim, da bi otroci, ki so temelj in prihodnost naše družbe, postali odprti, estetsko 

občutljivi in splošno razgledani ljudje, lahko na podlagi svoje raziskave ustvarjalni gib kot 

metodo priporočam vsem vzgojiteljem in vzgojiteljicam, ki si družbo prihodnosti 

predstavljajo kot družbo, ki temelji na znanju, inovativnosti in strpnosti. Zato bi po mojem 

mnenju v Kurikulu za vrtce moralo imeti plesno področje znotraj področja dejavnosti 

umetnost svoje mesto. 
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