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POVZETEK: Vpliv plesa na razvoj oseb s posebnimi potrebami 

Ples ne pozna omejitev. Prav vsak lahko pleše. Univerzalni jezik plesa v svoje zavetje sprejme 

majhnega otroka, starejšo osebo, najstnika, osebo s posebnimi potrebami, prijatelja in neznanca. 

Človeka spremlja v vseh obdobjih njegovega življenja. Posamezniku, ki se s plesom sreča, ples nudi 

sprostitev, krepi in razvija telo, krepi čut za estetiko, razvija pozitivno samopodobo, osebnost in 

samozavest, spodbuja ustvarjalnost, posameznika vzgaja ter vpliva na socialni, čustveni in umetniški 

razvoj. Je sredstvo, ki ponuja širok spekter možnosti izkustvenega učenja in ni zgolj kombinacija 

korakov, ki se jih je potrebno naučiti. V diplomskem delu sem skušala prikazati, kako lahko prav vsako 

plesno aktivnost prilagodimo tako, da bo dostopna vsakemu človeku. Ravno zaradi tega je ples 

pripomoček, ki ga večkrat uporabimo pri delu z osebami s posebnimi potrebami. S pomočjo literature 

sem raziskovala učinke plesa na posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami. Med drugimi me je 

zanimala tudi uporaba plesa v terapevtske namene. Ukvarjala sem se z razširjenostjo vključevanja 

plesno-gibalnih aktivnosti pri nas in v tujini. Ugotovila sem, da se področje ustvarjalnega giba pri 

osebah s posebnimi potrebami v tujini iz leta v leto širi in nadgrajuje. Tudi Slovenija ne zaostaja, saj se 

lahko pohvali z dobrimi praksami, ki potrjujejo pozitivne učinke plesa.  

Ključne besede: Osebe s posebnimi potrebami, ples, gibanje, terapija, ustvarjanje. 

ABSTRACT: The impact of dance on the development of persons with special needs 

Dancing knows no limits. Anyone can dance. The universal language of dance shelters a 

young child, an elderly person, a teenager, a person with disabilities, friends and strangers. It 

accompanies a man in every period of his life. To an individual who encounters dancing dancing it 

provides relaxation, strenghtens and develops the body, strengthens the sense of aesthetics, helps to 

develop a positive self-image, personality and self-esteem, it encourages creativity, fosters the 

individual and affects the social, emotional and artistic development. 

It is a tool that offers a wide range of experiential learning possibilities and not just a combination of 

steps that need to be learned. In my thesis I have tried to show that each dance activity can be 

adjusted so that it is accessible to every person. Because of this dancing is a tool which is often used 

when working with people with diabilities. With the help of literature I have researched the effects of 

dance on some groups of persons with disabilities. Among others I was also interested in the use of 

dance for therapeutic purposes. I worked with the prevalence of integrating dance and physical 

activity at home and abroad. I found that the field of creative movement for people with special 

needs is expanding and upgrading abroad yearly. Slovenia is not far behind as it can provide good 

practices which confirm the positive effects of dance. 

Keywords:  Persons with special needs, dance, movement, therapy, creation. 
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1 UVOD 
 

Ples je lahko šport, umetnost, razvedrilo in rekreacija. Ples kot skupek štirih črk, ki 

vsakemu posamezniku predstavlja nekaj drugega. In zanimivo bi bilo izvedeti, kaj o tem 

menijo razni filozofi.  

Valery (2001) v svojem procesu razmišljanja napove, da zanj ples ni samo vaja ali 

razvedrilo. Tudi ne samo družabna igra ali ornamentalna umetnost, ampak skrajno resna 

stvar. 

 Z lahkoto bi našli nekaj posameznikov ki pravijo, da ples ni zanje. Da oni tega ne 

znajo. Še preden izkusijo prve sladkorčke te tako dobro organizirane celote, se zaprejo v 

mehurček. Iz lastnih izkušenj lahko trdim, da ob prvem predrtju mehurčka vzljubijo energijo. 

Energijo, ki jo ples oddaja, absorbira in hkrati deli ne samo s prijatelji, ampak tudi z neznanci. 

Ravno zato je sredstvo sporazumevanja, vključevanja in povezovanja.  

''Ples je namreč izpeljan iz življenja samega, saj ni nič drugega kot dejavnost 

človekovega telesa; vendar dejavnost, ki je prenesena v določen svet, v nekakšen prostor-

čas, ki ni več povsem isti kot prostor-čas praktičnega življenja.'' (Valery 2001, str. 15)  

Omenjeni citat postavlja odlično podlago za postavljanje kock s pozitivnimi vplivi 

plesa. Prva kocka se nanaša na življenjskost plesa. Ta ponuja možnost participacije prav 

vsakemu posamezniku. Kot dejavnost človekovega telesa izbriše vse predsodke, ki bi jih 

lahko prinesla drugačna rasa, etnija, veroizpoved, spol, posebne potrebe. Vsaka oseba si lasti 

telo, s katerim ga v okviru lastnih želja in potreb izkoristi. Ples tako podira ovire, ki jih družba 

postavlja med ljudi. Druga kocka je možnost izbire sebi lastnega prostora in časa. Nekomu, ki 

ga tako imenovani čas praktičnega življenja neprestano zasipa z ovirami, z izbiro sebi 

lastnega časa in prostora omogoči uspeh. Le ta vpliva na dvig samozavesti, ki jo posameznik 

kasneje prenese na ostala življenjska področja. Pomembno je, da se  zavedamo 

pomembnosti omenjenega vpliva. S tem ko ples omogoča transfer prostora in časa, omogoča 

umik. Živimo v stoletju, ki skuša  posameznika umestiti na tekoči trak uspehov. Ta tekoči trak 

pa ne zadovoljuje potreb slehernega posameznika. Raznolikosti, ki sem jih v tem odstavku že 

omenila, pripeljejo do tekmovalnosti. Vsi želijo biti prvi in najboljši. V hitenju proti vrhu 

marsikdo izgubi rdečo nit. Ples je eno izmed sredstev, ki z umikom iz tekočega traka upočasni 
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dogajanje, pomiri dušo in pomaga poiskati novo rdečo nit. Včasih tudi nov cilj, ki ni nujno 

prvak na družbeni lestvici, a posameznika nahrani z energijo in vedenjem, da zmore. Ravno s 

tem vidikom se srečujemo pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Tako lahko učenki, ki je 

pri matematiki že zdavnaj obupala nad pozitivno oceno, z doseženim ciljem, ki se ji je prav 

tako zdel nemogoč na področju plesa, dokažemo, da zmore. Prav tako dečku z dispraksijo z 

aplavzom na plesni predstavi, kjer je uspešno sodeloval v okviru lastnih zmožnostim, 

pokažemo, da se je sošolec, ki ga je zbadal z ''nerodo'', globoko motil. Gibalno ovirani osebi, 

ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov že dolgo odklanja fizično aktivnost, s plesom 

vzbudimo ponovno željo po njej. Osebi s slepoto ali  slabovidnostjo s plesom približamo in 

naslikamo del sveta, ki ga zaradi svoje posebne potrebe doživlja drugače. Takšne in drugačne 

situacije nam dajo vedeti o kontinuumu možnosti, ki jih ponuja ta umetnostna zvrst.   

''In dejansko moramo priznati, da je ples, ki je ptič in vzlet, tudi vse tisto, kar označuje 

otroka. Ples je nedolžnost, ker je telo pred telesom samim. Ples je pozaba, ker je telo, ki 

pozablja svoj jarem, svojo težo. Ples je novi začetek, ker mora plešoča kretnja vedno vzbujati 

vtis, kot da sama ustvarja lastni začetek. Ples je, seveda, igra, saj osvobaja telo vsakršne 

družbene mimike, vsakršne resnosti, vsakršne spodobnosti.''(Badiou 2001, str. 26) Tudi ta 

citat nas navda z upanjem, da smo našli popolno sredstvo, ki ga lahko uporabimo pri delu z 

osebami s posebnimi potrebami. Pomaga leteti tistim, ki so izgubili krila ali nikoli niso znali. 

Nauči jih padati in še bolje, se po padcu tudi pobrati. Ples je igra, s katero z dvignjeno glavo 

vstopamo v svet, poln ovir in preprek. V njem lahko prav vsak najde in pusti del sebe.  

''Vrniti se moramo torej na naš začetek. Da, ples je res vsakič novo ime, s katerim telo 

prekrsti zemljo. A nobeno novo ime ni zadnje. Ples, telesno prikazovanje imena resnic, zemlji 

nenehno daje novo ime.''(Badiou 2001, str. 37) Ime, ki si ga lahko vsak sam izbere. Ne določi 

ga družba, v kateri se nahaja. Vsak sodeluje v okviru lastnih zmožnosti. Plesna tla ne poznajo 

izgovorov, ki bi preprečili druženje z njimi. Glasba ne diskriminira in dovoli vsakemu, da jo 

sliši in občuti na sebi lasten način.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 POZITIVNI UČINKI PLESA 
 

Pomen gibno plesne terapije je mogoče opredeliti z naslednjimi značilnostmi (Payne 

West 1984, str. 47): 

- prispeva k samozavedanju, ker omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike, daje 

občutek notranje strukture, reducira impulzivnost, omogoča odkrivati samega sebe, vzbuja 

zadovoljstvo s samim seboj, samozaupanje, občutljivost za neverbalne znake; 

- razvija socialne sposobnosti, t.j. socialno zavedanje, ker spodbuja stike z drugimi, 

zaupanje, občutljivost, prilagodljivo strukturo, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, 

upoštevanje pravil, delitev pozornosti, empatijo, vodenje in podrejanje, vzdrževanje 

pozornosti, sprejemanje stikov preko dotika, iniciativnost in sodelovanje v aktivnosti; 

- daje možnosti za izražanja čustev in domišljije skozi oblikovanje s telesom; 

- omogoča občutje uspeha in zadovoljstva; 

- omogoča integracijo notranjih in zunanjih dražljajev; 

- usposablja za fleksibilne odgovore na emocionalna in fizična vprašanja iz življenja, ki 

jih je mogoče posplošiti na veliko situacij; 

- izboljšuje funkcionalne in dinamične elemente nevromuskularnih spretnosti, kot so 

koordinacija v hoji, ravnotežje in prostorska orientacija; 

- prispeva k smiselnemu in ustreznemu organiziranju, interpretiranju in ravnanju v 

objektivnem svetu; 

- privzgaja vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven in sprejemljiv 

način, usposablja otroka oziroma odraslega za kreativno vključevanje v družbo in pospešuje 

konformizem. 

 ''V plesni aktivnosti deluje telo kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko 

sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se odziva nanje. Otrok se pričenja 

zavedati telesa in njegovih delov, številnih možnosti gibanja v času in prostoru ob različni 

količini porabljene energije in ob lastnih svojstvenih vzorcih gibanja.''(Kroflič 1999, str. 24) 
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Kroflič (1999) tudi pravi, da ples omogoča čutno, simbolično in pred-verbalno rabo 

gibanja, ki po njenem mnenju omogoča odkrivanje, raziskovanje in izražanje občutij. 

Ustvarjalnost, ki jo prinaša ples, omogoča slehernemu posamezniku lastno izbiro ter 

usmerjenje vedenja, s čimer se izkoplje iz utrjenih vedenjskih vzorcev. Avtorica poda primer 

hiperaktivnega otroka, ki v stalnem nemiru brez obstanka ne more konstruktivno delovati z 

okoljem. Payne West (1984) poda nasprotni primer hipoaktivnega otroka, ki se zaradi stalne 

zavrtosti šibko odziva na spodbude iz okolja.  

Pouk plesa ponuja otroku pomoč in podporo pri: 

 razvoju samozavedanja, 

 socialnem razvoju, 

 razvijanju kreativnosti, 

 intelektualnem razvoju, 

 telesnem razvoju, 

 razvijanju empatije (sočustvovanja), 

 razvijanju estetskega čuta, 

 razvijanju prostorskih predstav. 

 (Kovač Valdès 2010, str. 11) 

 

2.2 PLES KOT TERAPIJA 
 

Ples zavzema svoj lasten predal v predalniku umetnostnih terapij. ''Umetnostne ali t.i. 

kreativne terapije so sorazmerno mlada oblika pomoči oziroma terapije ljudem.'' (Fifolt 

2005, str. 11) Področje, ki ga omenjene terapije zajemajo, je izredno raznoliko. Poleg 

gibalno-plesne terapije nas literatura v večjem obsegu seznanja še z dramsko in likovno 

terapijo.  

''Raznovrstnost izhaja iz dejstev, da so v ozadju le teh različne teoretične 

predpostavke, da je kreativna terapija namenjena različnim osebam z različnimi potrebami, 

da ima lahko različne cilje, pristope ter da jo izvajajo ljudje, ki izhajajo iz različnih poklicev.'' 

(Fifolt 2005, str. 11) Ista avtorica ravno to raznovrstnost označuje kot pozitivno in zaželeno. 
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Meni, da ravno ta lastnost omogoča široko ponudbo, prilagajanje različnim uporabnikom in 

ne nazadnje tvori kreativen ter predvsem odprt prostor za razvoj novih pristopov.  

Fifolt (2005) opozarja na težave, s katerimi se umetnostna terapija sooča zaradi svoje 

začetniške vloge. Bodoče strokovnjake, ki bodo delali na tem področju, opozarja na še vedno 

nejasno poklicno identiteto ter razmeroma slabo izdelane teoretične koncepte, s katerimi se 

bodo morali soočiti. Interdisciplinarnost tega področja, ki ga v začetku pozitivno opredeli, v 

tem delu poveže tudi s šibkimi točkami. ''Zaradi interdisciplinarnosti področja uporabljajo 

umetnostni terapevti različne terapevtske pristope in tehnike, izhajajoč iz sorodnih ved. Pri 

tem je zaznati, da umetnostni terapevti pogosto uporabljajo neki teoretični koncept (npr. iz 

psihoanalitične teorije) in ga omejeno ali povsem napačno interpretirajo ter uporabijo.'' 

(Fifolt 2005, str. 12) Avtorica opozarja na nevarnost, ki jo s seboj prinaša kopiranje 

teoretičnih konceptov in tehnik. Napačno povzemanje, uporaba in interpretiranje lahko 

uporabniku prej škodi kakor koristi.  

Umetnost kot terapija se odlično umešča v delo z osebami s posebnimi potrebami. Na 

vprašanje, kdaj je kakšna dejavnost v umetnosti terapevtskega značaja, odgovorimo s 

pomočjo prej omenjene avtorice.  Fifolt (2005)  razmišlja o kreativnem procesu, ki je po 

njenem mnenju terapevtski takrat, ko oseba uporablja in izraža vsebine, pred katerimi je do 

takrat imela blokado. Avtorica dovoljuje tiho oporo in sprejemanje terapevta ter omogoča 

usmerjenost na konkretne terapevtske cilje. Če govorimo o delu z osebami s posebnimi 

potrebami, je lahko specifičen terapevtski cilj usmerjen najprej na značilnosti posamezne 

skupine, a kar je še bolj pomembno, na potrebe in močna področja posameznika. 

Ples kot terapija se v prvi vrsti ukvarja z osebno rastjo skozi telo, um in interakcije, 

povezovanja ter izražanja. Temelji na osnovnem načelu, da lahko sprememba v telesu 

privede do spremembe v psihi in obratno. Naše gibanje je naše vedenje. Obstaja neposredna 

povezava med tem, kar smo in kam gremo (Bannerman Haig 2006). 
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3 CILJI 

3.1 VPLIV PLESA NA RAZLIČNE SKUPINE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 

3.1.1 Socialna integracija Romov 

 

Poznamo različne oblike socialne integracije in ples je ena izmed njih. Badovinac 

(1997) poudarja pomen vzgoje za sprejemanje drugačnosti. Ugotovila je, da je multikulturna 

vzgoja uspešnejša, kadar so didaktično metodični pristopi izpeljani skozi ustvarjalne gibalne 

kooperativne igre kot oblika izkustvenega učenja. Kakovostna komunikacija, ki pri plesu 

poteka skozi več komunikacijskih kanalov, romskim otrokom omogoča bolj uspešno 

sodelovanje in razumevanje, hkrati pa doživljanje uspeha. Avtorica je do teh spoznanj prišla s 

pomočjo plesno-rajalnih iger, ki jih je vpletala v delo z romskimi otroki. 

3.1.2 Hipoaktivni otroci 

 

S to temo se odpira kup psiholoških, metodičnih in metodoloških vprašanj o najbolj 

ustreznem načinu dela s hipoaktivnimi otroki. Kje na tej lestvici se znajde ples? Kako vpliva? 

Caf (1994) se je te teme lotila sistematično. Zanimal jo je vpliv plesa na počutje, vedenje in 

socializacijo teh otrok. Vzorec je zajemal 16 hipoaktivnih otrok od prvega do četrtega razreda 

osnovne šole in je bil razdeljen v dve skupini: kontrolno in poskusno skupino. Kljub temu, da 

je bil vzorec otrok premajhen za preverjanje statistične pomembnosti rezultatov, je avtorica 

prišla do nekaterih pomembnih ugotovitev. V rezultatih je bil opažen trend pozitivnega 

vpliva metode usmerjene ustvarjalne gibno plesne dejavnosti na hipoaktivne otroke. Splošne 

ugotovitve: 

- hipoaktivni otroci so gibalno pasivni, počasni in dalj časa traja, da se vključijo v gibno 

plesno dejavnost; 

- pri delu s to skupino otrok je potrebna vztrajnost. Ne smemo biti neučakani in v 

kratkem času preveč pričakovati; 

- hipoaktivnim otrokom lahko z vključenostjo v gibno plesno dejavnost pomagamo, 

da začnejo doživljati sebe in svoje telo kot celoto; 

- s pomočjo gibanja se hipoaktivni otroci sprostijo in prebudijo ustvarjalne ideje v 

sebi; 
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- uspehi, ki jih hipoaktivni otroci pri gibalnem ustvarjanju doživljajo, se kažejo na 

področjih ustvarjanja, telesne podobe, motorike, govora, vedenja, komunikacije; 

- pozitiven vpliv metode usmerjene ustvarjalne gibno plesne dejavnosti se kaže tudi v 

razredu v večji aktivnosti hipoaktivnih otrok pri šolskih dejavnostih. 

 Podatki, ki jih je avtorica raziskave s pomočjo lestvice pridobila, se nagibajo k trditvi, 

da usmerjene gibalne aktivnosti v obliki plesa pozitivno vplivajo na proučevano populacijo 

otrok. Prispevek omenjene raziskovalke je eden ključnih premikov na področju plesa ter oseb 

s posebnimi potrebami.  

3.1.3 Ples in osebe z motnjami v duševnem razvoju ter kombiniranimi motnjami 

 

Likovnik (1995) je ugotovila pozitivne učinke ustvarjanja z gibom pri delu z osebami z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju. Opazila je spremembe na področjih vedenja - 

čustvovanja, motoričnem področju, pozornosti in komunikaciji. Metoda ustvarjalnega giba je 

zaradi svoje fleksibilnosti ena izmed najbolj primernih metod vzgoje in izobraževanja oseb z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami. Raziskovalka je v študiji 

uporabila izviren poskus znanstvenega pristopa k razvijanju metod kreativne umetnostne 

terapije – pomoč z umetnostjo in merjenje njenih učinkov. Njene ugotovitve kažejo na to, da 

je možno in predvsem učinkovito spodbujati ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami. Njena raziskava je velik prispevek k 

spreminjanju paradigme pristopa spodbujanja socialnega, emocionalnega in intelektualnega 

razvoja oseb s posebnimi potrebami. Meni, da bi bilo osebam potrebno dopustiti, da 

pokažejo svoje misli, čustva, sposobnosti in ne nesposobnosti. Naša dolžnost je, da jih 

osvobodimo odvisnosti na način, ki jim prinaša veselje, zadovoljstvo, naravnost, igrivost, 

sposobnost, uveljavitev, sprejetost, varnost, pomembnost in uspeh. 

3.1.4 Otroci z motnjami govora in sluha 

 

Günter (1997) je proučevala vplive plesa na vzorcu osnovnošolske populacije 2. 

razreda ter vzorcu plesnega krožka, ki ga je vodila. Oba vzorca sta vključevala tudi dve gluhi 

deklici. Rezultati raziskave so pokazali pozitivne učinke plesne vzgoje kot metode in vsebine 

na motivacijo, čustveno razpoloženje, ustvarjalnost, pomnjenje in razumevanje učnega 

gradiva. Eden izmed ključnih podatkov je tudi pozitiven vpliv na medosebne odnose, ki so 
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temeljili na relaciji učitelj-učenec. Pozitivni učinki so se pokazali tudi pri obeh deklicah z 

gluhoto.  

Bucik (2003) gibanje opredeli kot osnoven človekov komunikacijski sistem in močno 

izrazno sredstvo. Meni, da govor zahteva zelo kompleksno gibalno dejavnost, ki jo omogoča 

normalen razvoj. Vsak glas ima lasten gib velike motorike. Plesno gibanje v celostno 

komunikacijo in govor oblikujejo prostor, ritem, kvaliteta giba, čas in dinamika gibanja. Cilji, 

ki jih avtorica uspešno dosega s plesno gibalno terapijo, vključujejo delo na preverbalnih 

sposobnostih, kot so očesni kontakt, pozornost, kontrola dihanja, posnemanje, izmenjava, 

igra, priprava na govor, opazovanje, zrcaljenje, posnemanje, zavedanje lastnega telesa, 

koncentracija, taktilno kinestetično gibanje govornih organov. V program plesne delavnice 

vpleta več plesnih zvrsti in kvalitet gibanja. Omenjeni program vključuje plesno in gibalno 

ritmične igrice, govorno gibalne igrice, družabne plese, moderne plese in ustvarjalni ples.  

''Otroci se med plesom z gibanjem igrajo, raziskujejo in uživajo v različnih 

kombinacijah in kvalitetah gibanja. Moja vloga pri tem pa je, da s točno določenimi cilji - kaj, 

kako in zakaj - to gibanje vodim v različne plesno-gibalne dejavnosti, ki jih otrok potrebuje.'' 

(Bucik 2003, str. 66) Po njenem mnenju količina zmožnosti otrokovega gibanja vpliva na 

širino območja osvajanja in dojemanja različnih situacij. Vse situacije, v katere otroka 

vpletamo s pomočjo plesno gibalne dejavnostim, mu ponujajo širok spekter izkušenj, ki jih ta 

dojema z vsemi čuti. Avtorica vaje iz logopedske ambulante spretno prenaša v prostor, kjer 

otroci spoznavajo različne kvalitete gibanja. Prav tako pripisuje velik pomen igri. V njej otrok 

kljub določenim omejitvam aktivno sodeluje in doživlja nove izkušnje.  

 

''Otroci na invalidskih vozičkih in pokretni otroci pridejo v telesni stik, očesni kontakt 

je vzpostavljen, veliko kanalov komunikacije se odpre. Otroci se močno vživijo v potek igrice; 

radovednost in želja po novem ter raziskovanju je velika. Prav to je tisto, kar otroci najbolj 

potrebujejo ... Nove in nove izkušnje ter ponavljanje in s tem večje ter močnejše doživljanje 

izkušenj.'' (Bucik 2003, str. 68) 
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3.2 PREDLOGI PLESNIH DEJAVNOSTI ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Glede na značilnosti posameznih skupin oseb s posebnimi potrebami, ki se navezujejo 

predvsem na specifična šibka ter močna področja, predstavljam  oblike plesnih dejavnosti, ki 

jih lahko izvajamo bodisi v skupini bodisi individualno. Dejavnosti so skupek idej različnih 

avtorjev, ki že več let raziskujejo na področju plesa in ustvarjalno gibalne improvizacije.  

Zakaj je prilagajanje sploh potrebno? Zagorc (2008) piše, da ples poteka na več 

ravneh hkrati. Opredeli ga na telesnem, intelektualnem, psihičnem, duševnem in ne 

nazadnje tudi duhovnem nivoju. Izpostavi dejstvo, da je na eni strani vse naše gibanje 

odvisno od fizičnih sposobnosti. To področje razdeli na motorične sposobnosti, ki vključujejo 

različne vrste moči, gibljivosti, hitrosti, koordinacije, vzdržljivosti, ravnotežja in preciznosti. 

Prav tako pa avtorica velik pomen pripisuje intelektualnim sposobnostim. Sem uvršča 

pomnjenje, razumevanje, kinestetično predstavljanje, spomin, učenje in koncentracijo. Ne 

smemo pozabiti na v začetku prav tako omenjeni skupini duševnih in duhovnih sposobnosti, 

kot so emocionalna in psihična stabilnost, sposobnost izražanja čustev, dojemanje glasbe in 

ritma, usklajevanje osebnostnih lastnosti, interpretacije doživljanja, karizmatičnosti itd.  

Če želimo, da ples privabi svoje pozitivne učinke tudi pri osebah s posebnimi 

potrebami, moramo  poznati vsa prej omenjena področja. Tudi v posamezni skupini oseb s 

posebnimi potrebami se razprostira kontinuum različnih osebnosti, ki bi potrebovale 

individualni pristop. Z dobrim načrtovanjem in vizijo ciljev, ki jih želimo doseči, lahko v plesu 

za prav vsakega najdemo aktivnost. 

''Znanstvene metode nas napeljujejo k razmišljanju o načinih, metodah in sredstvih, s 

katerimi bi v večji meri vplivali na razvoj desne možganske polovice. Sodobna psihologija še 

posebej poudarja, kako pomembno je zaznavanje sveta s čutili, kajti vse tisto, kar doživimo, 

čutno dojamemo, zaznavamo s pomočjo lastne izkušnje, ostaja bolje zapisano v naših 

možganih. Zato tudi sodobni pedagogi vse bolj vključujejo ustvarjanje z glasom in zvokom, z 

barvo, glino in vsekakor tudi z gibom.''(Zagorc 2008, str. 13)  

Zdi se mi izredno pomembno, da omenim splošno pozitivno korist plesnih dejavnosti, 

ki jih v tem delu umeščam pod posamezno skupino. S primernimi prilagoditvami in 

iznajdljivostjo lahko prav vsako med njimi v svoji različici izvajate s komerkoli. In ravno to je 

čar plesa!  
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3.2.1 Plesno-rajalne igre 
 

S plesno-rajalnimi igrami se otroci lahko srečajo že v predšolskem izobraževanju. 

Aktivnosti, ki jih z njihovo pomočjo izvajamo, se lahko udeležijo vsi. Ravno zaradi tega jih 

brez pomislekov uporabljamo tudi pri delu z osebami s posebnimi potrebami. (T. Filipčič, 

osebna komunikacija, avgust 2013) 

 ''Rajalne igre so družabne gibalne igre, ki imajo že neke zasnove pravil oziroma neko 

vnaprej dano obliko. Skupina se običajno giblje v krogu ali vijuga po prostoru. Večina ter iger 

je ljudskega značaja. Besedila pesmi so enostavna in otrokom lahko razumljiva, zato si jih 

otroci hitro zapomnijo in samostojno prepevajo. Učitelj ima pomembno vlogo v krogu, kjer s 

petjem in gibanjem spodbuja gibanje in petje otrok. Ti skozi rajalno igro čutijo varnost in 

pripadnost skupini, še zlasti je to pomembno za otroke s težjimi motnjami v duševnem in 

gibalnem razvoju.'' (Jerončič Tratnik 2003, str. 67) 

 Jerončič Tratnik (2003) je zaradi želje po večjem motiviranju otrok za gibalno-plesne 

aktivnosti in pridobivanju novih gibalnih vzorcev začela v okviru interesnih dejavnosti 

razvijati rajalne, didaktične razvedrilne igre in ples. Z rajalnimi igrami je nadgrajevala 

elemente, ki jih je kasneje vključevala v plesno vzgojo. Izpostavila bi najpomembnejše: 

povezovanje gibanja in petja, skladno gibanje skupine in posameznika, odnos med skupino in 

posameznikom, gibanje skupine v prostoru. Otroka različni elementi, kot so prostor, glasba, 

igra, petje, ritmični instrumenti spodbujajo h gibanju ter ga bogatijo z dragocenimi 

izkušnjami.  

''Veselje otrok, doživljanje nastopov in krepitev njihove pozitivne samopodobe nam je 

spodbuda za nadaljevanje zastavljenega dela.'' (Jerončič Tratnik 2003, str. 70) 

Primeri plesno-rajalnih iger so zbrani v Schmidt (2000). Najbolj znane so: Abraham 

'ma sedem sinov; ali imaš rad; ali je kaj trden most; bela, bela lilija; črni mož; igramo se, 

igramo se; lisička, kaj rada ješ; moj klobuk ima tri luknje; muhasti stavki; noč – dan; 

prepovedan gib. 
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3.2.2 Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije 

 

Skupina se odziva na glas 

Zaradi specifičnosti posebnih potreb oseb s slepoto oziroma s slabovidnostjo se 

tokrat osredotočam na aktivnosti, ki vključujejo uporabo različnih zvokov, ki pogojujejo 

gibanje. Eno izmed takšnih aktivnosti opisujem v tem primeru. Po besedah Vogelnik (1993) je 

to aktivnost najbolje izvajati v krogu z držanjem za roke. V primeru, da v aktivnosti sodelujejo 

tako osebe s slepoto kot osebe s slabovidnostjo ter osebe brez težav na področju vida, lahko 

uvedemo tudi preveze za oči, kjer izenačimo možnosti za vse udeležence. Aktivnost lahko 

izvajamo tako stoje kot sede. Vsak posameznik v skupini je spodbujen k izgovoru nekega 

zloga, glasu ali stavka, ki ga mora čustveno opremiti. Priporočljivo je, da le tega večkrat 

ponovi. Pomembno je, da skupino vnaprej opozorimo na gibanje, ki ga je potrebno prilagajati 

glasovni kvaliteti. Držanje za roke omogoči vsem udeležencem, da se medsebojno začutijo 

ter gibljejo kot eno. Primer, ki ga Vogelnik (1993) navaja v svojem delu, vključuje mehko in 

nežno gibanje ob prijetnem šepetanju, odrezano gibanje ob trdih in sekanih glasovih, na jezo 

v glasu pa se odzivamo z razburjenim gibanjem.  

Glas ob gibu 

Aktivnost, ki jo Vogelnik (1993) pod tem naslovom omenja v svoji knjigi, za osebe s 

slepoto oziroma slabovidnostjo prilagodimo. Navodilo mora vključevati pojasnilo akcije, ki se 

zgodi šele ob dotiku osebe z drugo osebo. Prva oseba se oglasi bodisi glasno, mehko, kratko 

ali jokavo, njen gib pa mora imeti enako izrazno kvaliteto kot glas. Aktivnost lahko izvajamo v 

krogu, vrsti, koloni ali drugi organizirani obliki. Pomembno je, da so osebe dovolj blizu skupaj 

ter da vmes ni predmetov, ki bi jih lahko pri gibanju ogrožali. Z dotikom prva oseba drugi 

preda vlogo. Udeležencem omenimo, da lahko namesto glasov uporabijo tudi besede, s 

katerimi sprožajo občutke in gibe.  

Razdeljeni orkester 

Prilagoditve uporabimo tudi pri tej aktivnosti. Ideja, ki jo avtorica Vogelnik (1993) 

opiše v svojem delu, vključuje delo bodisi v dveh skupinah ali pa v paru. En del skupine 

oziroma para zvočno (npr. s sičniki in šumniki, z drsenjem stopal po tleh, z mrmranjem itd.) 

zvočno posnema promet na cesti, topot v tovarni, gnečo v trgovini, šum na hodniku med 

šolskim odmorom ipd. Druga skupina z gibi ponazarja zvoke, ki lahko predstavljajo 
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avtomobile, stroje, lahko pa so predvsem abstraktni. Najbolj pomemben del, ki ga tudi 

Vogelnik (1993) izpostavi, je ta, da se o vsebini prej dogovorimo. To udeležencem omogoča 

večjo avtonomnost pri soustvarjanju dejavnosti.  

Odziv na tipanje 

V tej aktivnosti se samostojno odločimo, ali bomo s prevezo za oči izenačili možnosti. 

Ker aktivnost ni sodelovalna, to ni nujno potrebno. Vsak glede na svoje sposobnosti aktivno 

sodeluje v dejavnosti, katere rdeča nit je lahko površina, oblika snovi ali kakega predmeta. 

Omenjene stvari so spodbuda za gibanje. Ta aktivnost omogoča veliko mero improvizacije in 

je dostopna skoraj na vsakem koraku. Glede na situacijo, starost udeležencev, dostopa do 

materialov lahko izbiramo med različnimi vrstami tal (marmornata, betonska, travnata, 

peščena),  skorjami različnih dreves (breza, bukev, hrast, bor, smreka, macesen), 

vremenskimi pojavi (sneg, veter, dež, toča)  ter mnogo drugimi (Vogelnik 1993). 

Srečevanje 

Vogelnik (1993) pri tej aktivnosti predlaga, da vsi udeleženci stojijo v prostorju tako, 

da je med njimi vsaj za dve dolžini rok prostora. Vodja spodbudi udeležence, da v počasnem 

gibanju iščejo stik s katerimkoli delom telesa. Način stika in količina moči, ki jo stik sproži, 

povzroči nov premik in spremenjen način premikanja. Vodja aktivnosti mora biti pozoren na 

udeležence. Aktivnosti ne moremo izvajati, če je komu izmed njih nelagodno. Prav tako so 

premočni dotiki lahko na določeni točki tudi nevarni. Aktivnost lahko izvajamo ob spremljavi 

inštrumenta, ki ga igra vodja, glasbi ali pa v tišini. Vogelnik (1993) predlaga, da pred, med in 

po aktivnosti izvedemo pogovorno delavnico. Osredotočimo se na občutke ter jih osvestimo. 

Pred delavnico je izredno pomemben pogovor o strahovih, ki se lahko pojavijo pri 

posameznikih. Ti so pogosti predvsem pri udeležencih, ki pri aktivnosti sodelujejo prvič. Po 

delavnici so ključnega pomena občutki, ki so jih osebe doživljale med in po končanem delu. 

Ti so lahko vodilo ter izhodišče za vse nadaljnje aktivnosti.  
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3.2.3 Gibalno ovirane osebe 

 

Stopnja gibalne oviranosti je od osebe do osebe različna. Ne moremo izključiti 

raznolike psihofizične pripravljenosti, ki pogojuje posameznikovo pripravljenost za 

sodelovanje. Vsekakor je tu ključnega pomena sposobnost motiviranja izvajalca, ki lahko na 

to področje vpliva. Kljub temu raznolikost omenjene skupine ostaja. Možnost plesnih vsebin, 

ki jih lahko ponudimo gibalno oviranim osebam, je kljub na žalost še vedno prisotnemu 

procentu stereotipov številna.  

Lutka 

To aktivnost lahko s pomočjo asistenta izvajamo z vsemi osebami omenjene skupine. 

Zagorc (2008) aktivnost razdeli na štiri dele. V prvem delu gibalno ovirana oseba bodisi leži, 

sedi oziroma je nameščena v njej najbolj udobnem položaju. Druga oseba oziroma partner jo 

premika. Partner prime njene noge, roke, boke, glavo ter jo premika v različne možne 

položaje. Pomembno je, da se oseba ne počuti nelagodno. Partner, ki z njo dela, mora dobro 

poznati njene sposobnosti in omejitve. Takrat lahko preide na premikanje s sodelovanjem. 

Oseba lahko po svojih zmožnostih z gibanjem nadaljuje. V tem primeru je kooperativno 

sodelovanje odlična spodbuda k aktivnosti ter uvod v dejavnost.  

Naj nas stereotipi ne oklenejo. Vloge se lahko v drugem delu aktivnosti zamenjajo. 

Gibalno ovirana oseba lahko po svojih lastnih zmožnostih vodi partnerjevo gibanje. 

Uporablja lahko vse dele telesa. Partnerja lahko premika samo z rokami, nogami, glavo, 

nosom, komolcem ... Prav tako lahko gibanje lutke upravlja z govorom ali premikanjem zenic.  

 Pisanje črk 

Pisanje črk prilagodimo udeležencem. Aktivnost izvajamo sede in v paru. Sedimo 

lahko na tleh, blazinah, stolih ali vozičkih. To aktivnost lahko uporabimo tako v uvodnem, 

zaključnem kot osrednjem delu. V dvojici eden piše, medtem ko drugi ugiba napisano. 

Aktivnost prilagodimo glede na stopnjo gibalne oviranosti. Črke lahko pišemo po zraku z 

nogo, roko, glavo ... Črke pišemo v tako velikih linijah, kakor lahko dosežemo. S tem 

izboljšujemo občutek za prostor okoli nas (Vogelnik 1993). Tudi to aktivnost lahko izvajamo v 

trojici. Tretja oseba s težko gibalno ovirano osebo kooperativno sodeluje pri risanju črk ter 

ugibanju. 
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Prsti 

Ta aktivnost je primerna tudi za osebe, ki so težje gibalno ovirane. Če lahko oseba 

sama upravlja z zgornjimi okončinami, v aktivnosti sodeluje brez spremljevalca. V 

nasprotnem primeru ji ta pomaga pri ustvarjanju. Pomembno je, da oseba usmerja 

spremljevalca in ne obratno. Aktivnost je primerna za mlajše osebe, medtem ko za odrasle 

osebe ni več tako zanimiva. V tej dejavnosti spoznavamo svoje telo, predvsem prste. Ta 

aktivnost pripomore k razumevanju tega, da ples ni zgolj delanje premetov, neverjetnih 

obratov ter raznih drugih akrobacij. Ples izhaja iz srca ter ga vsak razume drugače. Plešejo 

lahko tudi naši prsti ter tako ples izvabijo iz srca na plan. 

Vogelnik ( 1993) to aktivnost predstavi z začetnim ogledovanjem prstov. Predlaga, da 

si ogledamo tudi sosedovo roko in jo primerjamo s svojo. Aktivnost se začne z igro iskanja 

razlik med obema. Kasneje vodja spodbudi k razmišljanju, kaj vse lahko s temi prsti 

naredimo. Vsak ustvari svojo gibno kompozicijo. Avtorica predlaga tudi dodajanje vsebine ali 

glasu. Sama pa dodajam, da lahko kasneje zaplešemo s prsti. Lahko se poigramo z različnimi 

glasbami. Predhodno si lahko ogledamo posnetke plesalcev ter skušamo s prsti posnemati 

njihovo gibanje. Preizkusimo se lahko tudi v plesu ''prstnih parov''. 

List v vetru 

Ta aktivnost lahko poteka individualno, v paru ali skupini. Avtorica (Vogelnik 1993) 

predlaga aktivnost v dvojici. V plesu listja posameznik spodbuja svojo ustvarjalno doživljanje 

sveta. Eden v dvojici predstavlja veter ter poskuša na različne načine h gibanju spodbuditi 

list, drugi pri tem pomaga ali pa nagaja. Vlogi na koncu zamenjata. Uporabimo lahko list z 

drevesa ali pa izdelan list iz papirja, ki ga udeleženci skušajo dvigniti, odnesti, odpihniti, 

zavrteti ... 

Čarobna vrata 

''Uporabimo vrata v prostoru. Polovica skupine gre ven. Vračajo se posamezno – vsak 

v značilnem gibanju: oponašajo npr. kakšno žival, kakšen poklic, kakšno dejanje, kakšen 

predmet itd. Predstavitev je kratka, ostali ugibajo.'' (Vogelnik 1993, str. 69) Tisti, ki 

predstavlja, sam izbere, kaj bo predstavljal. S tem omogočimo širok spekter možnosti, kjer 

vsak sodeluje v okviru lastnih zmožnosti in želja, hkrati pa je motivacija za izvajanje višja 

zaradi manjšega pritiska na osebo. Oseba lahko uporabi tudi zvok. Aktivnost lahko razširimo. 
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Ko ostali udeleženci uganejo predstavljeno bistvo, jih spodbudimo, da se po prostoru 

premikajo oz. zaplešejo v lastnih predstavah plesa te osebe, predmeta, živali ... S to 

aktivnostjo hkrati urimo radovednost ter domišljijo.  

 

3.2.4 Osebe z gluhoto ali naglušnostjo 

 

Zrcala 

Vogelnik (1993) predlaga izvajanje aktivnosti v dvojicah. Osebi v paru stojita nasproti, 

ena proti drugi. Udeležence spodbudimo k temu, da si predstavljajo veliko zrcalo, ki je med 

njima. Eden vodi, medtem ko drugi posnema vse njegove gibe. Priporočljivo je, da v začetku 

ohranjata stike s konicami prstov. Kasneje lahko predlagamo, da to opustita. Takrat gibanje 

poleg tega, da postane bolj svobodno, postane tudi bolj zahtevno. Tudi če ne obvladamo 

slovenskega znakovnega jezika, lahko to aktivnost predstavimo z demonstracijo, učenjem po 

modelu. Pozorni smo na to, da spodbujamo različne izraze na obrazu, napetosti. Ne smemo 

pozabiti na menjavo vlog. 

Vogelnik (1993) v svojem delu opiše več različnih oblih zrcal. Eno med njimi je tudi 

dvojno zrcalo. Udeleženci sedijo v krogu. Nekoga spodbudimo, da stopi na sredino. Izberemo 

poljubna dva kandidata, ki se mu pridružita. Za začetek je priporočljivo, da upoštevamo želje 

prostovoljcev, da zmanjšamo napetost. Prostovoljca torej zrcalita osebo na sredini. ''Zelo 

natančno ga opazujeta in zrcalita vse podrobnosti – trepet ustnic, droben prestop, dihanje, 

vzdihe, bežne poglede, zakrit smehljaj itd.'' (Vogelnik 1993, str. 60) 

Aktivnost, ki jo Vogelnik (1993) vključuje v ta sklop, so tudi smešna zrcala. Ta 

aktivnost je namenjena predvsem sproščanju ter razvijanju domišljije. Prva oseba v paru se 

giblje, druga pa popačeno posnema vso rutino. Učencem lahko to aktivnost predstavimo kot 

počeno ali pokvarjeno zrcalo.  

Skupinska oblika aktivnosti so zrcala v vrstah. Tukaj se udeleženci postavijo v dve 

nasproti stoječi vrsti. S konicami prstov se dotikajo sosedov v vrsti. Medtem ko se prva vrsta 

giblje kot celota, jo skuša druga vrsta posnemati. Aktivnost je odličen uvod k timskemu 

sodelovanju (Vogelnik 1993). 
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Prehitevanje v hoji ali teku 

''Hodimo po obodu večjega kroga. Prvi vodi in si izmisli nek korak oz. način hoje. 

Ostali ga nekaj časa posnemajo. Potem zadnji v vrsti prehiti vse, prevzame vodstvo in si 

izmisli nov način hoje ali teka. Ostali ga posnemajo. Hojo ali tek lahko spremeni že med 

prehitevanjem.'' (Vogelnik 1993, str. 61) K aktivnosti lahko vključimo uporabo inštrumentov. 

Pozorni moramo biti na to, da ima prav vsak udeleženec svoj inštrument. Z njim povzroča 

vibracije, ki ga še dodatno spodbujajo h gibanju.  

Gnetenje oblik 

Za to aktivnost lahko rečemo, da poleg plesnih veščin spodbuja tudi druge umetniške 

žilice, kot je na primer kiparstvo. Vogelnik (1993) predlaga delo v trojicah. Aktivnost v tem 

primeru prilagajamo številu udeležencev, njihovi starosti, storilnostni motivaciji. Udeleženci 

lahko poljubno izberejo material, iz katerega bodo kiparili. V primeru, da se znajdejo v zagati, 

jim pomagamo s predlogi. Tisti, ki predstavlja na primer brezoblično kepo gline, je bodoča 

kiparska skulptura. Druga dva člana trojke ga oblikujeta v poljubno skulpturo. V samem 

začetku je priporočljivo predlagati končni izdelek, kot je na primer človek, kakšna določena 

žival in tako dalje. Skulpturo udeleženca oblikujeta ne da bi se osebe dotikala. V primeru, da 

se odločimo za oblikovanje človeka, oblikujeta noge, roke, trup, obraz in mu hkrati podarita 

gibe. Učence spodbujamo k urjenju domišljije. Ob koncu skulpture kiparja spodbudimo, da 

kipu vdahneta življenje. Z nebesedno komunikacijo, kretnjami prikažeta, kako naj bi se 

skulptura gibala. V zaključnem delu lahko v tem stilu vsi trije zaplešejo po prostoru (Vogelnik 

1993) 

Nepričakovani gibi 

Aktivnost, ki jo Vogelnik (1993) omenja v svojem delu, malo prilagodimo. Dodamo 

vodjo ustvarjanja, ki ga ostali posnemajo. Le ta mora vse udeležence spodbuditi k temu, da 

so pozorni na njegove gibe. Ta se trudi, da jih izvaja čim bolj nepričakovano. Avtorica poda 

primer kroženja z obema rokama, kjer se nenadno ustavimo. Po trenutku mirovanja se 

začnemo premikati po slonje, kot da nam je to v velik napor. Imamo velik spekter gibanja, ki 

ga lahko uporabimo. Če udeleženci želijo, se lahko tudi oni preizkusijo v vlogi modela. 
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3.2.5 Osebe z motnjami v duševnem razvoju 

 

Stopnja posebnih potreb ter potrebne prilagoditve se razprostirajo vse od lažjih 

motenj v duševnem razvoju preko zmernih, težjih in težkih motenj. Kot strokovnjaki se 

moramo zavedati individuumov, s katerimi delamo. Ne samo v vzgojno-izobraževalnih 

procesih, ampak tudi v vseživljenjskih interakcijah. Ples ter vse aktivnosti ustvarjanja z gibom 

nam omogočajo dodatno razumevanje posebnih preprek, preprečevanje stereotipov ter nam 

ponujajo nešteto dokazov, da je vse mogoče. Kot sem napisala že v uvodu tega poglavja, 

lahko prav vse aktivnosti z dobro mero iznajdljivosti prilagodimo vsem skupinam oseb s 

posebnimi potrebami. Predlogi so le izbor najbolj primernih.  

Izolacija med hojo 

Ples v tej aktivnosti ponuja širok spekter možnosti. Plesalci se gibljejo prosto po 

prostoru. Vodja spodbudi poudarjeno gibanje samo z enim delom telesa. Je dober model, ki 

ga ostali posnemajo. Kljub temu je pomembno spodbujanje lastne kreativnosti. Kasneje 

lahko vodja spodbudi naslednjega udeleženca, da izbere del telesa, ki bo vodil oz. poudarjal 

njegovo gibanje. Opazovanje je pri tej aktivnosti izredno pomemben člen, ki ga ne velja 

izpustiti (Vogelnik 1993). 

Uporaba rekvizitov 

Zagorc (2008) meni, da uporaba pripomočkov sama po sebi spodbuja gibanje. Z njimi 

po njenem mnenju pridobivamo kvalitete gibanja, ki jih drugače ne bi. Ravno zaradi tega 

uporabo rekvizitov še posebej uvrščam v to skupino posebnih potreb. Dejstvo, ki ga avtorica 

navaja, da ob opustitvi pripomočka gibi še vedno ostanejo, me je spodbudilo k tej ideji.  

Zagorc  (2008) v svojem delu predlaga aktivnost z brisačo. To udeleženci k uri 

prinesejo sami. Še bolje pa je, da imamo te vedno na zalogi izvajalci sami. Plesalce 

spodbudimo, da brisače vržejo v zrak. V naslednji fazi jih spodbudimo, da se gibljejo tako kot 

brisača. Pomembno je tudi spodbujanje zavedanja navzočnosti drugih plesalcev. Plesalci 

lahko raziskujejo kvalitete, kot so plahutanje, oblikovanje lokov, migljanje, tresenje, ...  

Naslednjo aktivnost izvajamo bodisi v isti bodisi v drugi uri. Če jo izvajamo v drugi uri, 

moramo ponoviti začetni postopek, vendar le tega izvedemo hitreje kot prvič. Nato 

nadaljujemo z gibanjem po prostoru. Plesalcem kot model prikažemo različne kvalitete 
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gibanja, ki jih je predhodno spodbujal rekvizit. Prikažemo mehko, trdo, sunkovito ... kvaliteto 

gibanja. Plesalci si kasneje sami izberejo svojo. Ustvarjajo lahko v tišini ali ob glasbi. 

Pomembno je, da dobro poznamo skupino ter njihove želje. Če jih glasba dodatno spodbudi 

h gibanju, jo vsekakor uporabimo. V zaključni aktivnosti lahko plesalci rekvizit ponovno 

uporabijo. Spodbujamo jih k raznim interakcijam. Ponudimo tudi izbor lastnega rekvizita, ki 

ga najdejo v prostoru. Pri tem smo pozorni, da ne izbirajo nevarnih predmetov in z  gibanjem 

ter uporabo teh ne ogrožajo sebe in soplesalcev (Zagorc 2008). 

''Stoj ... ena, dve, tri'' 

''Vsi plešemo v sobi. Vsakomur je kadar koli dovoljeno reči ''stoj''. Vsi obstanemo in 

ostanemo na svojih mestih. Po klicu ''ena, dve, tri'' se spet začnemo premikati ...''(Zagorc 

2008, str. 94) Če prihaja do kaosa, določimo nekoga, ki usmerja gibanje in izreka besedo 

''stoj''. Aktivnost lahko prilagodimo tudi tako, da namesto besede ''stoj'' uporabimo glasbo. 

Ko se glasba ugasne, vsi obstojijo. Prav tako lahko uporabimo inštrument, ki ga uporablja 

vodja oziroma ga v uporabo ponudi enemu izmed plesalcev. 

Potovanje skozi prostor 

Avtorica (Vogelnik 1993) predstavi aktivnost, ki je primerna tako za uvodni kot 

osrednji in zaključni del. Pomembno je, da ima vsak plesalec na voljo dovolj prostora, ki si ga 

poišče sam. Če se plesalci preveč nagnetejo, jih skušamo prerazporediti mi. Določimo osebo, 

ki potuje skozi prostor. Po imenu tiho kliče vse, ki jih sreča na poti. Imenuje tudi predmete, ki 

jih opazi na svojem potovanju. Ostali se odzivajo na njegovo gibanje. Pomembno je, da vsak 

ki želi, dobi priložnost izkušnje ''potovalca skozi prostor''. Nikakor pa ne smemo k temu siliti 

oseb, ki tega ne želijo. Ta aktivnost je dober način spoznavanja soplesalcev. Njena uporaba je 

univerzalna.  

Živalski svet 

Aktivnost, ki jo avtorica Vogelnik (1993) omeni v knjigi, prilagodimo. Žival, ki bi jo radi 

upodobili, izberemo skupinsko. Če je na razpolago več živali, jih vse napišemo na list papirja 

ter žrebamo. Dogovorimo se, da bomo ostale upodobili prihodnjič. Vodja delavnice sprašuje 

o značilnostih te živali. Zapiše jih na tablo, list papirja ali spodbudi učence, da demonstrirajo 

svojo idejo. Vogelnik (1993) opiše kokoš. Njene poglavitne značilnosti zajemajo sunkovito 

sukanje z glavo v eno in drugo stran, hitre kljuvajoče gibe, ki so usmerjeni k tlom, zamahe s 
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krili ter hojo z ravnimi stopali. Ko se s plesalci domislimo nekaj teh lastnosti, jih spodbudimo 

k izvedbi teh. Če je to za skupino premalo zahtevno, jih spodbudimo, da gibanje izbrane živali 

upodobijo z značajem človeka. Pomembno je, da jim pomagamo z idejami, kot so: Kako bi se 

''Maja'' v vsakdanjem življenju premikala kot kokoš, kako bi ''Maja'' kot kokoš pisala domačo 

nalogo, jedla kosilo, tekla v šolo ... Kako bi ''Miha'' kot petelin igral nogomet ... 

Maske 

Maske lahko izdelamo doma, spodbudimo otroke, da prinesejo že izdelane, kupljene, 

lahko pa preproste izdelamo tudi pri uri likovnega pouka. Če imamo na voljo dovolj časa, jih 

lahko v 15 minutah izdelamo tudi na uri ustvarjanja z gibom oziroma kakšne druge plesne 

delavnice. Pomembno je, da vsak plesalec izbere ali izdela svojo masko. Če potrebuje pri 

izdelavi asistenco, mu pomagamo, vendar upoštevamo njegove ideje in želje. Tako se bo z 

masko lažje poistovetil. Priporočljivo je, da vsak svojo masko predstavi. Lahko gibalno, 

besedno, s pesmijo ali kako drugače. Maska predstavlja gibanje, ki ga plesalec kasneje izraža. 

Najprej plesalce spodbudimo, da se gibljejo brez glasbe. Dobro je, da imamo na voljo več 

različnih zvrsti ter kasneje ugotovimo, katera jim najbolj ustreza. Ob kateri se najlažje 

izražajo.  

''Preizkušamo njihovo učinkovanje stoje-sede-kleče; iščemo primerno hojo in način 

gibanja.'' (Vogelnik 1993, str. 72) 

3.2.6 Osebe z avtističnimi motnjami 

 

Pomembno je, da se plesnih aktivnosti lotimo sistematično. Priporočljivo je 

ponavljanje iste aktivnosti v nekaj zaporednih urah. Največ uspeha bomo dosegli, če se bomo 

pri ponavljanju dosledno držali istega vrstnega reda in rutine, ki jo bodo plesalci kasneje 

osvojili ter ponotranjili.  

Osebe z motnjami avtističnega spektra imajo težave na področju socialne interakcije, 

socialne komunikacije in fleksibilnosti mišljenja.  

Igre z blagom 

''Vsak si izbere kos blaga poljubne oblike in velikosti. Raziskujemo njegove lastnosti v 

gibanju na mestu in po prostoru: položimo blago na tla, se plazimo po njem, zamišljamo si, 

da je čarobna preproga.'' (Vogelnik 1993, str. 72) Pomembno je, da imamo na razpolago 
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veliko različnih barv ter materialov, da lahko vsak plesalec najde takšnega, ki mu ustreza. 

Aktivnost je priporočljivo najprej izvajati v tišini, s postopnim dodajanjem glasbil ali glasbe. 

Pozornost moramo usmeriti na plesalce ter njihove reakcije.  

Boben 

Zagorc (2008) ponuja ogromno plesnih aktivnosti, ki jih prilagajamo tudi za osebe z 

avtističnimi motnjami. Ena takih aktivnosti, ki jo lahko izvajamo tudi v povezavi s prejšnjo 

aktivnostjo igre z blagom, je ustvarjanje ob glasbilu. Tukaj navajam aktivnost ob 

enakomernem udarjanju na boben. V primeru, da učencem zvok bobna ne odgovarja, 

nadomestimo z drugim inštrumentom, ki ustreza vsem plesalcem v skupini. Med udarjanjem 

na boben smo pozorni na to, da tempo ni prehiter. Spreminjamo lahko kvaliteto udarcev. 

''Boben je nekakšen ''motor'', na katerega je vezan individualni občutek za ritem, občutek za 

gibanje, občutek živosti.'' (Zagorc 2008, str. 49) Ista avtorica svetuje, da plesalce spodbujamo 

k temu, da se povežejo z ritmom. Izberemo določen del telesa, na katerega je vezano 

nadaljnje gibanje.  

Različni načini hoje 

Zagorc (2008) v svojem delu navaja aktivnosti, ki dobro vplivajo na izkušnjo prostora v 

gibanju. V tem primeru lahko te aktivnosti uporabimo v namene uvodne dejavnosti. Učence 

spodbujamo k temu, da se premikajo kot voda, plahutajo kot metulji, med hojo govorijo, se 

plazijo kot kače, skačejo kot zajci ... S tem spodbujamo področje fleksibilnega mišljenja. 

Pomembno je, da opazujemo plesalce in njihovo izražanje. Dobro je, če spremljamo 

napredek ter področja, ki jim delajo težave. Pomembno je tudi prilagajanje navodil. Kadar 

podamo navodilo, da naj plahutajo kot metulji, dodamo konkreten opis in prikaz. Povemo, 

da naj hodijo po sprednjem delu stopal, z rokami pa naj mahajo od zgoraj navzdol.  

Vizualno osredotočanje 

Aktivnost omogoča individualen in širok spekter izbire. Plesalce spodbudimo k hoji po 

prostoru. Podamo navodilo, da se osredotočijo na packo na zidu. Ko vsi izberejo svojo packo, 

jih spodbudimo, naj se sprehodijo naravnost proti točki. Namesto packe lahko plesalcem 

ponudimo vse točke v prostoru. Plesalci lahko prosto izbirajo točke. Ko je prva stopnja 

osvojena, lahko preidemo k hitremu spreminjanju točk v prostoru. Priporočljivo je, da je na 

poziciji tistega, ki usmerja spreminjanje točk, vedno ista oseba (Zagorc 2008). 



 

21 
 

3.2.7 Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Lastna melodija 

Aktivnost, ki jo Vogelnik (1993) v svojem delu predlaga za razvijanje pozornosti, v tem 

primeru uporabimo kot uvodno aktivnost. Ta poteka skupinsko v krogu. Plesalce 

spodbudimo k temu, da vsak v mislih poje svojo pesem. Na znak, ki ga navadno določi vodja 

delavnice, zapojemo na glas. Plesalce spodbudimo k temu, da so hkrati pozorni na svojo 

pesem in z njo ne motijo soseda. Aktivnost nadgradimo tako, da plesalce spodbudimo h 

gibanju. Najprej gibanje poteka v krogu v smeri urinega kazalca. Medtem plesalci še vedno 

pojejo lastno melodijo. Ko spremenimo smer gibanja, se petje ponovno preseli v naše misli. 

Prav tako aktivnost nadgradimo z gibanjem po prostoru.  

Skupno dihanje in govorjenje 

Aktivnost je v Vogelnik (1993) umeščena pod aktivnosti za razvijanje pozornosti. 

Avtorica predlaga izvajanje v vrsti, kjer plesalci stojijo sproščeno drug ob drugem. Vodja jih 

spodbudi k sproščenemu dihanju. Ta stoji zunaj vrste ter postavi enostavno vprašanje, 

''npr.:Kaj si počel včeraj? ali: Kakšna je tvoja sestra?'' (Vogelnik 1993, str. 52) Aktivnost lahko 

izvajamo v uvodni ali zaključni dejavnosti. Nadgradimo jo lahko z gibom, ki pospremi 

odgovor. Omenjena avtorica predlaga, da plesalce spodbujamo k istočasnemu odgovoru na 

vprašanje, ki se mora kljub temu, da vsak član pove svoj odgovor, istočasno tudi končati. Gib 

je nadgradnja, ki v tem primeru preusmeri pozornost zgolj na plesalca samega. Če občuti 

oseba zaradi težjih govorno-jezikovnih motenj strah pred nastopanjem in govorjenjem pred 

skupino, je lahko ta aktivnost dobro izhodišče, ki razbije ta zid.  

Vogelnik (1993) omenja kup aktivnosti, ki jih lahko uporabimo pri delu z osebami z 

govorno-jezikovnimi motnjami. Pomembno je, da te aktivnosti posredno vključimo v ostale 

plesne aktivnosti, kjer se te osebe čutijo močne in uspešne. Ena takšnih aktivnosti je zehanje, 

kjer udeleženci sedijo v krogu in na vso moč odpirajo usta. Zehanje naj bi potekalo vedno 

glasneje. Avtorica predlaga aktivnost v manjših skupinah s tremi udeleženci. Plesalce 

spodbudimo k temu, da prvi ''zeh'' začne, drugi ga razvije in tretji zaključi. Tudi to aktivnost 

lahko nadgradimo in dopolnimo z gibom.  

Naslednja aktivnost vključuje sproščanje glasu, kjer plesalci tečejo po prostoru v 

svojem ritmu. Vodja jih spodbudi k temu, da med tekmo bodisi kričijo, pojejo ali kličejo z vso 
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močjo. Po petih minutah v primeru, da delamo z mlajšimi plesalci, te spodbudimo k temu, da 

si predstavljajo, da so tigri. Najprej se gibljejo tiho in gibčno zasledujejo svojo žrtev. Če 

učence motivira, lahko vodja delavnice igra njihov ulov za boljšo predstavljivost. Na znak 

enega izmed inštrumentov plesalce spodbudimo, da med močnim rjovenjem zagrabijo svojo 

žrtev.  

Ritem 

Vogelnik (1993) predlaga več aktivnosti za spodbujanje ritma. Kot smo v uvodu 

omenili, so prav vse aktivnosti primerne in ustrezne z določenimi prilagoditvami za vse 

omenjene skupine oseb s posebnimi potrebami. Ritem je eno izmed področij, ki ga ne velja 

izključiti v prav nobenem primeru. Ritem ustvarjamo bodisi z lastnim telesom bodisi z 

inštrumenti.  

Najlažji način ustvarjanja ritma je s ploskanjem, ki ga lahko izvajamo individualno, v 

dvojicah ali skupini. Vogelnik (1993) predlaga zanimivo aktivnost s ploskanjem po hrbtu 

partnerja, kjer mora prvi ponoviti ritem. Prav tako lahko aktivnost za spodbujanje ritma 

povežemo s prav vsemi plesnimi aktivnostmi, ki jih izvajamo. 

 Kadar skupina izvaja plesno aktivnost, ki pospeši srčni utrip, ob koncu te aktivnosti 

vsak posameznik otipa svoj utrip. Kasneje plesalce spodbudimo k temu, da bodisi z nogami, 

rokami ali inštrumenti udarjajo v ritmu svojega srčnega ritma.  

Velik pomen moramo pripisati tudi ustvarjalnemu področju. Pri ustvarjanju z ritmom 

vsak plesalec predlaga besede ali fraze, ki jih nato skupina ritmično razčleni. Ob ritmičnem 

skandiranju spodbudimo skupino h gibanju. Gibanje lahko poteka posamično ali v dvojicah 

(Vogelnik 1993). Izvajanje te aktivnosti lahko vključimo v nekaj zaporednih plesnih delavnic, 

kjer plesalci dobro ogrejejo svoje telo in hkrati prebudijo misli. Pri osebah z govorno-

jezikovnimi motnjami s to aktivnostjo postopoma vplivamo tudi na dviganje nivoja 

samozavesti.  

  



 

23 
 

3.2.8 Osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

''Za otroke je gibanje normalno in naravno. Svoje telo uporabljajo za igro, učenje, 

komunikacijo in izražanje čustev. Gibanje otrokom predstavlja stik s konkretnimi pojavi, kar 

je temelj za kasnejšo abstrakcijo. Učijo se uporabljati lastno izkušnjo kot temelj lastnega 

znanja.'' (Kavčič 2005, str. 7)  

Na kontinuumu se razprostira mnogo različnih individuumov, ki potrebujejo različne 

stopnje prilagajanj. Z lahkoto bi diplomsko delo posvetili zgolj temu področju. Ravno zaradi 

tega sem se odločila za predstavitev sklopa splošnih plesnih aktivnosti ter sklopa gibalnih 

aktivnosti, ki jih lahko uporabimo za razvijanje spretnosti na področju matematike.  

Kavčič (2005) je v sklopu diplomskega dela izdala knjižico aktivnosti učenja z gibanjem 

na področju matematike. Navaja različne sklope aktivnosti, ki jih vključujemo le v delo s 

šolsko populacijo. Prvi sklop so gibalne igre z navodili, kamor predlaga vključevanje 

prostočasnih otroških iger, ki naj bi jih vsak specialni in rehabilitacijski pedagog umestil v 

specifičen matematični okvir. Drugi sklop so gibalno-ustvarjalne igre, kjer je velik poudarek 

na delih telesa, s katerimi plesalci uprizarjajo števila, računske operacije, geometrijske oblike 

in druge matematične probleme. Tretji sklop, ki ga Kavčič (2005) omenja, so plesno-ritmične 

igre ob glasbi. Tukaj navaja aktivnosti, ki potekajo svobodno ali po točno določenem vzorcu. 

Predlaga dodajanje matematičnih nalog, ki jih specialni in rehabilitacijski pedagog doda k 

plesu. Le te lahko učenci rešujejo tudi med premorom. Zadnji sklop, ki ga navaja, so 

aritmetične gibalne igre s številčno vrsto.  

 

Prostornina 

Zagorc (2008) v svojem delu z naslovom ''Ustvarjalno gibalna improvizacija'' ponuja 

tudi aktivnosti, ki so povezane s prostornino. Cilj, ki ga s temi plesnimi aktivnostmi 

dosežemo, se nanaša predvsem na razumevanje prostornine kot tridimenzionalnega 

prostora. Ker se težave na tem področju pojavljajo pri velikemu številu oseb s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, te aktivnosti umeščam pod ta naslov. Ista avtorica navaja, 

da ima prostornina vidne meje, ki jih lahko plesalci ustvarjajo s telesom, npr. dlanmi, rokami, 

trupom, nogami, tlemi ...  

Na tem področju lahko ustvarimo mnogo plesnih aktivnosti, ki jih prilagodimo glede 

na skupino, s katero delamo, in  njihovo predznanje. Ena izmed takšnih aktivnosti poteka v 
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dveh skupinah, ki si stojita nasproti. Plesalec iz prve skupine steče v sredino sobe in nariše 

črto, plesalec iz druge skupine jo ujame ter nariše drugo. Aktivnost poteka z izmenjevanjem 

plesalcev iz prve in druge skupine. Naslednja takšna aktivnost poteka s plesalci, ki so 

naključno razporejeni v prostoru. Učitelj jim poda navodila, ki vključujejo oblikovanje 

vakuuma. Navodila vsebujejo stiskanje dlani, opisovanje meja, premike nog za ustvarjanje 

novega prostora, zapiranje ustvarjenega prostora ... Ko plesalci pridobijo občutek za središče 

telesa, lahko začnejo delati diagonale znotraj telesa. Spodbujamo jih k temu, da naredijo 

diagonalo s prsnim košem, rebrom, kolkom, stopalom. Kasneje lahko aktivnost nadgradimo z 

izvajanjem diagonal, ki so potujoče prostorsko projektirane (Zagorc 2008). 

 

Čas in dinamika 

Prav tako je časovna orientacija eno izmed področij, ki osebam s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja dela težave. Dinamika, ki jo lahko razvijamo v plesnih 

aktivnostih, pomaga spodbuditi plesalce na eni strani ter umiriti plesalce na drugi strani. 

Primeren izbor aktivnosti lahko  pripomore k uravnoteženju dejavnosti, ki so jih učenci 

deležni pri pouku.  

Zagorc (2008) piše, da sta izkušnji časa in dinamike gibanja zelo povezani. Predlaga 

uporabo počasne, enakomerne, utripajoče, ritmične in prekinjajoče različice gibanja. 

Aktivnosti, ki jih v tem sklopu izvajamo, povežemo s plesom, tekom ali zgolj hojo po 

prostoru, kjer plesalce spodbujamo k medsebojnemu dotikanju s prej omenjenimi različicami 

gibanja. Plešemo lahko z zaprtimi očmi, individualno, v parih ali skupini. Zagorc (2008) 

predlaga aktivnost v paru, kjer partner določi del telesa, s katerim v posameznem trenutku s 

plesalcem začneta z gibanjem. Kadar plešemo v skupini, poskusimo ujeti enakomeren ritem, 

ki ga postopoma spreminjamo. Tudi tukaj ne smemo pozabiti na zgoraj omenjene različice 

gibanja. 

3.2.9 Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

 

Po prebiranju literature sem mnenja, da so za to skupino najbolj primerne plesne 

aktivnosti zaupanja in občutenja. Nekaj teh sem prav tako našla v Vogelnik (1993), ki jih 

skupaj z dodanimi prilagoditvami povzemam v tem odstavku.  
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Naše želje 

''Ležimo na tleh z zaprtimi očmi. Predstavljamo si, da je prostor v našem telesu 

prazen. Osredotočimo se na odnos med zunanjo obliko telesa in prostorom okrog njega. 

Predstavljamo si, kje v prostoru leži kakšen del, kako občutimo stik s tlemi. Zavedamo se 

napetosti v raznih delih telesa, zavedamo se dihanja in raznih drugih občutkov in dogajanj. 

Nato popustimo nadzor in prisluhnemo željam našega telesa. Ali želi obstati, kjer je? Se želi 

prevaliti na stran, se raztegniti, zazehati, sesti, se smejati, skočiti, steči? Želi kaj drugega? 

Izpolnimo si svoje telesne želje in uživajmo v svobodi te izkušnje, dokler se ne izpoje.'' 

(Vogelnik 1993, str. 34) Ko končamo s to aktivnostjo, plesalce spodbudimo k udejanjanju 

misli. Gibajo se lahko v tišini, ob inštrumentu ali bo glasbi. Previdni moramo biti pri izbiri 

glasbe, da ta ne zavede oziroma zmoti plesalčevih lastnih gibalnih želja. Zato je priporočljivo, 

da gibanje, ki vodi v ples, najprej poteka v tišini.  

Občutenje rok 

Aktivnost izvajamo stoje z zaprtimi očmi. Plesalce spodbudimo, da stopijo v rahel 

razkorak in roke sprostijo ob telesu. Podamo navodila, da dlani močno pritisnejo ob stegna, 

medtem ko štejemo do 6. Sledi počasno dvigovanje rok nad glavo. To lahko večkrat 

ponovimo, smeri gibanja rok pa konstantno spreminjamo. Z zadnjim dvigom rok učence 

spodbudimo, da jih v tem položaju nekaj trenutkov tudi obdržijo. S ploskom spodbudimo, da 

njihove roke prosto padejo navzdol. V zadnjem delu te aktivnosti plesalce spodbujamo h 

kroženju rok v različne smeri. Prvi krožijo sproščeno, drugi z napetimi prsti, tretji s 

pokrčenimi rokami, četrti z ritmičnim ustavljajočim gibanjem ... To gibanje nadaljujemo v 

gibanje po prostoru. Podobno dejavnost lahko izvedemo z vsemi deli telesa. To aktivnost je 

priporočljivo izvajati v uvodnem delu, kjer vsakokrat zamenjamo del telesa (Vogelnik 1993). 

Barve 

''Nekdo imenuje barvo in pokaže na drugega, ki brez razmišljanja z gibanjem in 

zvokom izrazi občutje, ki ga je v njem izzvala barva.''(Vogelnik 1993, str. 37) Plesalci lahko to 

aktivnost nadaljujejo s plesom z rekvizitom v barvi, ki jo sami izberejo. Priporočljivo je, da 

imamo na voljo veliko količino rutk v različnih barvah in različne zvrsti glasbe. Na vsako zvrst 

plesalci ustvarjajo z izbrano rutko minuto in pol. Po odmoru lahko učencem ponudimo 

inštrumente, ki jih izbirajo glede na slišano glasbeno zvrst in barvo izbrane rutke. V primeru, 
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da si vsi želijo zgolj ene barve in inštrumenta, postavimo pravilo, da mora vsak plesalec ob 

zvoku bobna zamenjati rutko in inštrument. Tako se privajajo na sodelovanje in 

potrpežljivost ter se hkrati vživljajo še v ostale vloge, ki jih na začetku niso sami izbrali. 

Zaupanje 

''Tako imenovane vaje zaupanja lahko pomagajo brez mnogo pogovarjanja premostiti 

nekatere pregrade med ljudmi v skupini.'' (Vogelnik 1993, str. 38) Osebe s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami se pogosto znajdejo v situacijah neodobravanja s strani vrstnikov. 

''Vaje zaupanja so primerne za odrasle in za otroke pri umirjanju in vzpostavljanju stikov 

zlasti po večjih pretresih in stiskah (utrujenost, življenjske težave, izčrpanost itd.)'' (Vogelnik 

1993, str. 38). 

Prva aktivnost zaupanja je padanje v vrsti, kjer udeleženci stopijo v vrsto drug za 

drugim. Ko prvi pade, ga drugi zadrži. Aktivnost se nadaljuje vse do zadnjega, ki ga zadrži prvi 

padajoči, ki se je medtem postavil na konec vrste. V ta sklop aktivnosti spada tudi 

podpiranje. Aktivnost poteka v krogu s premerom 1,5 m. Oseba, ki stopi na sredino, stoji 

sproščeno, a trdno in zravnano. Priporočljivo je, da ji z ruto zavežemo oči. Ko jo zavrtimo 

okrog svoje osi, se nagiba v različne smeri. Naloga ostalih udeležencev je, da jo varujejo. Prav 

vse plesalce spodbujamo, da poskusijo vlogo osebe na sredini. Podobno aktivnost izvajamo 

tudi v skupinah po tri. Bolj napredna in težja aktivnost zaupanja je tek z zavezanimi očmi. 

Aktivnost izvajamo v paru. Eden izmed udeležencev ima zaprte ali zavezane oči, medtem ko 

ga drugi trdno prime za roko s prepletenimi prsti. Vloga osebe, ki nima zavezanih oči, je vloga 

vodje, ki osebo usmerja po prostoru, z njo teče, pleše, skače. Vlogi par tudi zamenja 

(Vogelnik 1993).  

Po vseh aktivnostih, ki jih izvajamo s skupino oseb s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, je zaključna evalvacija temeljnega pomena za nadaljnje izvajanje. Samorefleksija 

udeležencev je naše vodilo za oblikovanje prihodnjih plesnih ur. Takrat udeleženci izrazijo 

doživljanja, ki jih tekom ure nismo uspeli prepoznati. Negativni odzivi nas ne smejo 

presenetiti. Takrat je priporočljivo, da evalvacijo pretekle ure izvedemo tudi pred začetkom 

naslednje, ko udeleženci aktivnosti ''premislijo'' in ''prespijo''. Aktivnosti zaupanja je 

priporočljivo izvajati v manjših časovnih enotah, a večkrat in konstantno, dokler ne 

dosežemo pozitivne evalvacije.  
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3.2.10 Dolgotrajno bolne osebe 

 

Ples kot pomoč pri izboljšanju pljučne funkcije pri osebah z astmo, ples kot motivacija 

in razvedrilo težko bolnih otrok, ples kot sredstvo povezovanja, ples v mislih in srcu. 

Raznolika skupina dolgotrajno bolnih oseb se razprostira vse od oseb s sladkorno boleznijo, 

ki lahko z gibalno aktivnostjo vsaj do neke mere preprečijo oz. upočasnijo napredovanje 

bolezni, oseb z astmo in epilepsijo, kjer moramo plesne aktivnosti skrbno izbirati, do težje 

bolnih oseb z različnimi rakavimi obolenji, revmo, Crohnovo boleznijo, odpovedjo ledvic, 

imunskimi pomanjkljivostmi, dermatološkimi boleznimi ... Ključnega pomena je, da poznamo 

trenutke, ko mora oseba zaradi svojega bolezenskega stanja mirovati. Če je bolezen 

nalezljiva, lahko z določenimi prilagoditvami pred-plesne aktivnosti izvajamo individualno. 

Kadar mora določeno obdobje oseba zaradi navodil zdravnika mirovati, lahko priskrbimo 

video posnetke plesnih predstav ali pa izvedemo plesno lutkovno predstavo. Osebo ob glasbi 

spodbujamo k ''miselnemu plesu'' z zaprtimi očmi ali pa zgolj s posameznimi deli telesa, ki 

posameznika ne utrudijo.  

Plesoča narava 

''V naravi je dosti dejavnosti, ki bi jih lahko označili kot ples. Posnetki in opazovanja 

nam dokazujejo, da se tudi rastline gibljejo na prisrčen, ritmičen, urejen in logičen način. 

Veter jih potresava sem in tja, v dežju se povesijo, čez dan se obračajo za soncem. Premikajo 

se, da bi se oplodile ali da bi raztrosile semena. To je le nekaj rastlinskih gibanj, ki jih 

razumemo ... '' (Vogelnik 1993, str. 5) Glede na bolezensko stanje prilagodimo aktivnosti, ki 

jih povezujemo s posnetki. Aktivnosti lahko vsebujejo lastno improvizacijo, aktivnosti 

zaupanja, zrcala, kjer je velik poudarek na posnemanju, ustvarjanje lastnega ritma, 

spoznavanje lastnega telesa ter s tem vpliv na telesno shemo posameznika, potovanja po 

prostoru ali zgolj na listu papirja, sproščanje, notranje poslušanje, domišljijske aktivnosti, 

uporabo rekvizitov ... 
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3.3 Primeri dobre prakse in raziskave na področju plesa za OPP – tujina 
 

Osebe z Downovim sindromom se srečujejo z raznolikostjo zdravstvenih težav, ki 

napredujejo vse od njihovega otroštva do odraslosti. Mnoge težave so rešljive s pomočjo 

telesne aktivnosti. Raziskovalci so opazili potrebo po inovativnem in zanimivem načinu 

lajšanja podobnih zdravstvenih težav pri posameznikih z Downovim sindromom. Clark (2011) 

je ugotovila, da so fizične aktivnosti za te osebe pogosto dolgočasne. Kadar pa so izvedene v 

kombinaciji s plesom, osebe v njih mnogo bolj uživajo. Raziskava je bila izpeljana s pomočjo 

znanstvenih revij in internetnih strani, učbenikov ter profesionalnih dognanj znanstvenikov 

na področjih fizioterapije in plesa. Ugotovljeno je bilo, da otroci z Downovim sindromom 

pogosto razvijejo kompenzacijske gibalne vzorce, ki izhajajo iz telesnih značilnosti njihove 

bolezni kot na primer hipotonija (nizek mišični tonus). Združevanje fizioterapevtskih vaj z 

glasbo in plesno tehniko naredi zdravljenje bolj spodbudno za otroke, hkrati pa spodbuja 

zdrave gibalne vzorce (Clark  2011). 

Odrasli z Downovim sindromom s starostjo naletijo na nov niz izzivov, kot so težave s 

spominom, upad vida in sluha, težave s ščitnico, znižane kardiovaskularne zmogljivosti, 

debelost, osteoporoza in depresija. Združevanje funkcionalnosti fizioterapije in ustvarjalnega 

vidika plesa spodbuja posameznike z Downovim sindromom na psiho-motoričnem in 

kognitivnem področju. Tako lahko izboljšajo spomin, telesno kondicijo, omogočeno pa jim je 

tudi izražanje čustev. S strateško kombinacijo fizioterapije, plesne tehnike, glasbe in 

ustvarjalnosti se lahko vzorci, kakovost življenja in gibanja za posameznike z Downovim 

sindromom izboljšajo (Clark 2011). 

Hoban (2000) navaja podatke, ki jih je v sklopu lastnih raziskav izvedla na področju 

plesno-gibalne terapije. Avtorica omenja, da je plesno-gibalna terapija oblika psihoterapije, 

ki uporablja gibanje ali ples kot primarno sredstvo komunikacije. Dodaja, da je še posebej 

učinkovita pri ljudeh, ki imajo razne fizične omejitve, težave na področju zaznavanja in 

komunikacije ter različne oblike demence. Prav tako poudarja ugotovitve, ki so pokazale na 

velik vpliv plesno-gibalne terapije na stopnjo interakcije z drugimi ljudmi, stopnjo 

samostojnosti in samozavesti. Pozitivne učinke plesno-gibalne terapije avtorica povezuje z 

uporabo rekvizitov in glasbe. Le ti naj bi pomagali razširi funkcijsko povezavo med umom in 

telesom za gibalno ovirane osebe, osebe s senzornimi okvarami ter motnjami v duševnem 
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razvoju. Hoban (2000) našteje dejavnosti, ki so bile izvajane v okviru raziskave. Navajam 

nekaj najbolj zanimivih izsledkov. Prvi se nanaša na aktivnosti, kjer so si študenti plesno-

gibalne terapije z uporabniki, ki so sodelovali v raziskavi, nežno podajali balone. Kljub temu, 

da je ta dejavnost strukturirana vaja, je plesalec skušal razširiti svoj doseg ter poskušal 

ohraniti balon v gibanju. Ker ob tej aktivnosti ni zgolj razmišljal, ni bilo opaziti dolgčasa zaradi 

ponavljajočega gibanja. Avtorica navaja, da ga je um spodbujal k dodatnemu naporu podaje 

balona k drugi osebi. S to aktivnostjo pa je velik poudarek na spodbujanju socializacije. 

Omenja nekaj rekvizitov, ki so bili uporabljeni med aktivnostmi: kroglice, šali, trakovi ... 

Ugotovitve so pokazale, da tudi najmanjši gib pripomore k posameznikovemu izražanju 

čustev. Velik pomen Hoban (2000) pripisuje tudi pomočniku, ki spodbuja posameznikove 

gibalne vzorce.  

''Oseba, priklenjena na invalidski voziček se lahko spominja, kako je ljubila ples, ko je 

bila mlajša. ''Ampak poglej me zdaj. Ne morem plesati,'' bi lahko rekla. Filozofija plesno-

gibalne terapije je, da če zna plesati v svojem srcu, lahko pleše. Spodbujati je potrebno 

najmanjši gib – ne ponavljajoče vaje, ampak smiselno obliko samo-izražanja.'' (Hoban 2000, 

str. 34) Ravno s tem citatom nam potrdi rdečo nit, ki jo peljem skozi celotno diplomsko 

nalogo. Vsak lahko pleše. Vsak iz plesa črpa nekaj drugega, a vendar sebi koristnega.  

Raziskava Nunn (2011) je pokazala, da je vadba ključnega pomena pri lajšanju 

simptomov Parkinsonove bolezni, možganske motnje, ki napreduje počasi in lahko povzroči 

upočasnjenost, okorelost, slabo ravnotežje in tresenje rok, nog, ustnice in čeljusti. Vadba je 

vključevala predvsem plesne aktivnosti. Učne ure tanga so se pri udeležencih raziskave 

izkazale s pozitivnimi učinki na njihovo ravnotežje, prav tako pa so za okvarjena področja 

osvojili nekaj alternativnih oblik gibanja. Nunn (2011) navaja 10 razlogov, ki so vplivali na 

pozitivne učinke plesa pri osebah s Parkinsonovo boleznijo: 

- ples razvija prilagodljivost in vliva zaupanje; 

- ples je na prvem mestu med psihičnimi aktivnostmi, ki pomagajo povezati um in telo; 

- ples preprečuje osamljenost; 

- ples prikazuje podobe v svojem gracioznem gibanju; 

- ples povečuje zavedanje delov telesa v vesolju; 

- ples osredotoča pozornost na oči, ušesa in dotik orodij za pomoč pri gibanju in ravnotežju; 



 

30 
 

- ples pripoveduje zgodbe; 

- ples izžareva ustvarjalnost; 

- osnova plesa je ritem; 

- bistvo plesa je veselje (Nunn 2011, str. 3). 

Miller  (2009) opisuje delavnico terapevtke in pediatrinje Anne Romanosky, ki jo ta že 

vrsto let izvaja z osebami s posebnimi potrebami. Delavnica je oblikovana na temeljih 

terapije, ki jo je v letih 1940 oblikoval profesionalni plesalec  Marian Chace. V članku izkušnja 

matere štiriletnega dečka, ki se je rodil s cerebralno paralizo, več kot odlično prikaže 

pozitivne učinke plesa na več področjih v našem življenju. Deček ne govori in uporablja 

voziček. Kljub temu pa ga mama vsako soboto odpelje na plesne vaje, kjer skupaj z ostalimi 

30 udeleženci z različnimi ovirami sodeluje v plesno-gibalni terapiji. ''Delavnica njemu in 

ostalim omogoča, da je za trenutek ''normalen''.'' (Jocelyn 2009, v Miller, 2009) Delavnica 

vključuje prilagojene elemente sodobne plesne tehnike. Miller (2009) z zanimivostjo poudari 

dejstvo, da je bilo med njenim opazovanjem delavnice na plesišču toliko različnih posebnih 

potreb, kot je bilo otrok. V delavnici so uspešno sodelovali otroci z avtizmom, Downovim 

sindromom, spino bifido, cerebralno paralizo, okvaro vidne funkcije ... Nekateri otroci so 

imeli izredno visoke, drugi pa izjemno nizke funkcionalne sposobnosti. Kljub temu so 

sodelovali in bili uspešni prav vsi.  

Miller (2009) navaja, da moramo na vsakega posameznika kljub enaki diagnozi gledati 

individualno. Ples omogoča velik spekter možnosti, ki jih lahko prilagajamo in je ravno zaradi 

tega tako učinkovit. Terapevtka Romanosky za delo z osebami z motnjami avtističnega 

spektra predlaga aktivnosti, ki vključujejo zrcaljenje ali gibalne izkušnje, ki so otroku že 

znane. Rekviziti, kot so na primer hula obroči, so v pomoč pri premagovanju komunikacijske 

vrzeli z osebami z motnjami avtističnega spektra. Za otroke s težkimi fizičnimi omejitvami je 

potreben asistent, ki jim pomaga skozi celotno rutino. Kljub temu pa avtor izpostavlja 

dejstvo, da je plesna dejavnost zanje ena redkih priložnosti, ki jih seznani z izkušnjo, ki je za 

večino otrok nekaj običajnega: biti aktiven (Miller 2009).  

Mati dečka s cerebralno paralizo trdi, da ima v rokah prav vse empirične dokaze, ki jih 

potrebuje za dokaz uspešnosti plesno gibalne terapije. ''Ko pleše, se smeji. Je zelo srečen.'' 

(Miller 2009, str. 3) 
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''Jessica je deklica s cerebralno paralizo. Je članica Relev programa v studu B v Mount 

Zion. Relev, baletni termin, omogoča osebam s posebnimi potrebami, izkušnjo radosti, ki jo 

prinaša ples skupaj z učenjem baleta, jazza in izraznega gibanja.'' (Fallstrom 2006, str. 1) V 

omenjenem studiu izvajajo ure s predšolskimi otroki, ure z osebami na vozičkih, ure za osebe 

stare od 5 do 10 let ter ure za najstnike. V članku je avtor izrazil navdušenje nad predstavo, ki 

so jo člani tega studia s skupinskimi močmi izvedli. V predstavi je opazil močan socialni čut 

med vsemi udeleženci, samozavestni nastop vsakega posameznika, vključevanje in 

povezovanje med njimi ter občutek radosti, ki ga je prinesel aplavz na koncu predstave 

(Fallstrom 2006). Takšnih primerov dobre prakse je na internetu veliko. Prav vsi pa tako kot 

prej omenjeni dajejo poudarek na povezovanju in vključevanju vseh skupin oseb s posebnimi 

potrebami s pomočjo plesa.  

Deklica Jodi se je želela udeležiti plesnega tečaja. Težave, ki jih je imela z 

upoštevanjem navodil, koncentracijo in nenadnimi razburjenji, so ji to onemogočale. Njeni 

starši so se zavedali, da ima deklica motnje avtističnega spektra, a so bili kljub temu 

razburjeni. Po nekaj neuspelih poskusih je dekličin oče prišel v stik s pedagoginjo Annette 

Romano-Merlini. Na njegovo spodbudo je lastnica plesnega studia v New Milfordu začela 

izvajati posebne plesne ure za otroke z avtizmom. Njeno prepričanje o pozitivnih učinkih 

plesa se je izkazalo za upravičeno. V nekaj letih je ugotovila, da je ponavljanje aktivnosti 

lahko ključ do uspeha za te osebe. Naučila se je tudi, da se je potrebno izogibati 

spremembam v času, kraju in strukturi učne ure, materiale pa je potrebno uvajati 

postopoma. Pozitivni učinki, ki jih je v mnogih letih izkušenj opazila, se nanašajo predvsem 

na napredke na področjih fine motorike, koordinacije telesa in prostorskem zavedanju, moči, 

fleksibilnost, sposobnosti slediti smeri in disciplini (Hohn 2009). 
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3.4 Primeri dobre prakse in raziskave na področju plesa za OPP – Slovenija 
 

Kavčič (2005) je v okviru diplomskega dela izvajala trening učenja matematike z 

gibanjem. ''Pri treningu je sodelovalo sedem otrok z učnimi težavami pri matematiki iz 

drugega razreda devetletke. Intenzivni del treninga je potekal šest tednov dve do tri šolske 

ure tedensko; drugi manj intenzivni del pa še štiri tedne po eno šolsko uro. Po končanem 

treningu je skupina otrok pokazala napredek na vseh področjih znanja. Otroci so na končnem 

testiranju uporabljali kvalitetnejše strategije štetja nazaj, v zaporedju in pri fleksibilnem 

štetju; šteli so bolj natančno. Ob koncu vsega so dosegli višjo stopnjo avtomatizacije 

aritmetičnih znanj ter večjo fleksibilnost rabe aritmetičnih znanj.''(Kavčič 2005, str. 17)  

Plesna skupina Vrtiljak obratuje pod okriljem centra Cirius Vipava že vse od leta 1999. 

V skupini sodelujejo mladostniki na invalidskih vozičkih z motnjami v čutno gibalnem razvoju 

skupaj s plesalci prostovoljci, s katerimi plešejo v paru. Ples je dejavnost, ki članom skupine 

omogoča doživljanje novih izkušenj, ki so nujno potrebne za njihov razvoj. Poleg tega pa jim 

višajo kvaliteto življenja. Osebe se z gibanjem igrajo, raziskujejo in uživajo v različnih 

kombinacijah ter kakovostih gibanja, plesa. Eden izmed projektov, ki so ga izpeljali, je plesna 

predstava ''Rdeči čeveljčki''. Avtorica projekta g. Katja Bucik pravi, da je želela v predstavi 

povezati otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v skupni plesni projekt s skupino 

mladih plesalcev iz skupine Terpsihora in z uveljavljenimi plesalci skupine M&N Dance 

company. V želji, da bi poudarila povezovalno dimenzijo plesa, ji je to odlično uspelo. Vsak 

član iz plesne skupine Vrtiljak ima po njenih besedah svojstven gibalni besednjak, ki ga na eni 

strani zaznamuje gibalna oviranost, na drugi strani pa želja po gibalnem izražanju (Bucik 

2010).  

Poleg projekta Rdeči čeveljčki je skupina sodelovala v številnih drugih projektih, kot 

so: Skriti zaklad«, projekt za uveljavljanje in izmenjavo projektnih dosežkov na 

mednarodnem nivoju: »Plesna delavnica z elementi plesno gibalne terapije za otroke s 

posebnimi potrebami, mednarodni seminar kreativnih delavnic EUROLINE »New Creation«, 

mednarodni festival »Festival of Performing and Visual Arts« ter mnogih drugih. (Plesna 

skupina vrtiljak, pridobljeno iz http://www.center-jpv.si/vrtiljak.htm ) 

  

http://www.center-jpv.si/vrtiljak.htm
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Primer dobre prakse, ki se uveljavlja v našem prostoru, je plesni klub Zebra. Plesni 

klub, ki je dokaz, da uresničevanje sanj o vrhunskem plesu ni omejeno zgolj na življenje brez 

invalidskega vozička. Skupina, ki se udeležuje številnih domačih in mednarodnih tekmovanj 

ter ustvarja projekte, ki vzamejo sapo tudi povprečnemu plesnemu laiku. (Plesni klub Zebra, 

pridobljeno iz http://www.pkzebra.si/o-nas/kdo-smo/) 

 

Prav tako je v letu 2007 v sodelovanju s koreografom Mihom Krušičem in Društvom 

študentov invalidov Slovenije nastala predstava WATCH OUT. Rdeča nit predstave je bil 

citat:''Sanje, ki se jih lahko dotaknem.'' V čustveno plesno pripoved so bili vključeni invalidi, 

ki so s trudom in voljo ovrgli splošno misel, da se jim je zaradi invalidnosti porušil ves svet. 

Drugačnost gibov, zmožnosti telesa, mozaik osebnih pripovedi so v omenjeni predstavi 

dokaz, da so prave sanje mogoče s pomočjo trdega in ustreznega dela.  (Watch out, 

pridobljeno iz http://salsa.powerdancers.net/?p=48) 

  

http://www.pkzebra.si/o-nas/kdo-smo/
http://salsa.powerdancers.net/?p=48
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4 Zaključek 
 

Ples je ena izmed oblik pomoči z umetnostjo. Sama sem se ravno zaradi prostovoljnih 

plesnih delavnic, ki sem jih v srednji šoli izvajala z različnimi skupinami oseb s posebnimi 

potrebami, odločila za študij specialne in rehabilitacijske pedagogike. Ker se s plesom 

ukvarjam že več kot štirinajst let, je ta odločitev botrovala tudi k izbiri teme mojega 

diplomskega dela. Dobro se zavedam pozitivnih učinkov plesa. Tekom študija sem bila priča 

nekaterim projektom, ki so se v Sloveniji na tem področju že izvedli. Za to temo me je 

navdušil tudi izbirni predmet, ki sem ga obiskovala v drugem letniku študija: Ustvarjanje z 

gibom, pomoč z umetnostjo.  

V diplomskem delu sem želela raziskati vplive plesa na kognitivni, emocionalni in 

psihomotorični razvoj oseb s posebnimi potrebami. S pomočjo prebrane literature sem 

dokazala hipotezo o vplivu plesa na omenjena področja. Kadar govorimo o psihomotoričnem 

razvoju, ples vpliva na spretnosti, ki so povezane z zavedanjem telesa, prostora, časa in 

odnosov z drugimi. Pri kognitivnem razvoju v povezavi s plesom govorimo o učenju in 

ozaveščanju gibanja telesa v odnosu do drugih in do prostora. Kadar govorimo o plesu in 

osebah s posebnimi potrebami, je po mojem mnenju najbolj pomemben čustveno-socialni 

razvoj. Vsi se radi počutijo uspešne in imajo željo po izražanju čustev. S plesom lahko to 

omogočimo prav vsakomur. 

Zanimala me je tudi primerjava uporabe plesa kot terapije v tujini in pri nas. 

Ugotovila sem, da je bilo v tujini izvedenih veliko dobrih praks, ki s končnimi rezultati 

dokazujejo mojo začetno hipotezo o pozitivnem vplivu. Tudi Slovenija se na področju plesa, 

vezanega na osebe s posebnimi potrebami iz leta v leto razvija. Kljub stereotipom so v 

javnosti najbolj odmevne aktivnosti gibalno oviranih oseb. Vedno več je med predmetnega 

povezovanja plesno-gibalnih aktivnosti z ostalimi predmetnimi področji. Najbolj me je 

navdušila uporaba gibanja pri učenju matematike, saj sem imela z abstraktnimi pojmi pri tem 

predmetu tudi sama v otroštvu veliko težav. Zasledila sem vključevanje oseb s posebnimi 

potrebami v različne plesne zvrsti. Tudi to je potrdilo mojo začetno hipotezo, da lahko 

aktivnost prilagodiš prav vsakemu. To sem želela dokazati s prilagoditvami dejavnosti za 

posamezne skupine, ki sem jih prav tako vključila v moje diplomsko delo.  

S pomočjo diplomskega dela sem prišla do novih raziskovalnih vprašanj, ki se jih bom 

podrobneje lotila na 2. stopnji študija.  
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