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Povzetek 

 

Gibalno-plesno izraţanje je način, ki prispeva k celostnemu in globljemu vstopanju v 

proces socialnega učenja. V prepletu z dejavnostmi drugih področij vpliva na sproščenost 

otrok in na njihovo notranjo motiviranost za aktivno in ustvarjalno sodelovanje. Do teh 

ugotovitev sem prišla pri projektnem delu, ki je potekalo v sodelovanju z otroki in 

vzgojiteljico vrtčevske skupine Miške. Tuja skupnost (Masaji) je bila zrcalo naši skupnosti 

(Miške). V tem zrcalu smo opaţali podobnosti in razlike, kar nas je pripeljalo do 

spoznavanja značilnosti lastne skupine. Z oblikovanjem lastnega plemena smo skupaj 

stopili na pot učenja, ki ni bilo le vsebinsko, temveč tudi odnosno. Srečanja so bila 

zastavljena kot proces rasti in poglabljanja skozi plesno izraţanje in gibanje z namenom, 

da bi otroci globlje vstopali v vsebino in sporočilo posameznih srečanj. Pri tem je vsak 

otrok kot pripadnik plemena v svoji edinstvenosti bogatil skupnost. S projektom socialnega 

učenja s plesnim izraţanjem in gibanjem sem ţelela prispevati k ozaveščanju o prisotnosti 

in pomenu vrednot. Pri prepletu dejavnosti različnih področij so imele prvenstveno vlogo 

dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja, ki so se tesno povezovale tudi z glasbeno in 

likovno vzgojo. Ob spremljanju razvoja in učenja otrok v obdobju skupnega projekta sem 

prepoznala umetnost, zlasti plesno, kot nepogrešljiv del pri grajenju medosebnih odnosov.   

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, ples, gibanje, socialno učenje, ustvarjalnost 
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Abstract 

 

Physical expression of dance is a way that contributes to an integrated and deeper entering 

in the process of social learning. Intertwined with other mat activities, it influences the 

relaxation and inner motivation of children for active and creative cooperation. I came to 

these findings at the project work with the children and the teacher of kindergarten group 

Miške (Mice). An unknown community (Masai) was the mirror to our community, Miške 

(Mice). We noted similarities and differences which led us to get to know the 

characteristics of our own group. With the formation of own tribe, we entered together the 

way of learning which was not only content learning but also relational learning. The 

meetings were planned as the process growing and deepening through physical expression 

of dance in order to enter  the content and meaning of individual meetings deeper. By its 

uniqueness, each child enriched the community as a member of the tribe. With the project 

of social learning through physical expression of dance, I wanted to contribute to  the 

raising awareness of the presence and importance of values. At the interweaving  of mat 

activities of different fields, primary role was given to physical expression of dance, 

closely associated with music and art education. Monitoring the development and learning 

of children at the period of mutual project, I discovered art, especially art of dance, as an 

indispensable part of building interpersonal relationships. 

 

 

KEY WORDS: pre-school child, dance, moving, social learning, creativity 
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UVOD 

 

Skupnost je kot sestavljanka, v kateri ima vsak košček svoje mesto. Koščki niso kopija 

drug drugega – vsak izmed njih je edinstven in nosi v sebi nekaj posebnega. Med seboj se 

dopolnjujejo – različnost jih povezuje v celoto. Vsak košček je pomemben in bogati 

skupnost. 

 

Vzgojitelji imamo lepo in hkrati odgovorno poslanstvo na svetu. Naša naloga je ustvariti 

odprt prostor, v katerem vsak najde svoje mesto. Vsak otrok je nekaj posebnega, vsak je 

edinstven, vreden ljubezni in spoštovanja. 

 

Vzgojitelji lahko pomembno prispevamo k razvoju pozitivne samopodobe otrok in k 

razvoju in grajenju pozitivnih medsebojnih odnosov v skupini. Pri tem je pomembno 

spremljanje razvoja posameznikov in skupine, kar nam omogoča boljše poznavanje otrok 

in načrtovanje ustreznih pogojev za njihov nadaljnji razvoj.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na teoretična izhodišča razvoja 

in učenja predšolskega otroka, na socialno učenje, na področje plesa in ustvarjalnega giba 

ter pomena le-tega pri socialnem učenju in celostnem razvoju otroka ter na vlogo 

vzgojitelja pri socialnem učenju s plesnim izraţanjem in gibanjem.  

 

V empiričnem delu sem v pristopu k temi opredelila problem, zapisala cilje projekta in 

raziskovalne hipoteze ter metode. Sledijo struktura projekta, potek in analize srečanj, 

analiza specifičnega otroka in interpretacija rezultatov. V empiričnem delu diplomske 

naloge je predstavljen projekt, ki sem ga izvedla v skupini predšolskih otrok v vrtcu Mladi 

rod v Ljubljani. Temelji na povezavi socialnega učenja s plesnim izraţanjem in z 

gibanjem. Gre za preplet dejavnosti različnih področij kurikuluma, pri čemer imajo 

prvenstveno vlogo dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja. Pri spremljanju procesa 

razvoja in učenja v skupini Miške sem se osredotočila na raziskovanje sproščenosti otrok, 

na njihovo aktivno sodelovanje, na vključevanje posameznika, dvojice in skupine v 

dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja in na uporabo in razvoj socialnih veščin pri 
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dejavnostih znotraj petnajstih srečanj in pri ostalih vodenih dejavnostih (vodila jih je 

vzgojiteljica ob moji odsotnosti) ter pri dnevni rutini v vrtcu. 

 

Pri načrtovanju in oblikovanju projekta sem upoštevala, da je učenje predšolskega otroka 

celostno. Z namenom, da bi čim bolj prispevala k njihovemu vsesplošnemu razvoju, sem se 

pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti osredotočila na otroke. Skušala sem zaznati njihove 

značilnosti, upoštevati predhodno znanje in izkušnje ter načrtovati proces, ki gradi na 

njihovih zmoţnostih. Ţelela sem pripraviti ustrezne pogoje za aktivno učenje. Načrtovala 

sem preplet dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja z dejavnostmi drugih področij, s čimer 

sem omogočila pogoje za učenje različnih spoznavnih tipov otrok. 

 

Podlaga za moje projektno delo je bila kultura Masajev, ki so jo otroci spoznavali na 

različne načine in sem jo uporabila kot motivacijo za nadaljnje delo. Ţelela sem, da bi 

otroci tako laţje in bolj zavzeto ter notranje motivirano vstopili v proces graditve in 

sooblikovanja lastne skupnosti. Predvidevala sem, da mi bo pri tem pomagal lik Masajke 

Este, poglavarke plemena. 
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TEORETIČNI DEL  

 

 

1 RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Ko se približam otroku, mi vzbudi dvoje občutij: blagost ob spoznanju, kdo je, in 

spoštovanje ob tem, kar utegne postati. (Louis Pasteur) 

 

V Kurikulumu za vrtce so zapisani bistveni poudarki o razvoju in učenju predšolskega 

otroka, ki so temelj za vzgojiteljevo delo z otroki. Navedeni so v nadaljevanju. 

 

Otrok dojema in razume svet celostno, razvija in uči se v aktivni povezavi s svojim 

socialnim in fizičnim okoljem, v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno 

druţbenost in individualnost. V ospredju predšolske vzgoje je otrokov vsesplošni (duševni 

in telesni) razvoj (Bahovec idr., 2007). 

 

»Nekatera skupna načela predšolske vzgoje v vrtcu: 

 predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka 

(potrebna je »izraba« vsakega razvojnega obdobja takega, kot je) in ne kot pripravo 

na neko naslednjo stopnjo vzgoje in izobraţevanja; 

 v kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni ravni nujen preplet različnih 

področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino; 

 predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmoţnostih in ga voditi k 

pridobivanju novih doţivetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne 

zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča 

izraţanje, doţivljanje ter ga močno čustveno in socialno angaţira; 

 učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter 

oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na 
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notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih 

izkušenj; 

 otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način zdruţuje temeljna načela 

predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu 

preseganja svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, 

razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju« (Bahovec 

idr., 2007, str. 19). 
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2 SOCIALNO UČENJE  

 

Vsi stojimo v krogu upanja. 

Drug drugemu podajamo plamen. 

Če moja luč ugasne, jo bo zanetila tvoja. 

Skupno oddajava silnejši žar … 

Sleherna luč na svoj način obeta, 

da tema nima zadnje besede. (David McCauley) 

 

»V razvoju posameznika sta zelo pomembna proces socializacije in proces 

samooblikovanja. Osebnost se spreminja vse ţivljenje, čeprav ohranja pri tem nekatere 

značilnosti kot svojo identiteto« (Musek in Pečjak., 1984, str. 105). 

 

»Socialno učenje sloni na predpostavki, da je mogoče zavestno delovati in doseči 

spremembe na ravni socialnega in čustvenega razvoja posameznika ter funkcioniranja 

skupine. Osnova delovanja na tej ravni je sistematično opazovanje značilnosti skupine, 

dinamike interakcij znotraj nje, narave konfliktov in način njihovega reševanja konfliktov, 

odnosa do posameznikov, oblikovanja podskupin ...« (Turnšek, 2010, str. 27). 

 

Z dejavnostmi socialnega učenja - socialnimi igrami skušamo izboljšati socialne spretnosti 

predšolskih otrok in obenem njihovo predstavo o sebi, samovrednotenje, zaupanje vase 

(Turnšek, 2010). 

 

 

2.1 SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE 

 

Otroci so izjemno dragoceni člani družbe; izredno pozorni so in občutljivi, zavedajo se 

svojega okolja; neverjetno jih prizadeneta slabo ravnanje in čustveno zlorabljanje 

odraslih, saj jim ti ne izkazujejo globokega spoštovanja in ljubezni, ki jim brezpogojno 

pripadata. (Modrost starešin) 

 



Kraner J. Socialno učenje s plesnim izraţanjem in z gibanjem. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2013 

6 

Za otroka je najpomembnejši odnos s starši, obenem pa ga zaznamujejo izkušnje, ki jih ima 

s starimi starši, tetami, strici in vzgojitelji v vrtcu. Zanj je najpomembnejši občutek, da ga 

imajo starši, in drugi zanj pomembni odrasli, radi, da ga sprejemajo takega kot je, in, da so 

ponosni nanj (Humphreys, 2008). 

 

Samospoštovanje je središče osebnosti in določa, kako uporabljamo svoje neizmerne 

sposobnosti. (T. Humphreys) 

 

»Vsako dejanje, vsak izraz na obrazu, vsaka kretnja in vsaka beseda, ki jo izgovori odrasla 

oseba, pomembna za otroka, sporočajo nekaj o njegovi vrednosti, pomembnosti in 

sposobnostih« (Humphreys, 2008, str. 16). Najpomembnejši značilnosti samospoštovanja 

otrok sta torej človekov občutek, da je vreden ljubezni, in občutek sposobnosti 

(Humphreys, 2008).  

 

Vrednost je v vsakem človeku, je naravna danost, samospoštovanje pa se razvije v otroštvu 

(prav tam).  Starši in vzgojitelji imamo pomembno in odgovorno poslanstvo na svetu. Naša 

sporočila vplivajo na otrokovo oblikovanje mnenja o sebi – na samovrednotenje. Za otroka 

je ključnega pomena, da razvije visoko samospoštovanje. To vpliva na pozitiven odnos do 

sebe in do drugih, predvsem pa olajša vstopanje v odnose in omogoča grajenje kvalitetnih 

odnosov. 

 

 

2.2 SOCIALNE VEŠČINE 

 

Osnovna značilnost socialnih veščin je, da omogočajo primerno socialno sporazumevanje, 

kar pomeni, da smo sposobni hkrati upoštevati lastne in sogovornikove potrebe in čustva 

ter spoštovati različnost. Dobro razvite socialne veščine omogočajo, da lahko posameznik 

uspešno zadovoljuje lastne potrebe, ne da bi pri tem oškodoval partnerja. Z učenjem 

socialnih veščin zato lahko prispevamo k razvoju posameznika kot tudi k oblikovanju 

zadovoljujoče klime v skupini predšolskih otrok v vrtcu. Pri tem pa ne gre le za vsebinsko, 

temveč tudi za odnosno učenje (Turnšek, 2010). 
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2.3 ODNOSI MED VRSTNIKI 

 

»Preden vstopamo v odnose, medtem ko smo v odnosih ali ko določene odnose opustimo, 

je najpomembnejše odkritje/ odkrivanje sebe. Spoznavanje svojega sveta in razumevanja, 

spoznavanje svojih čustev, razmišljanj in strategij, svojega osebnega prostora, ki ga 

uporabljamo pri sebi in drugih ljudeh. Šele ko nekaj izvemo o sebi, lahko sprejmemo 

drugačnost drugih. Šele tedaj lahko izrazimo svoje občutke, se umaknemo, kadar nam to 

ustreza, empatično doţivimo zgodbo drugega človeka, se lahko prilagodimo, vodimo, smo 

vodeni in smo v dobrem odnosu z drugim« (Rozman, 2006, str. 87). 

 

Skrb zase in za druge ni le socialna, ampak tudi ţivljenjska veščina. Učenje in 

obvladovanje te osnovne praktične veščine dviguje kvaliteto posameznikovega ţivljenja in 

predstavlja moţnost za skupno bivanje, torej ţivljenje v skupnosti (Rozman, 2006). Z 

različnimi pristopi lahko urimo tiste vedenjske spretnosti, ki ustvarjajo boljše odnose med 

vrstniki in spodbujajo vrstniško sprejemanje. Namen teh pristopov je izboljšati uspešnost 

posameznika pri vključevanju v odnose, njegovo sposobnost za ustvarjanje kakovostnih 

odnosov in preprečiti socialno izolacijo otrok (Turnšek, 2004).  
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3 PODROČJE PLESA IN USTVARJALNEGA GIBA 

 

»Sodobni učni pristopi temeljijo na celostnem učenju in poučevanju in vključujejo v učenje 

poleg miselnih aktivnosti tudi telo in čustva – na pomen gibanja na delovanje moţganov 

opozarjajo tudi najnovejše raziskave s področja nevroznanosti. Ustvarjalni gib je aktiven 

pristop učenja vsebin s pomočjo telesa. Opredelimo ga kot pristop oziroma način dela, pri 

katerem otroci z gibanjem izraţajo, oblikujejo in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine. 

Osnovni cilj ustvarjalnega giba in plesne vzgoje za otroke v vrtcu in šoli niso učenje 

koreografije po vnaprej določenih vzorcih, temveč ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo 

otroka, kot igra, kot učenje različnih vsebin … z gibalno-plesno izkušnjo. Ustvarjalni gib 

kot učni pristop otrokom pomaga razumeti pojme in vsebine z različnih kurikularnih 

področij z izkustvenim učenjem … pozitivni učinki uporabe ustvarjalnega giba ugodno 

vplivajo na otrokov celostni razvoj« (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011, str. 

225). 

 

 

3.1 PODROČJE (PLESNE) UMETNOSTI V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

»Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kaţejo ţe v 

otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, 

motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti« (Bahovec idr., 2007, str. 37). Otrok v 

umetnosti izumlja in ustvarja, ko zamišlja in oblikuje ples, pesem, igro ... Govorimo o 

umetniški dejavnosti otroka. Taka dela nastajajo, ko ima otrok pri delu svobodo in se od 

njega pričakuje neposrednost, drugačnost, izvirnost. Prav to so odlike otroške umetnosti, ki 

jih gojimo in cenimo (Bahovec idr., 2007). 

 

»Z umetnostjo se otrok izraţa in komunicira … V umetnosti lahko predstavi svoja najbolj 

skrita počutja in čustvene vsebine, natančno opiše ali predstavi neki dogodek ali stvar, 

lahko se posveča estetskim vidikom, izrazi svojo etično presojo o sebi, dogodku, ali pa 

eksperimentira z umetniškim jezikom« (Bahovec idr., 2007, str. 38). 

 



Kraner J. Socialno učenje s plesnim izraţanjem in z gibanjem. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2013 

9 

»V Kurikulumu za vrtce spada ples v okvir področja umetnost« (Geršak, 2011, str. 87). 

Globalni cilji tega področja so zapisani v nadaljevanju. Prirejeni so za področje plesa.  

 Doţivljanje, spoznavanje in uţivanje v (plesni) umetnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

 razvijanje izraţanja in komuniciranja s (plesno) umetnostjo, 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških (plesnih) sposobnosti (Bahovec 

idr., 2007). 

 

»Če analiziramo dejavnosti, ki jih priporoča klurikulum, ugotovimo, da je poudarek na 

izmišljanju, preizkušanju, kombiniranju, doţivljanju, izraţanju, komuniciranju, 

ustvarjanju, igri, opazovanju, razlikovanju, izvajanju, sestavljanju, občutenju plesa/ skozi 

ples. Te dejavnosti so v skladu z razvojno stopnjo predšolskega otroka in so naravnane na 

proces, razvijanje ustvarjalnosti in plesnosti, raziskovanje plesnih elementov, ne pa na 

učenje plesnih koreografij. Dejavnosti, ki jih zasledimo v našem kurikulumu, sovpadajo 

tudi z načeli pedagoškega pristopa Reggio Emilia, pri čemer je bistvena otrokova 

participacija« (Geršak, 2011, str. 93). 

 

 

3.2 TELO – OTROKOV PRVI STIK S SVETOM 

 

»Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato mu je potrebno zlasti v predšolskem obdobju 

nuditi čim več moţnosti za raziskovanje in izraţanje skozi gib« (Geršak, 2011, str. 91). Ker 

vemo, da se največ naučimo iz lastnih izkušenj, je najbolje, da otroku damo čim več 

moţnosti, da ples preprosto izkusi (Kovačec, Valdes, 2010). »Otroka spodbujamo k 

plesnemu izraţanju s pomočjo organizirane igre in lastnega raziskovanja. Plesne dejavnosti 

v predšolskem obdobju so usmerjene v proces ustvarjanja, raziskovanja in igro, ne pa v 

končni »produkt«, tj. plesni nastop in nudijo neizmerne moţnosti medpodročnega 

povezovanja oz. projektnega načina dela v vrtcu« (Geršak, 2011, str. 91). 
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»Telo je človekov instrument, za katerega je potrebno ţe v najrosnejših letih skrbeti, ga 

negovati in uglasiti. Uglasimo ga lahko na mnogo načinov. Eden najbolj priljubljenih 

načinov je prav gotovo ples. Popeljati otroka v ta zanimiv svet pa je čudovito in obenem 

odgovorno delo. Slediti je potrebno cilju, da otrok na začetku gibanje vzljubi, se ob tem 

počuti prijetno, raziskuje nešteto moţnosti, ki jih nudi ustvarjalni gib, se v plesu potrjuje« 

(Kovačec Valdes, 2010, str. 8-9). 

 

»Otroku je gibanje ţivljenjska potreba, česar se včasih odrasli ne zavedamo dovolj. Vedeti 

bi morali, da otrok v gibanju izraţa svojo duševnost in da je fizično dobro počutje bistveno 

tudi za vse druge vidike otrokovega razvoja. Zato dovzetno, močno in gibko telo omogoča 

otroku, da se v tem svetu bolje znajde in izrazi« (Kovačec Valdes, 2010, str. 8). 

 

 

3.3 POMEN PLESNEGA IZRAŢANJA IN GIBANJA ZA OTROKOV CELOSTNI 

RAZVOJ 

 

»Zaradi potrebe po gibanju se otroci učijo o okolju, ki jih obdaja; zaradi potrebe po učenju 

se gibljejo v danem okolju. Z gibanjem torej otroci pridobivajo izkušnje, ki predstavljajo 

temelj njihovega razvoja« (Geršak, 2009, str. 152). 

 

Učenje s plesno umetnostjo in skozi plesno umetnost je v današnjem konceptu predšolske 

vzgoje enakovredno ostalim umetnostim – v Kurikulumu zavzema obseţen del ciljev in 

dejavnosti. Z vključevanjem metode ustvarjalnega giba oziroma plesne vzgoje v vrtec 

omogočamo otroku učenje z metodo igre in učenje skozi umetnost. Ob takih dejavnostih se 

otrok razvija celostno (Geršak, 2011).  

 

»Pri plesu je telo »inštrument«, na katerega plesalec »igra«. Nanj je vedno treba gledati z 

več zornih kotov hkrati, saj gre sočasno za gibanje, veselje, sprostitev, komunikacijo, 

estetsko doţivetje itd. Otrokovo telo deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko 

sprejema kinestetične, ritmične in socialne draţljaje in se nanje odziva« (Zagorc, Vihtelič, 

Kralj in Jeram, 2013, str. 9). »Skozi gibno-plesno ustvarjanje otroci razvijajo vsa področja 
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razvoja: čustveno-socialno, kognitivno in psihomotorično. Ob plesnih dejavnostih krepijo 

izraţanje in komuniciranje, ustvarjalnost, stike z drugimi otroki – razvijajo pozitivne 

odnose v skupini, doţivljanje, višje spoznavne funkcije in samopodobo ter ozaveščanje 

telesa. Otrok skozi gibalno-plesno izkušnjo laţje razume svet okrog sebe« (Geršak, 2009, 

str. 152). 

 

»Znanost ugotavlja, da se najbolj učinkovito učimo, če poleg vida, sluha in govora 

vključujemo tudi telesno aktivnost. Izraţanje in ustvarjanje z gibanjem poglablja 

doţivljanje, to pa povečuje motivacijo, olajšuje razumevanje in izboljšuje zapomnitev« 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 7). 

 

Ustvarjalni gib je pristop, pomemben za kinestetični tip otrok, za nemirne in hiperaktivne 

otroke, ker omogoča aktivno kinestetično učenje, in za otroke s posebnimi potrebami, ki z 

ustvarjalno plesno-gibalno izkušnjo gradijo lastno zavedanje telesa, samozavest, razvijajo 

ustvarjalnost, pozitivne odnose v skupini, izraţajo čustva … (Meško idr., 2011). S 

spodbujanjem izraţanja in ustvarjanja z gibanjem upoštevamo kinestetično inteligentnost 

kinestetičnega tipa otrok ter jim omogočimo kinestetično sprejemanje informacij in 

nebesedno izraţanje (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

 

3.4 PLES – NEBESEDNA KOMUNIKACIJA 

 

»Plesna umetnost je specifična oblika neverbalnega izraţanja, ki povezuje in razvija 

človekove fizične, čustvene ter intelektualne danosti in sposobnosti« (Meško idr., 2011, str. 

224). 

 

»Neverbalna komunikacija je še posebej pomembna za čas, ko ima otrok skopo besedišče, 

ter za izraţanje vsebin, ki so teţko ubesedljive ali zelo intimne/ skrite. Zato je potrebno 

otroku omogočati in ga spodbujati k doţivljanju in izraţanju čustvenih vsebin, pa tudi 

vrednostnih in estetskih doţivljanj. Take osebne izpovedi kaţejo razlike med posamezniki 

– njihovim odzivanjem, doţivljanjem ter izraţanjem notranjega in zunanjega sveta. Na 
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področju umetnosti odrasli razlike pričakujejo in cenijo tako na nivoju vsebin, kot tudi na 

nivoju oblikovanja umetniške forme in osebnih umetniških govoric. Zato ob spoznavanju 

umetnosti in ob umetnosti otrok spodbujajo in gojijo otrokovo iskanje, prepoznavanje, 

izpostavljanje in sprejemanje različnosti ter radovednost in veselje do različnosti« 

(Bahovec idr., 2007, str. 47). 

 

Vzgajanje s plesom, izraţanje in ustvarjanje z gibom je sodobna učna metoda, ki je 

podkrepljena s sprotnimi novimi odkrivanji nevrofiziološke znanosti o delovanju moţgan. 

Kot celostna učna metoda vključuje psihomotorične, doţivljajske in spoznavne sestavine 

učnega procesa. Zato omogoča otroku (in odraslemu) tudi nebesedno izraţanje in 

sprejemanje informacij ne le po tradicionalnih poteh sluha in vida, ampak tudi po 

kinestetični poti, kar prispeva k uresničevanju sodobnega učnega načela »učiti se z vsemi 

čutili« (Kroflič in Gobec, 1995, povz. po Rose idr., 1993). 

 

 

3.5 PLES IN USTVARJALNOST 

 

»Psihologija danes opredeljuje ustvarjalnost kot dejavnost, lastnost mišljenja, način 

mišljenja. Je sposobnost, osebnostna lastnost, poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje 

problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno preoblikovanje informacij« (Kroflič 

in Gobec, 1995, str. 26-27). 

 

Ustvarjalnost ima fiziološko osnovo. V levi polobli potekajo razumski, besedni (verbalni), 

analitični procesi, v desni polobli pa prostorski, vizualni, čustveni, intuitivni, sintetični 

(zdruţitveni, celostni) procesi. Tu je tudi osnova za ustvarjalne dejavnosti, vendar v 

medsebojni interakciji z levo, »razumsko« hemisfero (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Gibalno-plesna vzgoja spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti (Koban 

Dobnik, M., 2005). Otrok si lahko gibanje izmišlja, ustvarja nove oblike v mirovanju in v 

gibanju telesa. Individualno ali v skupini rešuje probleme – različne gibalne naloge. 

Rešitev problema je v različnosti in ni enoznačna za vse udeleţence. Vsaka skupina ali 
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posameznik išče svojo zamisel, ki jo izpelje, razvije iz danega izhodišča (Krofljič in 

Gobec, 1989). Osnovna metoda plesne vzgoje je ustvarjanje z gibanjem. Sestavine 

ustvarjalnega procesa pa so bogato predstavno mišljenje, domišljija in divergentno 

mišljenje. S plesno vzgojo jih neprestano spodbujamo k razvoju. (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Spodbujati in razvijati ustvarjalnost otrok skozi izraţanje in oblikovanje z gibanjem je ena 

od glavnih nalog plesne vzgoje. To nalogo pa lahko z uspehom izvaja lahko le ustvarjalen 

vzgojitelj, ki ne ostaja pri šablonah, ampak išče nove načine dela in nove spodbude za 

otrokovo gibalno ustvarjalnost. Ob tem se sam razvija ter doţivlja uspeh in zadoščenje v 

vzgojnem delu (Kroflič in Gobec, 1989, str. 21). Vzgojiteljeva originalnost je v iskanju 

novih, drugačnih zamisli in izvedb. Njegova proţnost se kaţe v prilagajanju trenutnim 

nepredvidenim situacijam med potekom usmerjene dejavnosti, v zmoţnosti odstopanja od 

načrtovanega poteka in še v marsičem (prav tam). 

 

Z aktivnimi metodami spodbujanja ustvarjalnih sposobnosti in oblikovanja ustvarjalnih 

stališč v vzgojno-izobraţevalnem procesu (v likovni, glasbeni, plesni vzgoji in na vseh 

drugih področjih) olajšujemo prenos ustvarjalnega vedenja v vsakodnevne ţivljenjske 

situacije in dejavnosti ter v sam način ţivljenja posameznika (prav tam). 

 

 

3.6 VLOGA PLESA PRI OBLIKOVANJU SAMOPODOBE IN PRI GRAJENJU 

ODNOSOV 

 

»Ples je govorica telesa. Telesna govorica pa je jezik občutkov. Razvija se od rojstva 

naprej in je sestavni del medosebnih odnosov. Skozi svoje telo doţivljamo svet, skozenj se 

zrcali odnos do sebe, do drugih, z gibanjem izraţamo svoja čustva, misli, doţivetja. S 

telesom govorimo, sporočamo – otroci mnogo bolj kot odrasli … Ples je tako kot glasba 

postal »mednarodni jezik«. Poznajo ga vse kulture sveta« (Zagorc idr., 2013, str. 7). 

 

Posebej je potrebno poudariti, da ples pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, na 

odnose v skupini in laţje razumevanje sveta (Geršak, 2011). »Komuniciranje z gibom 
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razvija dobre socialne odnose, jih kultivira. Navadno se poraja skozi skupinsko ustvarjanje, 

kjer imata telesni in psihični stik pomembno vlogo – še posebej pri medsebojni strpnosti in 

sodelovanju« (Zagorc idr., 2013, str. 7). »Ustvarjalni gib otrokom omogoča doţivljati 

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 prijateljske odnose. Tudi odnos vzgojitelj/ 

učitelj – otrok/ učenec je v taki skupinski klimi prijeten« (Geršak, 2011, str. 89). 

 

Pomembno je, da vzgojitelji vključujemo v dejavnosti gibanje. S tem otrokom omogočimo, 

da sprostijo svojo energijo in si z ustvarjalnim gibanjem gradijo pozitivno samopodobo. 

Doţivljajsko ustvarjalno gibanje je lahko tudi sredstvo za konstruktivno uporabo energije, 

za vlaganje energije v izgrajevanje in ne v razdiranje. Vzgojitelji in učitelji opaţajo, da 

proces psihofizičnega sproščanja in gibalnega ustvarjanja v otroških skupinah učinkuje na 

zmanjšanje nasilnosti, obenem pa povečuje strpnost in pripravljenost za sodelovanje. Zato 

postajajo v svetu in tudi pri nas sodelovalne ustvarjalne gibalne igre ena temeljnih metod v 

vzgoji za mir in nenasilno reševanje konfliktov. Ob skupnem reševanju danega problema 

skozi celostno psihofizično ustvarjalno gibalno dejavnost, ki je značilna za te igre, se 

udeleţenci učijo ustvarjalnega sodelovanja, empatičnega poslušanja, upoštevanja 

sogovornika, spoštovanja različnosti (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Ples ima pomembno mesto pri socialnem učenju, saj pozitivno vpliva na otrokovo 

samopodobo in spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov.  

 

 

3.7 POMEN POVEZOVANJA GLASBE S PLESOM 

 

Kadar govorimo o gibalno-plesnem ustvarjanju ima glasba pomembno mesto. Zlasti pri 

otrocih opaţamo, da se jih v notranjosti globoko dotakne in nanje pozitivno, lahko bi celo 

rekli, zdravilno deluje. Pri gibalno-plesnem ustvarjanju se otroci z glasbo »zlijejo« v eno. 
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»Emil Jaques Dalcroze, eden pionirjev na področju evritmije, je ples in gibanje povezoval 

v skoraj neločljivo celoto in trdil, da ples teţi k izraţanju glasbe s pomočjo giba, ritem pa 

je tisti element, ki ju povezuje« (Koban Dobnik, 2005, str. 30).  

 

Glasba človeku bogati ţivljenje. Ţe v antični Grčiji so ji ljudje priznavali magično moč. 

Platon je o glasbi takole zapisal: »Poučevanje glasbe je najmočnejši instrument, kjer si 

ritem in melodija utirata pot v notranje dele duše« (Denac, 2002). »Z glasbeno vzgojo kot 

pomembnim delom estetske in umetnostne vzgoje vplivamo na celostni in uravnoteţen 

afektivni, socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj otrokove osebnosti« (prav tam, str. 

11). 

 

Otroci, ki odraščajo ob poslušanju glasbe, petju in gibanju po ritmu, uţivajo, kar 

strokovnjaki poimenujejo »bogato senzorično okolje«. To pa je le poseben izraz, ki 

pomeni, da je otrok izpostavljen širokemu spektru okusov, vonjav, struktur, barv in 

zvokov. Otroci, ki uţivajo tako bogato okolje, imajo od tega več koristi kot le zabavo. 

Raziskovalci menijo, da slednji utrejo več poti med celicami v moţganih. Glasbene 

izkušnje so pomemben način pomoči pri vzpostavljanju teh poti, ki jih strokovno 

imenujemo ţivčne povezave. Medtem ko je poslušanje glasbe nedvomno ključ do nastanka 

teh ţivčnih povezav, se prav v času, ko otrok v glasbi aktivno sodeluje, ustvarjajo 

najmočnejše povezave. Raziskave so pokazale, da so otroci, ki so aktivno vključeni v 

glasbo, boljši v branju in matematiki, ko začnejo hoditi v šolo, laţje se osredotočijo in 

nadzorujejo svoje telo, laţje se igrajo z drugimi in imajo višjo samozavest (Lyness, 2006). 

 

 

3.8 VLOGA PLESA PRI MEDPODROČNEM POVEZOVANJU 

 

V vrtcu je pomembno povezovanje različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem 

različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej 

značilno, da so soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja. Izbiramo 

tiste vsebine, metode in načine dela, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato 
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v največji meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu (Bahovec idr., 

2007). 

 

Ustvarjalni gib lahko vključujemo na različna področja dejavnosti v vrtcu, saj ima učenje 

skozi gib in ples funkcijo udejanjanja spoznavnih vsebin z doţivljanjem in je sredstvo 

ustvarjalnega izraţanja učnih vsebin (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik, Kasjak, 2011). S 

povezovanjem dejavnosti gibalno-plesnega izraţanja z dejavnostmi drugih področij 

spodbujamo otrokov emocionalni, intelektualni in socialni razvoj (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

V sodobni plesni vzgoji v okviru kulturno-umetnostne vzgoje je ključnega pomena prav 

njena interdisciplinarnost. Vključujemo jo na različna področja kurikuluma in v druge 

dejavnosti, ki potekajo v vrtcu. Z vključevanjem umetnostnih vsebin in sodobnih celostnih 

metod dela na druga področja dejavnosti v vrtcu razvijamo odnos do umetnosti in 

dosegamo cilje, povezane z različnimi področji dejavnosti. Ples se povezuje z različnimi 

področji kurikuluma in je hkrati tudi sredstvo vzgajanja. Gibanje je skupno plesni vzgoji in 

področju gibanje, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je skupno plesni, glasbeni, 

filmski, dramski in likovni vzgoji. Orientacija v prostoru in komuniciranje skozi ustvarjalni 

gib sta pomembna vidika pri učenju jezika. Razvrščanje, urejanje, raziskovanje simetrij, 

oblik in odnosov s plesom posega med cilje matematike. Razvijanje občutljivosti za 

gibanje, oblike in predmete v okolju se povezuje s področji narava in druţba. Izraţanje 

čustev, vţivljanje in medsebojno sodelovanje, ki je za plesno dejavnost nujno, spodbujajo 

razvoj pozitivnih medčloveških odnosov, krepijo otrokovo zavest in pozitivno vplivajo na 

socializacijo. Prav to povezuje ples s socialnim učenjem in s tem z druţbo, pa tudi z 

ostalimi področji dejavnosti. Z različnimi gibalnimi spodbudami in raziskovanjem giba v 

odnosu do okolja razvijamo mišljenje in druge umske sposobnosti. (Meško idr., 2011). 

 

Posebej izpostavljamo, kar je zapisano ţe v poglavju Telo – otrokov prvi stik s svetom. V 

predšolskem obdobju so plesne dejavnosti usmerjene v proces ustvarjanja, raziskovanja in 

igro, ne pa v končni  »produkt« (plesni nastop), in nudijo neizmerne moţnosti 

medpodročnega povezovanja in projektnega dela v vrtcu (Geršak, 2011). V empiričnem 

delu diplomske naloge je predstavljen projekt socialnega učenja s plesnim izraţanjem in 
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gibanjem, pri katerem gre za preplet dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja z dejavnostmi 

drugih področij. Torej gre za medpodročno povezovanje.  
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4 VLOGA VZGOJITELJA PRI SOCIALNEM UČENJU S PLESNIM 

IZRAŢANJEM IN Z GIBANJEM  

 

Sposobnost, da deluješ v ljubezni in z njo, da si nenasilen, širokosrčen in da spoštuješ 

pravice in potrebe drugih, izhaja iz tega, da sta ti bila v otroštvu naklonjena širokosrčna in 

nežna ljubezen ter spoštovanje. (Rita Nakashima Brock) 

 

Dobro poznavanje značilnosti, zmoţnosti, interesov in potreb posameznih otrok v skupini 

je za vzgojitelja nujen pogoj, če ţeli pripravljati ustrezne pogoje za to, da je posameznik 

motiviran za učenje. Vloga vzgojitelja je, da spodbuja otroke k aktivni vlogi v učnem 

procesu, pri čemer otroci niso le udeleţenci, ampak so soustvarjalci učnega procesa. 

Vzgojitelj pripravlja pogoje za učenje, oz. zna izkoristiti situacije, do katerih pride pri 

vsakodnevnem druţenju in delu skupine, tako da se otroci iz njih učijo. Pomembno je 

načrtovanje takšnih pogojev učenja, ki resnično pripomorejo k razvoju spretnosti, 

usvajanju znanja in oblikovanju navad posameznika in skupine. Teţavnost, kompleksnost 

in postopnost morajo biti ravno pravšnje, da za posameznika predstavljajo izziv, preveč oz. 

premalo lahko povzroči bodisi dolgočasje ali pa frustracije (Stritar in Sentočnik, 2006). 

 

»Pomembno je, da vzgojitelj načrtuje proces učenja tako, da imajo otroci moţnost 

izkazovati svoj napredek na različne načine, kar seveda predpostavlja, da je proces učenja 

načrtovan in izpeljan tako, da omogoča različne načine spoznavanja. To otrokom omogoča, 

da izrabljajo svoje sposobnosti in nadarjenosti oz. svoje načine uma (inteligence), zaradi 

česar jim postane laţje tudi usvajanje načinov, ki jim niso tako blizu« (Stritar in Sentočnik, 

2006, str. 11, povz. po Gardner, 1983; Lazear, 1994, Armstrong, 2000). Zato je potrebno 

načrtovati proces učenja, v katerem se prepletajo dejavnosti z različnih področij. Ključnega 

pomena je torej medpodročno povezovanje. Primer tako oblikovanega procesa, pri katerem 

gre za preplet dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja z dejavnostmi drugih področij, je 

predstavljen v empiričnem delu diplomske naloge. 

 

»Ples oziroma ustvarjalni gib je visoko motivacijsko sredstvo in z vidika stilov zaznavanja 

pri otroku zelo pomembno za kinestetične tipe otrok, ki se najlaţje in največ naučijo z 
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gibalno dejavnostjo. Tega bi se morali vzgojitelji dobro zavedati, saj je naš vzgojno-

izobraţevalni sistem pisan na koţo predvsem otrokom, ki informacije najlaţje in 

najučinkoviteje sprejemajo slušno oziroma vidno. Sodobni, celostni način učenja, med 

katere sodi tudi pedagoški koncept Reggio Emilia, pa vključujejo v učenje tudi otrokovo 

telo« (Geršak, 2009, str. 153). 

 

Vzgojitelj ima pomembno vlogo pri ustvarjanju pozitivnega vzdušja medsebojnega 

zaupanja, s čimer otroke spodbuja k odprtosti in ţelji po izraţanju (Bahovec idr., 2007). 

Spodbuja jih, da raziskujejo gibanje individualno in v interakciji z ostalimi otroki (Geršak, 

2011). Pomembno je, da jim nudi ustrezne izzive in jim omogoča, da se dejavnosti 

udeleţujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom in zavrnitvijo. Varen in svoboden 

otrok razvija in udejanja svoje ustvarjalne in razvojne potenciale na sebi lasten način. 

Vzgojitelj otrokovo ustvarjalnost pričakuje in jo neguje na nivojih vsebine, zamišljanja, 

oblikovanja in sprejemanja plesa, glasbe, igre … (Bahovec idr., 2007). 

 

Ustvarjalen vzgojitelj, ki ne dela po receptih, ampak išče nove spodbude in načine dela, 

spodbuja in razvija gibalno ustvarjalnost otrok skozi izraţanje in oblikovanje z gibanjem 

(Krofljič in Gobec, 1989). Pri tem je ključnega pomena vzgojiteljeva proţnost, ki se kaţe v 

prilagajanju trenutnim nepredvidenim situacijam, torej v moţnosti odstopanja od 

načrtovanega poteka … (Kroflič in Gobec, 1995). Pomembna je odprtost vzgojitelja za 

otrokove ideje in s tem spoštovanje njegovih idej, razmišljanj in občutij. Otroke spodbuja k 

reflektiranju le-teh, pri čemer jim dopušča svobodo, da se sami odločijo, ali jih bodo delili, 

kdaj jih bodo delili in s kom jih bodo delili. Omogoča jim besedno in nebesedno (gibalno-

plesno …) izraţanje.  

 

Vzgojitelji imamo pomembno vlogo pri socialnem učenju v vrtcu. Tej vlogi je namenjeno 

tudi  posebno mesto v Kurikulumu za vrtce. Navedeno je tukaj. 

 

»Odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjajoče, vljudnost 

in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za otroke. Vzgojitelj, pomočnik 

vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem procesu, je ves čas z 
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otroki in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali individualno; v vseh teh interakcijah 

je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled za prijetno in 

prijazno komunikacijo. Tako med pomembne elemente interakcije med otroki ter med 

otroki in odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, 

govorjenje v višini otrokovih oči); odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje 

k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleţenosti; spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, 

počutja; pozorno in spoštljivo poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev 

(spodbujanje zaţelenega vedenja, preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in 

vedenje, reševanje konfliktov na socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna 

navodila in ne kritike, kazni in poniţanja kar splošno); spodbujanje ustrezne (upoštevajoč 

otrokovo starost) neodvisnosti. Vse to prispeva k ugodni socialni klimi v oddelku oz. 

skupini, k vzpostavljanju ravnoteţja med sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem 

učenju« (Bahovec idr., 2007, str. 22). 
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EMPIRIČNI DEL  

 

 

5 PRISTOP K TEMI 

 

 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Iz izkušenj vidimo, da so socialne veščine ključnega pomena za vsakega posameznika in za 

druţbo. Naše bistvo ni le v obstajanju, ampak tudi v kakovosti odnosa, ki ga gojimo do 

sebe in do drugih. V otroštvu imamo vzgojitelji priloţnost in hkrati odgovornost, da z 

izbiro, načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo ustreznih pristopov prispevamo k 

izboljšanju socialnih veščin na ravni posameznika in skupine. Eden od teh pristopov so 

aktivnosti plesnega izraţanja in gibanja, ki jih bom v projektu prepletla z aktivnostmi z 

drugih področij.  

 

Učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih 

sposobnosti. V povezovanju z vsemi vzgojnimi področji z gibanjem spodbujamo otrokov 

razvoj. Človek se giblje, da spoznava svoje okolje, se mu prilagaja, vzpostavlja stike in 

komunicira. Telo je instrument njegovega gibanja (Koban Dobnik, 2005). Predmet 

metodika plesne vzgoje pa prinaša nekaj več: to ni le učenje z gibanjem, ampak daje otroku 

temeljno ţivljenjsko vrednoto – ustvarjalnost. Kreativen otrok svoje okolje ne samo 

spoznava, ampak ga tudi spreminja in ob tem emocionalno, intelektualno in socialno raste 

(Schmidt, 2009). 

 

V nalogi raziskujem odnos med socialnim učenjem ter plesnim izraţanjem in gibanjem. 

Rada bi ugotovila, ali tovrsten pristop pripomore k učenju in dvigu socialnih veščin na 

višjo raven. 
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5.2 CILJI PROJEKTA 

 

S plesnim izraţanjem in gibanjem v prepletu z dejavnostmi drugih področij ţelim otroke 

spodbujati in prispevati: 

 k socialnemu učenju preko izkustva, 

 k razvijanju socialnih veščin in dvigu le-teh na višjo raven, 

 k zanimanju, radovednosti otrok za raziskovanje in k njihovemu aktivnemu 

vključevanju ter ustvarjanju skozi projekt, 

 k razvijanju ustvarjalnega mišljenja in izraţanja, 

 k sproščenemu vzdušju in ugodni psihosocialni klimi, 

 k oblikovanju identitete posameznika,  

 k oblikovanju skupinske identitete, 

 k poznavanju, spoštovanju in sprejemanju svoje edinstvenosti ter edinstvenosti 

vrstnikov, 

 k poznavanju, spoštovanju in sprejemanju edinstvenosti svoje skupine ter 

vzpostavljanju zanimanja za drugačnost (edinstvenost plemena Masaji), iz česar 

izvirajo tudi spoznavanje, spoštovanje in sprejemanje te drugačnosti. 

 

 

5.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Predpostavljam, da bodo dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja, v prepletu z 

dejavnostmi drugih področij, vplivale na sproščenost otrok. 

 

Hipoteza 2: Predpostavljam, da bodo otroci v novi vlogi kot pripadniki plemena motivirani 

za aktivno sodelovanje. 

 

Hipoteza 3: Predpostavljam, da bodo dejavnosti socialnega učenja s plesnim izraţanjem in 

gibanjem, v prepletu z dejavnostmi drugih področij, pripomogle k razvijanju strategij 

sodelovanja. 
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Hipoteza 4: Predpostavljam, da vključevanje v dejavnosti individualnega plesnega 

izraţanja in gibanja ter plesnega izraţanja in gibanja v dvojicah in v skupini otrokom ne bo 

predstavljalo teţav. 

 

Hipoteza 5: Predpostavljam, da bodo otroci socialne veščine, ki jih bodo usvojili med 

potekom dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja, v prepletu z dejavnostmi drugih 

področij, uporabljali tudi pri ostalih vodenih dejavnostih ter pri dnevni rutini v vrtcu. 

 

 

5.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

 

5.4.1 VZOREC  

 

V projekt, ki sem ga izvajala od 19. 4. do 31. 5. 2012 v vrtcu Mladi rod v Ljubljani, je bilo 

vključenih enaindvajset otrok, enajst dečkov in deset deklic, starih od pet do šest let. 

 

 

5.4.2 PRIPOMOČKI 

 

Kostum (rubeka – masajsko oblačilo, masajski nakit), knjiga Otroci vsega sveta, notno 

gradivo, lutki Pikica in Pokec, plišasti slonček Modrec, avtomobilček (igrača), preproga z 

motivom ceste, modri stol, baloni, rdeči svileni trakovi, citre, kitara, prenosni računalnik, 

CD predvajalnik, CD-ji, listi, plakati, pisala, škarje, lepilni trak, fotoaparat. 

 

 

5.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Projekt je zajemal petnajst srečanj. Posamezno srečanje je bilo sestavljeno iz uvodnega, 

osrednjega in zaključnega dela. Vsebina uvodnega dela je bila jutranji plesni pozdrav. 

Osrednji del je vključeval preplet gibalno-plesnih dejavnosti z dejavnostmi drugih 
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področij, zaključili pa smo z umirjanjem. Za dokumentiranje in evalvacijo srečanj sem 

uporabila opazovanje, fotografiranje in zapisovanje podatkov. Hipoteze sem preverila na 

podlagi analize kvalitativnih podatkov iz zapisanih evalvacij in na podlagi ocenjevalnih 

lestvic, ki sem jih uporabila za opazovanje: 

 sproščenosti otrok, 

 aktivnega sodelovanja, 

 strategij sodelovanja, 

 vključevanja posameznika, dvojice in skupine v dejavnosti plesnega izraţanja in 

gibanja, 

 uporabe in razvoja socialnih veščin. 

 

Raziskava je bila zasnovana kvalitativno. Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 
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6 STRUKTURA PROJEKTA 

 

V sklopu projekta sem načrtovala, izvajala, opazovala in evalvirala petnajst srečanj, ki sem 

jih skozi projekt vsebinsko nadgrajevala in povezovala v celosten proces. Vsako ima jasno 

strukturo, ki se kot vzorec ponavlja iz srečanja v srečanje.  Strukturo srečanj sem 

namensko tako oblikovala, saj sem s tem ţelela omogočiti pogoje v katerih bi se otroci 

počutili gotove in varne. 

 

V poglavju, ki sledi, so zapisani poteki in analize posameznih srečanj. Izjema so poteki 

uvodnih in zaključnih delov, ki sem jih zaradi večje preglednosti pripisala k bistvenim 

poudarkom posameznih delov,  zapisanih v tem poglavju. Prav tako je kot izjema, ločeno 

od ostalih analiz, v 6. poglavju zapisano spremljanje procesa razvoja pri specifičnem 

otroku. Zaradi izrednega izstopanja od vrstnikov mu namenjam posebno mesto.  

 

 

6.1 UVODNI DEL 

 

Namen uvodnega dela je priprava otrok na vsebino, ki sledi v osrednjem delu. Gre za 

proces vstopanja, za kar sem izbrala jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti. Bistvo je 

pozdrav, ki je eden temeljnih sporazumevalnih gest ob srečanjih ljudi in ima pomembno 

sporočilno moč. 

 

Jutranji plesni pozdrav je skupen vsem srečanjem. Gre za namerno ponavljanje, ki ima 

globlji notranji pomen. Pripomore k temu, da se vsebina in doţivljanje bolj usedeta in se 

poglabljata. Tukaj je pomeben vidik tudi skupnost, saj skupina medsebojne odnose 

poglablja in prepleta. 
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POTEK 

 

Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

 Otroci se postavijo v dva kroga, notranjega in zunanjega. Posamezniki zunanjega 

kroga si najdejo pare v notranjem krogu.  

 Otroka v paru se obrneta drug proti drugemu in se pozdravita z jutranjim plesnim 

pozdravom. Pri tem se ves čas gledata v oči in si z obrazno mimiko pošiljata 

pozitivna sporočila. 

 Po koncu pozdrava se otroci iz zunanjega kroga pomaknejo v desno k naslednjemu 

otroku. Plesni pozdrav se ponavlja, dokler se vsi, otroci zunanjega in notranjega 

kroga, med seboj ne pozdravijo.  

 

Besedilo pesmi z gibalno-plesno koreografijo 

Dvigni peruti (z rokami, skrčenimi in oblikovanimi v peruti, mahamo),  

razmigaj tipalke (večkrat zaporedoma stisnemo in razpremo pesti), 

podaj mi svoje tačke (s partnerjem se primemo za roke in jih izmenično pritegujemo k 

sebi). 

Skoči sem (skočimo v levo – pri tem se še zmeraj držimo za roke), 

in skoči tja (skočimo v desno – še zmeraj se držimo za roke), 

to je pesem vesel’ga srca (desno roko v komolcu sklenemo s partnerjevo desno roko in se 

zavrtimo),  

laj laj laj (trikrat zaploskamo) (»Rad bi svet naučil pesem«, 2007). 

 

 

6.2 OSREDNJI DEL 

 

Srečanja so zastavljena kot proces rasti in poglabljanja skozi plesno izraţanje in gibanje z 

namenom, da bi otroci globlje in bolj celostno vstopali v vsebino in sporočilo posameznih 

srečanj. 
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Osrednji del zajema dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja, v prepletu z dejavnostmi 

drugih področij. Gre za načrtno in postopno vsebinsko dograjevanje. Pri tem ima 

prvenstveno vlogo plesno izraţanje in gibanje; tako doseţemo večjo sproščenost, 

ustvarjalnost in odprto sodelovanje. 

 

Proces je načrtovan tako, da so situacije (zmoţnosti, potrebe …) otrok postavljene v 

središče. Osrednji namen je aktivna vloga otrok pri soustvarjanju procesa učenja, za kar so 

ključnega pomena ustrezne motivacije. Otroci so postavljeni v problemske situacije, ki jih 

spodbujajo k ustvarjalnosti in inovativnosti pri iskanju različnih strategij ob reševanju 

problema. 

 

Bistveni poudarki dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja, v prepletu z dejavnostmi drugih 

področij, so: 

 ustvarjanje pozitivnega ozračja, kjer vsak lahko najde svoje mesto in se v njem 

dobro (prijetno, varno, gotovo) počuti, 

 spoznavanje in odprtost do sebe, do vrstnikov znotraj skupine Miške in do druge 

kulture (Masaji), 

 prepoznavanje in spoštovanje edinstvenosti vsakega otroka, 

 spoznavanje in prepoznavanje drugačnosti kot priloţnosti za medsebojno 

obogatitev, 

 prizadevanje za graditev skupnosti. 

 

 

6.3 ZAKLJUČNI DEL 

 

Pri zaključnem delu gre za proces umirjanja in sproščanja. To je čas za ponotranjenje 

spoznanega, občutenega in doţivetega. 

 

Glasbi so ţe v antični Grčiji priznavali magično moč. Platon je zapisal, da je glasba 

najmočnejši instrument, kjer si ritem in melodija utirata pot v notranje dele duše (Denac, 

2002). Z namenom, da bi otroci globlje vstopili v sam proces, sem jim igrala neţno 
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melodijo na citre ali kitaro. Za umirjanje in sproščanje sem izbrala masaţi in različne 

metode sproščanja. 

 

POTEK 

 

 Metoda sproščanja »kača na soncu«  

 Prvi otrok se uleţe na tla in noge skrči tako, da ima kolena usmerjena 

navzgor. 

 Drugi poloţi glavo na trebuh prvega in se uleţe na enak način. Sledi tretji 

otrok, ki poloţi glavo na drugega, in tako naprej. 

 Posamezniki se ob glasbi umirijo in se poveţejo v celoto (Schmidt, 2008). 

 

 Metoda sproščanja »domine« 

 Prvi otrok se uleţe na tla in noge stegne tako, da so v razkoraku. 

 Drugi poloţi glavo na trebuh prvega in se uleţe na enak način. Sledi tretji 

otrok, ki poloţi glavo na drugega, in tako naprej. Skupaj oblikujejo krog. 

 Posamezniki se ob glasbi v zaključenem krogu umirijo in se poveţejo v 

celoto. 

 

 Metoda sproščanja »dva kot eden« 

 Otroci se razdelijo v dvojice, lahko tudi v trojice. 

 Partnerja se usedeta na tla tako, da se s hrbti med seboj dotikata po čim 

večji površini. Sedita vzravnano, mirno in tiho. 

 Posamezniki, zdruţeni v dvojice, se ob glasbi umirijo in se poveţejo v 

celoto (Schmidt, 2008). 

 

 Metoda sproščanja »obroč« in masaţa »deţ« 

 Otroci oblikujejo krog in se v njem obrnejo tako, da drug drugega gledajo v 

hrbet. 
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 Posameznik poklekne na obe koleni in rahlo tapka s prsti po hrbtu svojega 

soseda. S tem simulira kapljice vode, ki padajo na telo in potujejo po njem 

navzgor in navzdol.  

 Posamezniki se ob glasbi v zaključenem krogu umirijo in se poveţejo v 

celoto (Schmidt, 2008). 

 

 Metoda sproščanja »sonce« 

 Prvi otrok se uleţe na tla in stegne noge. 

 Drugi poloţi svojo glavo stično z glavo prvega in se uleţe na enak način. 

Sledi tretji otrok, ki poloţi glavo zraven drugega, in tako naprej. Skupaj 

oblikujejo krog v obliki sonca. 

 Posamezniki se ob glasbi v zaključenem krogu umirijo in se poveţejo v 

celoto. 

 

 Metoda sproščanja »ţelezniški tiri« 

 Prvi otrok se uleţe na tla in stegne noge. Drugi se uleţe na enak način 

vzporedno z njim, telesi se stikata. Sledi tretji otrok, ki se uleţe zraven 

drugega, in tako naprej. 

 Nastaneta dve skupini vzporedno razporejenih otrok. Oblika druge skupine 

je zrcalna prvi. Otroci prve in druge skupine se v parih poveţejo z rokami.  

 Posamezniki se ob glasbi, zdruţeni v “ţelezniške tire”, umirijo in se 

poveţejo v celoto. 

 

 Metoda sproščanja »palčke« 

 Posameznik si najde svoj kotiček v igralnici, se uleţe na tla in stegne noge. 

 Ob glasbi se umiri. 

 

 Metoda sproščanja »na stolu« in masaţa »masaţa s slončkom Modrecem«  

 Otroci oblikujejo krog s stoli tako, da vsi gledajo v središče kroga, se 

usedejo in umirijo. 
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 Slonček Modrec s svojim rilcem vsakega otroka poboţa po nosu in po licu 

ter ga objame. 
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7 POTEK IN ANALIZE SREČANJ  

 

 

7.1 PRVO SREČANJE 

 

POTEK 

 

Tema: Spoznavanje pojma pleme z Masajko Esto 

 

Cilji: 

 

 omogočanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti skupine, 

 ustvarjanje sproščenega vzdušja, 

 spoznavanje pojmov pleme in skupnost, 

 spodbujanje otrok k razmišljanju o ţivljenju v skupnosti in primerjavi afriške 

skupnosti (pleme Masaji) z našo skupnostjo (vrtčevska skupina Miške). 

 

Potek srečanja 

  

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti. 

 

Osrednji del: 

 

1. Pojem pleme 

Zgodba o slovanskih plemenih – pripovedujem o načinu ţivljenja in dela pri slovanskih 

plemenih (v plemenih so ţiveli tudi naši predniki – plemenske skupnosti niso vezane le na 

Afričane, so tudi del naših korenin). 
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2. Prihod Masajke Este: 

 plesni pozdrav Dvigni peruti z Masajko Esto,  

 spoznavanje z Esto, 

 spoznavanje afriškega plemena Masaji, 

 pogovor o ţivljenju v plemenu, vasi, 

 primerjava med našo vrtčevsko skupino Miške in afriškim plemenom 

Masaji. 

 

3. Ţivljenje Masajev 

 Ogledamo si videoposnetek o ţivljenju in delu Masajev. Med ogledom se 

pogovarjamo o videnem. Pozornost otrok usmerim na določene elemente, ki 

jih opazujejo in opisujejo. 

 Elementi, na katere smo pozorni: 

 vasi (skupine koč, postavljenih v krog – enjang), 

 obleka (masajsko oblačilo – rubeka, sandali – namuka), 

 nakit (ogrlice iz korald, naglavno okrasje, zapestnice, uhani), 

 pleme (skupnost, druţina), 

 praznovanje (ples plemena). 

 

4. Ples Masajev in naš »ples plemena« (gibalno-plesno ustvarjanje v krogu) 

 Posnemamo Masaje: 

 njihov način gibanja in plesnega izraţanja (gibalno-plesni vzorec), 

 istočasno, skladno z gibanjem, izvajamo vokalno spremljavo 

(ritmično-melodični vzorec »ahumba ha ha«). 

 Ustvarimo svoj »ples plemena«: 

 ohranimo ritmično-melodični vzorec Masajev za spremljavo svojega 

plesa, 

 posameznik si izmisli svoj gibalno-plesni vzorec, ki ga za njim 

ponavlja vsa skupina. 
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Zaključni del:  

 

 Umirjanje:  

 igram neţno melodijo na kitaro, 

 otroci poslušajo leţe – metoda sproščanja »kača na soncu«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Pojem pleme 

Opazila sem, da otroci niso zmogli povsem razumeti ţivljenja in dela slovanskih plemen. 

Potrebovala bi kakšno slikovno gradivo ali maketo zemljank ali pa posnetek s kratko, 

slikovito predstavitvijo ţivljenja in dela slovanskih plemen, da bi jim vsebino lahko bolj 

pribliţala. 

 

2. Prihod Masajke Este 

Otroci so me sprejeli v novi vlogi brez teţav in mi predano sledili. S preobleko sem takoj 

pritegnila njihovo pozornost. Opazila sem, da mi je uspelo v njih vzbuditi vedoţeljnost in 

ţeljo po aktivnem vključevanju, sodelovanju in prispevanju k skupnosti. Njihova 

koncentracija se je precej povečala. Izredno so bili dojemljivi in pripravljeni na 

spoznavanje tujega plemena Masaji. Zbrano so me poslušali, ko sem jim pripovedovala o 

svojem ljudstvu in mi postavljali vprašanja. Spoznavanje ţivljenja in dela Masajev jim je 

pomagalo pri razmišljanju o značilnostih svoje vrtčevske skupine. Brez teţav so jih nekaj 

tudi našteli. Večinoma so bile to značilnosti, ki so skupne obema skupnostma – torej 

plemenu Masaji in vrtčevski skupini Miške. 
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3. Ţivljenje Masajev 

Dodatno zanimanje za Masaje je v otrocih vzbudil tudi posnetek, ki smo si ga ogledali. 

Izredno jih je pritegnil način njihovega ţivljenja, dela, še posebej pa praznovanja, saj se 

precej razlikuje od ţivljenja, kot ga poznamo v Ljubljani. Z zanimanjem so gledali, se ob 

tem pogovarjali in postavljali vprašanja.  

 

4. Ples Masajev in naš »ples plemena« 

Otroci so se prepustili plesu in se predano vţiveli v Masaje. To je predstavljalo poseben 

izziv zlasti dečkom, ki so se trudili, da bi skakali čim višje. Bili so sproščeni in motivirani 

za ustvarjanje lastnega plesa. Imeli so veliko idej. 
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7.2 DRUGO SREČANJE 

 

Tema: Gibalne igrice Masajev 

 

Cilji: 

 

 razvijanje občutka svobode v igri s prijatelji, 

 spoznavanje svojega osebnega prostora preko izkustva, 

 doţivljanje pomena odgovornega odnosa do sebe in do drugih, 

 prepoznavanje in izraţanje lastnih čustev in občutij, 

 izraţanje lastne izkušnje delovanja v odnosu s seboj in z drugimi, 

 razvijanje sposobnosti (veščine) aktivnega poslušanja. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Prst vodi nos 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 

 Prvi otrok v paru s premikanjem prsta vodi nos svojega partnerja. 

 Drugi s svojim nosom sledi gibanju partnerjevega prsta (prst in nos se ne 

smeta dotakniti) (Rozman, 2006). 

 

2. Vodenje slepega 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 
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 Prvi otrok v paru drţi svojega partnerja, ga vodi po prostoru in ga usmerja z 

gibi (pozoren je na to, da se otrok, ki mu je zaupan, ne poškoduje). 

 Drugi je voden in ima čez oči zavezan trak (prav tam). 

 

3. Gordijski vozel 

 Otroke razdelim v dve skupini – istočasno se v obeh igrajo »gordijski 

vozel«. 

 Otroci stegnejo roke v krog – vsak najde svoji levi in desni roki par tako, da 

z njo prime roko otroka, ki ni njegov sosed v krogu. 

 Ko se vsi drţijo za roke, se, ne da bi se spustili, odvozlajo (prav tam). 

 

4. Zibanje 

 Otroke razdelim v dve skupini – istočasno se v obeh igrajo »zibanje«. 

 Posamezna skupina je sestavljena iz prostovoljca in ostalih otrok skupine 

(otroci se v vlogi prostovoljca menjujejo). 

 Skupina napravi krog tako, da otroci stojijo čim bolj skupaj, z ramo ob rami, 

z eno nogo v krogu in z drugo izven njega – za boljše ravnoteţje. 

 Prostovoljca si skupina podaja. Tisti del kroga, ki ga varno ujame, ga 

pridrţi s svojimi rokami, uprtimi v zgornji del telesa, ga zaziba in 

poda v naročje drugim iz skupine z rahlim ali reguliranim 

odrivanjem. 

 Naloga skupine je, da poskrbi, da je zibanje prijetno (ziba se neţno 

in v počasnem ritmu) in varno. 

 Prostovoljec stopi v krog, v katerem se bo zibal, zapre oči, z mišicami 

naredi svoje telo trdo in enostavno »pade« v naročje drugih (prav tam). 

 

5. Refleksija 

 Otroke spodbudim, da izrazijo: 

 kako so se počutili, 

 ali jim je bilo prijetno/ neprijetno, 
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 kaj jim je bilo prijetno/ neprijetno. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na citre, 

 otroci poslušajo leţe – metoda sproščanja »domine«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Prst vodi nos 

Otrokom nobena vloga ni predstavljala teţav. Bili so sproščeni in razigrani. Začutila se je 

pozitivna klima.   

 

2. Vodenje slepega 

Večini otrok je bilo teţko zaupati vrstnikovemu vodenju po prostoru. Bilo jih je strah in se 

niso zmogli sprostiti in prepustiti, v vlogi vodje pa so bili sproščeni in niso imeli teţav. 

Pomoč partnerju je zanje predstavljala poseben izziv, ki so se ga predano lotili. Opazila 

sem izredno skrb in zavzetost za partnerja. 

 

3. Gordijski vozel 

Otroci so bili izredno motivirani in pripravljeni na sodelovanje in skupno reševanje 

problema. Prizadevali smo si za isti cilj in se trudili, da bi vozel razvozlali, kar nam je tudi 

uspelo. 
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4. Zibanje 

Večino otrok je bilo strah stopiti v krog in zaupati vrstnikom. Imeli so moţnost izbire ali 

stopijo v sredino ali ne. Večina se je kljub strahu odločila za ta korak. Stopnja strahu pa se 

je med otroki očitno razlikovala. Povsem sproščena je bila le ena deklica, ki se je 

popolnoma prepustila. 

 

5. Refleksija 

Otroci so bili presenečeni nad tem, koliko stvari so spoznali in prepoznali ob opisu svojih 

občutij in opaţanj, ki so jih pridobili preko izkustva. Opazila sem, da so čutili potrebo po 

izraţanju svojih občutij in opaţanj. Pri tem niso imeli teţav. Videti so bili razbremenjeni, 

ko so delili z nami svoj strah in druga čustva.  
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7.3 TRETJE SREČANJE 

 

Tema: Kaj povezuje Masaje in kaj povezuje nas – Miške? 

 

Cilji: 

 

 omogočanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti skupine, 

 ugotavljanje razlik in podobnosti med Masaji in Miškami, 

 spodbujanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki povezujejo Masaje, in o stvareh, ki 

povezujejo našo vrtčevsko skupino Miške, 

 prispevanje k identiteti skupine z iskanjem stvari, ki nas povezujejo, 

 spodbujanje otrok, da bi svoje ugotovitve besedno in likovno izrazili. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Kroţna pot 

 Postavimo se v krog in se primemo za roke. 

 Med dva otroka, ki se drţita za roke, namestimo obroč, ki mora viseti na 

njunih rokah. 

 Naša naloga je, da spravimo obroč čez vse otroke, ne da bi pri tem spustili 

prijem svojih rok (Lenarčič in Mikac, 2010). 

  

2. Izdelovanje plakata z naslovom Masaji 

 »Pogled nazaj« - obnovimo, kar ţe vemo o Masajih. 



Kraner J. Socialno učenje s plesnim izraţanjem in z gibanjem. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2013 

40 

 Otroke spodbudim, da skupaj razmislimo:  

 kaj povezuje Masaje, 

 kaj imajo skupnega, 

 kaj počnejo skupaj. 

 Značilnosti Masajev zapišem na liste, zraven otroci narišejo simbole zanje. 

 Oblikujemo plakat z naslovom Masaji. 

 

3. Ples Masajev in naš »ples plemena« (gibalno-plesno ustvarjanje v krogu) 

 Posnemamo način gibanja in plesnega izraţanja (gibalno-plesni vzorec) 

Masajev. Istočasno, skladno z gibanjem, izvajamo vokalno spremljavo 

(ritmično-melodični vzorec »ahumba ha ha«). 

 Nato ustvarimo svoj »ples plemena« tako, da ohranimo ritmično-melodični 

vzorec Masajev za spremljavo svojega plesa. Ob tej spremljavi si 

posameznik izmisli svoj gibalno-plesni vzorec, ki ga za njim ponavlja vsa 

skupina. 

 

4. Izdelovanje plakata z naslovom Miške 

 Otroke spodbudim, da skupaj razmislimo: 

 kaj nas povezuje, 

 kaj imamo skupnega, 

 kaj počnemo skupaj. 

 Značilnosti naše skupine zapišem na liste, zraven otroci narišejo simbole 

zanje. 

 Oblikujemo plakat z naslovom Miške. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na citre, 

 otroci poslušajo sede - metoda sproščanja »dva kot eden«. 
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ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Kroţna pot 

Otrokom igra z obročem ni predstavljala teţav. Med seboj so se podpirali, se spodbujali in 

si pomagali. Uspelo nam je spraviti obroč čez vse otroke, ne da bi pri tem spustili prijem 

svojih rok. Opazila sem njihovo zadovoljstvo in ponos, da jim je uspelo. Povezanost med 

nami je postala globlja in trdnejša.  

 

2. Izdelovanje plakata z naslovom Masaji 

Otroci so brez teţav obnovili, kar so ţe videli, slišali in spoznali o Masajih. Poznavanje 

Masajev je bilo ključnega pomena za naše nadaljnje delo, saj otroci niso imeli posebnih 

teţav pri iskanju njihovih značilnosti. Z risbami so jih tudi slikovno prikazali na izviren 

način. Prepoznali so te značilnosti Masajev:  

 Otroci se skupaj igrajo, si pomagajo, pomagajo staršem. 

 Skupaj kuhajo. 

 Skupaj jejo in pijejo. 

 Ţivijo skupaj v vasi, hišica ob hišici, imajo podobne hišice. 

 Skupaj delajo ogrlice. 

 Skupaj nabirajo drva. 

 Skupaj kurijo ogenj. 

 Hodijo skupaj na lov. 

 Skupaj plešejo. 

 Skupaj praznujejo. 

 Imajo podobna oblačila »rubeka«, podobne okraske: ogrlice iz korald, zapestnice, 

uhane, trak v laseh. 
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3. Ples Masajev in naš »ples plemena« 

Otrokom je bilo posnemanje plesnega izraţanja Masajev zabavno doţivetje. Sproščenost je 

med plesom naraščala. Pri ustvarjanju svojega plesa so imeli veliko idej. Iskali so različne 

moţnosti gibalno-plesnega izraţanja, ki ga je v vzorcu za posameznikom ponavljala vsa 

skupina. Otrokom je bilo ponavljanje všeč.  

 

4. Izdelovanje plakata z naslovom Miške 

Otroci so najprej prepoznali tiste značilnosti svoje skupine, ki so enake ali podobne 

značilnostim Masajev, s spodbudnimi usmeritvami in vprašanji pa so našli še nekaj 

povsem svojih. Tudi te so slikovito ponazorili z risbami. Prepoznali so te značilnosti Mišk: 

 Imamo skupne vrtčevske igrače. 

 Skupaj sedimo. 

 Skupaj plešemo. 

 Skupaj počivamo. 

 Skupaj praznujemo. 

 Imamo skupno igralnico – naša igralnica je vasica. 

 Skupaj se igramo. 

 Skupaj praznujemo rojstni dan. 

 Skupaj jemo. 

 Skupaj urejamo vrt. 

 Skupaj hodimo na sprehod. 

 Med seboj si pomagamo. 

 Skupaj ustvarjamo, delamo okraske. 

 Skupaj pospravljamo. 

 Skupaj rišemo. 

 Imenujemo se Miške. 

 Skupaj pojemo, nastopamo. 
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7.4 ČETRTO SREČANJE 

 

Tema: Kaj so zakoni? 

 

Cilji: 

 

 prispevanje k razumevanju pojma zakon s pogovorom, demonstracijo, simulirano 

situacijo in refleksijo, 

 spodbujanje k razmišljanju o pomenu zakonov, 

 vodenje do spoznanja, da so zakoni (pravila) potrebni in jih je potrebno upoštevati, 

da ne škodujemo sebi in drugim, 

 razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do sebe in do drugih. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. »Pogled nazaj«  

 Ob plakatih Masaji in Miške na kratko obnovimo, do katerih ugotovitev in 

spoznanj smo prišli. 

 

2. Mi – pleme? 

 Otroke spodbudim k razmišljanju, da bi tudi mi lahko bili pleme. 

 Pogovorimo se, kaj potrebujemo za to, da bi ţiveli kot pleme. 

 Pozornost otrok usmerim na zakone in njihov pomen za skupnost. Vsebina 

pogovora o zakonih: 



Kraner J. Socialno učenje s plesnim izraţanjem in z gibanjem. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2013 

44 

 če ţelimo biti pleme, potrebujemo svoje zakone (pravila), 

 kaj so zakoni, 

 kje se srečamo z zakoni (s pravili). 

 

3. Pojma zakon, pravilo 

 Demonstracija situacij s pešcem (lutko) in z avtomobilčkom na preprogi z 

motivom ceste: 

 moţ vozi po pravilih, istočasno pešec prečka cesto na prehodu za 

pešce, 

 moţ vozi prehitro in nezbrano ter zbije pešca, 

 moţ vozi prehitro, vijuga po cesti in travnikih ter zapelje v reko. 

 Simulirana situacija »sprehod po mestu«: 

 iz zmanjšanega merila (demonstracija z avtomobilčki) preidemo na 

povečano merilo (otroci so udeleţeni v simulirani situaciji), 

 mize v igralnici predstavljajo bloke, stoli hiše, preproga cesto, listi, 

pritrjeni na preprogo, pa prehod za pešce, 

 z otroki se sprehajamo po mestu med bloki, hišami, prečkamo cesto 

… (ob srečanju se pozdravimo). 

 

4. Refleksija obeh dejavnosti: 

 Otroke spodbudim, da povedo svoja opaţanja in občutja ob današnjih 

dejavnostih. 

 Naše izkušnje in opaţanja poveţemo z razmišljanjem: 

 o pomenu pravil, 

 o varnosti in nevarnosti, 

 o naših občutjih. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 
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 igram neţno melodijo na kitaro, 

 otroci poslušajo leţe – metoda sproščanja »kača na soncu«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. »Pogled nazaj«  

Otroci niso imeli teţav pri obnavljanju spoznanj in ugotovitev, do katerih so prišli na 

prejšnjem srečanju. Pri tem so jim bile v veliko pomoč njihove risbe, ki so bile ţe same po 

sebi dovolj zgovorne. Otroci so jih le ubesedili. 

 

2. Mi – pleme? 

Otroke je ideja, da bi tudi mi postali pleme, motivirala. Pokazali so veliko navdušenje in 

pripravljenost na sooblikovanje svojega plemena. Pojem zakon jim je predstavljal 

neznanko, medtem ko so pojem pravilo ţe poznali. Takoj so ga povezali s pravili, ki jih ţe 

imajo v vrtcu. 

 

3. Pojma zakon, pravilo 

Otroci so z veliko zbranostjo in zanimanjem pozorno opazovali demonstracijo situacij s 

pešcem in avtomobilčkom. V simulirani situaciji, v katero so bili vključeni, so se trudili, da 

se ob srečanju ne bi v koga zaleteli. Namenoma sem prevzela drugačno vlogo, in sicer sem 

ob srečanju neţno trčila ob otroka in se presenečeno opravičila: »Oh oprostite!« Otroke je 

to razvedrilo in nasmejalo. 

 

4. Refleksija obeh dejavnosti 

Opazila sem, da otroci skupnih dejavnosti niso imeli le za igro, temveč so jih občutili kot 

situacije, iz katerih se učijo. Aktivno so izraţali svoja opaţanja in občutenja, ki so se jim 

vtisnila v spomin. Veliko povezav med današnjim dogajanjem v igralnici in pomenov 
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zakonov ter pravil so sami prepoznali in osmislili. Bili so zadovoljni, da jim je uspelo 

toliko stvari uvideti. Presenečena sem bila nad tem, v kolikšni meri se je skozi današnje 

srečanje povečalo njihovo razumevanje pojmov zakon in pravilo. 
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7.5 PETO SREČANJE 

 

Tema: Naši zakoni 

 

Cilji: 

 

 usmerjanje otrok k razmišljanju o pomenu zakonov, 

 spodbujanje otrok k oblikovanju zakonov, pomembnih za našo skupino, 

 vodenje otrok do spoznanja, da so zakoni (pravila) potrebni in da jih je potrebno 

upoštevati, da ne škodujemo sebi in drugim, 

 razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do sebe in do drugih. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav »dvigni peruti« 

 

Osrednji del: 

 

1. »Pogled nazaj«  

 Obnovimo, kaj smo počeli na prejšnjem srečanju in do katerih ugotovitev in 

spoznanj smo prišli. 

 

2. Zidaki – zakoni 

 Otroke vprašam, ali imajo v vrtcu – v svoji skupini pravila. 

 Spodbudim jih, da skupaj oblikujemo zakone (pravila), ki: 

 bodo veljali za naše pleme, 

 bodo usmerjali naše vedenje in ravnanje (da nam bo vsem prijetno v 

našem plemenu, da se bomo vsi dobro počutili). 
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 Zakone, ki jih skupaj oblikujemo, zapišem na liste, otroci narišejo zraven 

simbole zanje. 

 Listi, na katerih so naši zakoni, predstavljajo zidake, s katerimi gradimo 

hišo (naše odnose). 

 

3. Ples z zakoni 

 Otroci plešejo ob glasbeni spremljavi. Pri tem morajo upoštevati zakone, ki 

jih določim. Hkrati veljata dva zakona.  

 Prvi je stalen – se  ne spreminja. Določa, da se med seboj ne zaletavamo. 

 Drugi je začasen – se menjava. Velja, dokler ne določim novega – torej 

velja le zakon, ki ga nazadnje izrečem. Zakon je tak, da: 

 se gibljemo po zadnjici, 

 plešemo vsi v eni kači, 

 drsamo z nogami po tleh, stopala so »prilepljena« na tla, 

 je telo od pasu navzdol »zamrznjeno«, plešemo z zgornjim delom 

telesa, 

 je telo od pasu navzgor »zamrznjeno«, plešemo z nogami … 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na kitaro, 

 otroci poslušajo sede - metoda sproščanja »obroč« in masaţa »deţ«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  
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1. »Pogled nazaj«  

Otroci so se sami spomnili, kaj so se naučili in spoznali. Niso le opisovali dogajanja, 

ampak so povedali tudi, kaj so se iz tega naučili. Niso potrebovali veliko usmerjanja. 

 

2. Zidaki – zakoni 

Vstopanje v to dejavnost otrokom ni predstavljalo posebnih teţav, saj sta jim bila pojma 

zakon in pravilo ţe znana. Opazila sem, da so k laţjemu razumevanju bistveno pripomogle 

dejavnosti prejšnjega srečanja. Pri oblikovanju zakonov so bili otroci zelo zbrani in so si 

prizadevali, da bi nastali zakoni, ki bi pripomogli k skupnemu dobremu.  Oblikovali so 

naslednje zakone: 

 Ne nagajamo si. 

 Smo prijatelji. 

 Ne smemo se nalašč zaletavati. 

 Pri igri se ne kregamo – če pa se, se pobotamo. 

 Se ne grizemo in ne ščipamo. 

 Če je kdo ţalosten, ga potolaţimo. 

 Ne mečemo si stvari (stolov, igrač, trdih stvari, hrane …). 

 Skupaj se igramo. 

 Pomagamo si, smo prijazni in sodelujemo. 

 Iz drugih otrok se ne norčujemo. 

 Se opravičimo. 

 Ne govorimo si grdih besed. 

 Pozdravljamo se. 

 

3. Ples z zakoni 

Otroke je ples z zakoni zelo sprostil. Popolnoma so se prepustili mojemu vodenju in 

pozorno poslušali zakone ter jih upoštevali. Ob tem so se zabavali. V tej aktivnosti so 

dolgo vztrajali in ţeleli, da dodam še kak zakon.  
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7.6 ŠESTO SREČANJE 

 

Tema: Potrditev zakonov in sprejem v pleme 

 

Cilji: 

 

 doţivljanje izkušnje pripadnosti otroka skupini, 

 pridobivanje spoznanja, da vključevanje v skupnost pomeni hkrati oporo in 

odgovornost, 

 omogočanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti skupine s sprejetjem otrok 

v pleme, 

 ustvarjanje sproščenega vzdušja medsebojnega spoštovanja in sprejemanja, 

 spodbujanje otrok k prizadevanju za kakovost odnosov, 

 prispevanje k pridobivanju pozitivnih izkušenj pri sodelovanju v skupinskem  

gibalno-plesnem ustvarjanju. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Sprejem in potrditev zakonov s poglavarko Esto 

 Pogovor o poglavarju plemena in njegovi vlogi (Esta – poglavarka 

plemena). 

 »Pogled nazaj« - pozornost otrok usmerim k zidakom, s katerimi smo na 

prejšnjem srečanju gradili hišo, ter jih spodbudim, da ob simbolih skupaj 

obnovimo, katere zakone smo oblikovali.   
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 Preden postanemo pleme, slovesno preberem zakone: 

 otroci izrazijo svoje strinjanje ali nestrinjanje, 

 skupaj sprejmemo in potrdimo zakone. 

 

2. Sprejem v pleme 

 Vsakega posameznega otroka vprašam, ali ţeli postati del plemena. 

 Kot simbol pripadnosti plemenu mu ob sprejetju  zaveţem rdeč svilen pas 

okrog pasu in mu rečem: »Ime, zdaj si del plemena.« 

 

3. Praznovanje ob sprejemu v pleme: ples našega plemena 

 Ustvarimo svoj »ples plemena« tako, da si posameznik izmisli svoj gibalno-

plesni vzorec, ki ga za njim ponavlja vsa skupina. Istočasno skladno z 

gibanjem izvajamo vokalno spremljavo (ritmično-melodični vzorec 

»ahumba ha ha«).  

 Pokaţem gib, ki ga celotna skupina v enakomernem ritmu nekaj 

časa ponavlja ob gibanju v krogu.  

 Nato si otroci drug za drugim izmišljujejo gibe, ki jih celotna 

skupina posnema in v enakomernem ritmu ponavlja ob gibanju v 

krogu. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 umirjeno prepevam pesem Pararam pam pam,   

 v naročju zagugam posameznega otroka (kot dojenčka) in ga poloţim na tla 

tako, da ima glavo naslonjeno na trebuh prejšnjega otroka – metoda 

sproščanja »kača na soncu«. 
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ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Sprejem in potrditev zakonov s poglavarko Esto 

Otroci so bili v pričakovanju sprejetja v pleme navdušeni nad tem, da bom njihova 

poglavarka plemena. Risbe zakonov so jim pomagale, da so brez večjih teţav obnovili 

zakone našega plemena. Strinjali so se, da jih slovesno potrdimo in sprejmemo za svoje. 

 

2. Sprejem v pleme 

Sprejem v pleme je bil za otroke posebno doţivetje. Opazila sem, da so s hrepenenjem 

čakali na trenutek, ko bodo sprejeti. Namenoma sem vsakega posameznika poklicala po 

imenu, kar je okrepilo njegov občutek pomembnosti in sprejetosti v skupnost. Iz mimike in 

kretenj otrok sem razbrala pomiritev in vznemirjenje hkrati. Opazila sem, da so otroci 

vstopili z vsemi čuti in se prepustili spontanemu doţivljanju. V skupini je vladala popolna 

tišina, vsi so pozorno opazovali vstop vseh posameznikov in njihove reakcije.   

 

3. Praznovanje ob sprejemu v pleme: ples našega plemena. 

Otroci so doţivljali sprejetje v pleme z močnimi čustvi, ki so v njih še dolgo odmevala. Pri 

ustvarjanju lastnega plesa so si zaţeleli, da bi bili vodeni in bi se vključili le s 

ponavljanjem gibov. Ugodila sem jim. Ob tem so se prijetno počutili in so mi predano 

sledili. Na njihovih obrazih sem opazila srečo in zadovoljstvo.  
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7.7 SEDMO SREČANJE 

 

Tema: Spoznavanje s slončkom Modrecem 

 

Cilji: 

 

 spoznavanje s slončkom Modrecem (modro osebo),  

 spoznavanje pojma modrost, 

 pridobivanje izkušenj delovanja v »zboru plemena«, 

 iskanje pozitivnih lastnosti drugega, 

 pridobivanje izkušnje dajanja in sprejemanja pozitivnih sporočil. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Spoznavanje s slončkom Modrecem 

 Otrokom predstavim novega člana skupine – slončka Modreca . 

 Vprašam jih, ali vedo, zakaj mu je tako ime. 

 Pripovedujem jim o slončku Modrecu: potoval je po številnih 

deţelah in opazoval ljudi ter njihove odnose in se ob tem veliko 

naučil. 

 Modrec je  modra oseba, ki ima veliko izkušenj, veliko ve in svetuje 

drugim.  
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2. Pogovor o »zboru plemena«  

 Pleme se zbere ob pomembnih trenutkih: 

 ko se ţelimo kaj pomembnega pogovoriti, dogovoriti, narediti …, 

 ob praznovanju. 

 Skliče ga – poglavarka Esta (jaz). 

 Pomembno vlogo pri posvetu ima slonček Modrec, ki po potrebi svetuje. 

 Na zboru plemena ima besedo le otrok, ki drţi v rokah slončka Modreca, 

razen če določim drugače. 

 

3. Izraţanje pozitivnih lastnosti na Modrem stolu – »zbor plemena« 

 Otrok, ki sedi na Modrem stolu in drţi v rokah slončka Modreca, se obrne k 

svojemu desnemu sosedu (gleda ga v oči) in mu pove pozitivno lastnost, ki 

jo prepozna pri njem (»Ime, pri tebi mi je všeč …«). 

 Desni sosed se mu zahvali.  

 Nato se vsi premaknemo za en stol v desno. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na citre, 

 otroci poslušajo leţe - metoda sproščanja »domine«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  
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1. Spoznavanje s slončkom Modrecem 

Otroci so novega člana plemena navdušeno sprejeli. Niso vedeli, kaj pomeni modrost. 

Zanimanje za pomen te besede je v njih vzbudil slonček Modrec. Zavzeto so prisluhnili, saj 

jih je zanimalo, kaj pomeni to, da je slonček moder.  

 

2. Pogovor o »zboru plemena«  

Zbor plemena je bil za otroke novost. Opazila sem, da so dojeli njegov smisel in pomen. 

Takšnih načinov zbiranja vseh članov skupine v krog so bili ţe navajeni, le da jih niso tako 

poimenovali. Za motiviranost in zbranost je bil slonček Modrec bistvenega pomena, saj so 

se ţe v začetku čustveno navezali nanj in ga sprejeli za svojega.  

 

3. Izraţanje pozitivnih lastnosti na Modrem stolu – »zbor plemena« 

Otroci niso povsem dojeli bistva. Kljub spodbudam in usmeritvam jim je bilo teţko izraţati 

osebnostne lastnosti. Večina otrok je ubesedila predvsem lastnosti, vezane na videz. 

Opazila sem, da se je vsak otrok dobro počutil, ko mu je vrstnik pogledal v oči in mu 

povedal pozitivno lastnost, ki jo prepozna na njem.  
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7.8 OSMO SREČANJE 

 

Tema: Gibalne igre zaupanja in sodelovanja 

 

Cilji: 

 

 doţivljanje pomena sodelovanja v dvojici in skupini, 

 doţivljanje in občutenje svojega telesa ter telesa svojega partnerja, 

 razvijanje odgovornega odnosa do sebe in do drugih, 

 pridobivanje zaupanja vase in partnerja pri ustvarjanju v dvojicah in skupini, 

 prepoznavanje in izraţanje lastnih čustev in občutij, 

 spodbujanje otrok k sodelovanju in iskanju svojih gibalnih rešitev z divergentno 

zastavljenimi nalogami,  

 doţivljanje pomena neverbalne komunikacije. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Gibalne igre zaupanja in sodelovanja: 

 Ti in jaz  

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 

 Prvi otrok v dvojici se usede na tla in dvigne roke. 

 Drugi stopi za njegov hrbet in poloţi svoje dlani na njegove dlani.  

 Otrok, ki stoji, vodi roke sedečega. 

 Sedeči se lahko prepusti vodenju ali pa se mu upira (Schmidt, 2007). 
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 Raziskovanje prostora 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 

 Prvi otrok v dvojici vodi svojega partnerja po prostoru z gibi tako, 

da hodi, raziskuje, tipa, ogleduje, povoha, lahko teče, se vrti, skače, 

se dviga in spušča, se usede, leţe …. 

 Drugi stoji dva do tri korake za svojim partnerjem in mu sledi tako, 

da ponavlja vse njegove gibe in početje (prav tam). 

 

 Preskakovanje in plazenje  

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 

 Prvi otrok v dvojici se postavi v fantazijsko drţo, ki omogoča 

različne gibalne izzive za partnerja. 

 Drugi išče in preizkuša različne gibalne rešitve – gre preko 

partnerja, ga preskoči ali se splazi pod njim ali delom njegovega 

telesa. Pri tem se ga ne sme dotakniti. 

 »Preskakovanje in plazenje« se istočasno igra več dvojic, zato lahko 

drugi v dvojici preskoči ali kako drugače obide več otrok, 

postavljenih v fantazijske drţe (prav tam). 

 

 Potiskanje 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 

 Partnerja sedita na tleh in se naslanjata s hrbtom drug na drugega. 

 Prvi otrok v dvojici ima noge v kolenih skrčene in potiska – »vozi« 

drugega po prostoru. 

 Drugi ima stegnjene noge in se »vozi« po prostoru. Pri tem usmerja 

gibanje in se izmika drugim dvojicam (prav tam). 

 

2. Refleksija s slončkom Modrecem 

 Otroke spodbudim, da povedo, kaj se jih je posebej dotaknilo pri igrah, ki 

smo se jih igrali. Dam jim tri moţnosti: 
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 svoja čustva in občutja lahko izrazijo vsej skupini, 

 lahko jih povedo slončku Modrecu na uho, 

 lahko podajo Modreca naslednjemu otroku in o njih ne govorijo. 

 Besedo ima le otrok, ki sedi na Modrem stolu in drţi v rokah slončka 

Modreca.  

 Nato se vsi premaknemo za en stol v desno. Besedo dobi naslednji otrok. 

Presedamo se, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na kitaro, 

 otroci poslušajo leţe - metoda sproščanja »sonce«. 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

 

3. Praznovanje rojstnega dne s slončkom Modrecem 

 Rojstnodnevni krog 

 Sedimo v krogu, slavljenec sedi v sredini in je obrnjen proti 

Modremu stolu. 

 Otrok, ki sedi na Modrem stolu in drţi v rokah slončka Modreca, 

gleda slavljenca v oči in mu pove pozitivno lastnost, ki jo prepozna 

pri njem (»Ime, pri tebi mi je všeč …«). 

 Slavljenec se mu zahvali.  

 Nato se premaknemo za en prostor v desno. Besedo dobi otrok, ki se 

je presedel na Modri stol. Presedanje nadaljujemo, dokler ne pridejo 

na vrsto vsi otroci.  

 

 Rojstnodnevni ples 

 Otroci skupaj z vzgojiteljico plešejo. 
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 Spremljam jih na kitaro. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Gibalne igre zaupanja in sodelovanja: 

 Ti in jaz  

Otrokom nobena vloga ni predstavljala teţav. Najbolj so uţivali, ko so bile njihove roke 

dinamično vodene. Večini ni bilo všeč, če so bile daljši čas vodene v enakem poloţaju. 

 

 Raziskovanje prostora 

Otroci so brez teţav vodili ali bili vodeni. V vlogi vodje so bili pri raziskovanju prostora 

zelo iznajdljivi, imeli so veliko idej. Sproščenost je skozi dejavnost naraščala. Čutila se je 

pozitivna klima. Otroci so bili v dvojicah usklajeni. 

 

 Preskakovanje in plazenje  

Nobena vloga otrokom ni predstavljala posebnih teţav. Nalogi sta jim bili hkrati izziv in 

zabava. Opazila sem, da je bil dečkom poseben izziv vztrajati v fantazijskih drţah, ki 

zahtevajo veliko moči in vzdrţljivosti. Deklice so se odločale za drţe, ki so jim omogočale 

večjo stabilnost. Iskali in preizkušali so različne gibalne rešitve in skušali najti svoje 

rešitve. Pokazali so visoko stopnjo sodelovanja. 

 

 Potiskanje 

Otroci so usklajeno sodelovali med seboj znotraj dvojice, prav tako pa tudi med dvojicami. 

Brez teţav so vodili ali bili vodeni; ob tem so bili pozorni tudi na gibanje ostalih dvojic. 

Bili so zelo zbrani in pripravljeni na sodelovanje. 
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2. Refleksija s slončkom Modrecem 

Pravilo, da ima besedo le otrok, ki sedi na modrem stolu in drţi v rokah slončka Modreca, 

je bilo otrokom v pomoč pri aktivnem poslušanju in izraţanju svojih čustev in občutij. 

Večina otrok se je odločila, da zaupa svoje doţivljanje slončku Modrecu na uho. Ob tem so 

veliko povedali z obrazno mimiko. 

 

3. Praznovanje rojstnega dne s slončkom Modrecem 

 Rojstnodnevni krog 

Otroci so brez teţav upoštevali pravila, ki veljajo v krogu. Očesni stik jim ni predstavljal 

teţav. V glavnem so prepoznavali zunanje lastnosti. Teţko jim je bilo prepoznati 

osebnostne lastnosti, ki so jim na slavljencu posebej všeč. Pri tem so potrebovali moje 

spodbude in usmeritve. Obraz slavljenca je ob tem ţarel od veselja. 

 

 Rojstnodnevni ples 

Otroci so bili veseli, da praznujejo rojstni dan skupaj s slončkom Modrecem. Ob zvokih 

kitare so navdušeno zarajali. 
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7.9 DEVETO SREČANJE 

 

Tema: Gibalno-plesno ustvarjanje z zakoni 

 

Cilji: 

 

 doţivljanje izkušnje pripadnosti skupini, 

 ustvarjanja klime skupinske povezanosti, 

 sodelovanje skupine pri usklajevanju gibanja in petja, 

 spoznavanje in pridobivanje čutnih izkušenj s slončkom Modrecem v plesu, 

 spoznavanje z zakoni preko plesa, 

 upoštevanje in spoštovanje zakonov (pravil) in podrejanje le-tem. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Pararam pam pam (bans) 

 Naučimo se pesem: 

 smo v krogu, drţimo se za roke – zapojem pesem, otroci poslušajo, 

 nato v ritmu hodimo v krogu, otroci pojejo. 

 Otroke spodbudim, da se igramo igrico »zakoni pararam pam pam«. 

 Zakon je tak, da: 

 udarjamo z obema rokama po kolenih, 

 se praskamo z levo roko po bradi, z desno po vrhu glave, 

 zamahnemo z obema rokama – z levo spodaj, z desno zgoraj, 
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 zamahnemo z obema rokama – z levo zgoraj, z desno spodaj. 

 Zdruţimo petje in gibalno-plesno koreografijo: 

 stojimo v krogu in se v počasnem ritmu enakomerno gibljemo ob 

petju pesmi, 

 temu dodamo plesno in gibalno koreografijo (petje ritmično 

uskladimo z gibanjem). 

 Besedilo pesmi z gibalno-plesno koreografijo 

Pararam pam pam (udarec z obema rokama na kolena), 

pararam pam pam (udarec z obema rokama na kolena), 

pam para, rara, rara, rara (praskanje z levo roko po bradi, z desno po vrhu glave), 

ram pam pam (udarec z obema rokama na kolena) (2x). 

Pam pam pam pam (zamah z obema rokama – leva spodaj, desna zgoraj 

pam pam pam pam (zamah z obema rokama – leva zgoraj, desna spodaj), 

pam para, rara, rara, rara (praskanje z levo roko po bradi, z desno po vrhu glave), 

ram pam pam (udarec z obema rokama na kolena) (2x) (Pesek in Pettan, 2000). 

 

2. Ples z zakoni  

 Otroci plešejo ob glasbeni spremljavi. Pri tem morajo upoštevati zakone, ki 

jih določim. Podrobnejši opis poteka je pri 5. srečanju. 

 Zakon je tak, da: 

 se gibljemo po zadnjici, 

 plešemo vsi v eni kači, 

 drsamo z nogami po tleh, stopala so »prilepljena« na tla, 

 je telo od pasu navzdol »zamrznjeno«, plešemo z zgornjim delom 

telesa, 

 je telo od pasu navzgor »zamrznjeno«, plešemo z nogami … 

 

3. Ples s slončkom Modrecem 

 Oblikujemo krog, v katerem plešemo ob glasbeni spremljavi. 

 V sredini kroga otrok gibalno-plesno ustvarja s slončkom Modrecem. 
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 Pri tem veljajo zakoni: 

 otrok s slončkom Modrecem pleše nekaj časa, nato ga poda naprej, 

 tisti, ki ga je ţe imel, ga ne sme še enkrat sprejeti, 

 ples se konča, ko pridejo na vrsto vsi otroci.  

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igranje neţne melodije na kitaro, 

 poslušanje leţe - metoda sproščanja »ţelezniški tiri« 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Pararam pam pam 

Otrokom je bila melodija pesmi ţe znana, saj sem jim jo igrala pri umirjanju. Zaradi 

privlačne ritmičnosti in melodičnosti so se trudili, da bi se jo čim prej naučili. Igra z zakoni 

jih je pritegnila; z veseljem so se jo igrali. Opazila sem, da je gibanje ob pesmi otrokom 

pomagalo globlje vstopiti v pesem in jo bolj začutiti. Gibanje jim je bilo torej v pomoč. 

 

2. Ples z zakoni 

Otroci so z lahkoto vstopili v to dejavnost. Popolnoma so se prepustili mojemu vodenju. 

Ob upoštevanju zakonov omejitev v plesu so se zabavali in iskali različne moţnosti 

gibalno-plesnega ustvarjanja. Sprostilo se je veliko pozitivne energije. Opazila sem, da 

otroci izredno uţivajo v dejavnostih, ki so povezane z zakoni. Povezavo vidim v tem, das 

smo tej tematiki posvetili veliko časa in prostora. Otroci so jo vzeli za svojo.  
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3. Ples s slončkom Modrecem 

Pri večini otrok sem opazila tremo, ki pa jih ni tako ovirala, da ne bi stopili v krog in 

zaplesali. Pri tem jim je bil v veliko pomoč slonček Modrec, s katerim so plesali; tako so se 

čutili malo manj izpostavljeni. Štirim otrokom je bilo preteţko samostojno plesati, zato so 

plesali v dvojicah, kar jim je sprostilo napetost. Bili so veseli, da so lahko na tak način 

sodelovali.   
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7.10 DESETO SREČANJE 

 

Tema: Gibalno-plesno ustvarjanje – individualno, v dvojici in v skupini  

 

Cilji: 

 

 omogočanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti skupine, 

 ustvarjanje situacij, ki omogočajo izraţanje lastnih čustev in občutij, 

 doţivljanje izkušnje pripadnosti skupini, 

 doţivljanje izkušnje vodenja in izkušnje biti voden, 

 pridobivanje izkušenj samostojnega (individualnega) ustvarjanja in izkušenj 

sodelovanja in usklajevanja v dvojici in v skupini. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav »dvigni peruti« 

 

Osrednji del: 

 

1. Gibalne igre zaupanja in sodelovanja ob glasbeni spremljavi 

 Prst vodi nos 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 

 Prvi otrok v paru s premikanjem prsta vodi nos svojega partnerja. 

 Drugi s svojim nosom sledi gibanju partnerjevega prsta. 

 Določim zakon, da se prst in nos ne smeta dotakniti (Rozman, 

2006). 
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 Stopalo vodi stopalo 

 Potek igre je enak kot pri igri »prst vodi nos«. Razlika je le v tem, da 

stopalo vodi stopalo. 

 

 Glava vodi glavo 

 Potek igre je enak kot pri igri »prst vodi nos«. Razlika je le v tem, da 

glava vodi glavo. 

 

 Preskakovanje in plazenje 

 Otroke razdelim v dve skupini. Vlogi skupin sta različni in se nato 

zamenjata. Otroci posamezne skupine so postavljeni v isto vlogo. 

 Naloga otroka prve skupine je, da se postavi v fantazijsko drţo, ki 

omogoča različne gibalno-plesne izzive za ostale otroke. 

 Otrok druge skupine išče in preizkuša različne gibalne rešitve – 

gibalno-plesno ustvarja okrog otrok, ki so »okamneli« v fantazijskih 

drţah. Lahko jih tudi preskoči, se splazi pod njimi ali pod deli 

njihovih teles (če so »okamneli« v takem poloţaju, da je to mogoče) 

… (Schmidt, 2007). 

 

2. Pararam pam pam 

 »Pogled nazaj« - z igrico »zakoni pararam pam pam« obnovimo gibalno-

plesno koreografijo, ki smo se jo naučili na prejšnjem srečanju. 

 Zakon je tak, da: 

 udarjamo z obema rokama po kolenih, 

 se praskamo z levo roko po bradi, z desno po vrhu glave, 

 zamahnemo z obema rokama – z levo spodaj, z desno zgoraj, 

 zamahnemo z obema rokama – z levo zgoraj, z desno spodaj. 

 Petje pesmi zdruţimo in uskladimo z gibalno-plesno koreografijo. 

 

3. Gibalno-plesno ustvarjanje s svilenimi trakovi 
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 Posameznik gibalno-plesno ustvarja s svojim trakom. 

 Dvojica gibalno-plesno ustvarja z enim trakom (hkrati plešejo tri dvojice, 

ostali otroci so gledalci). 

 Štirje otroci skupaj gibalno-plesno ustvarjajo z dvema trakovoma (naenkrat 

pleše le po ena štirica, ostali otroci so gledalci). 

 

4. Refleksija s slončkom Modrecem 

 Otroke spodbudim, da izrazijo: 

 kaj jim je bilo najbolj všeč in zakaj, 

 kaj jim ni bilo všeč, oz. kaj jim je bilo manj všeč in zakaj. 

 Besedo ima le otrok, ki sedi na Modrem stolu in drţi v rokah slončka 

Modreca.  

 Nato se vsi premaknemo za en stol v desno. Besedo dobi naslednji otrok. 

Presedamo se, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na kitaro, 

 otroci poslušajo leţe - metoda sproščanja »palčke« 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Gibalne igre zaupanja in sodelovanja ob glasbeni spremljavi 

 Prst vodi nos 

 Stopalo vodi stopalo 
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 Glava vodi glavo 

Otroci so se zavzeto lotili izzivov. Najbolj so uţivali v prvih dveh dejavnostih, ob katerih 

so se opazno sprostili. Zdeli sta se jim posebej privlačni in zabavni. Nobena vloga jim ni 

predstavljala teţav. Pri dejavnosti glava vodi glavo so nekatere otroke boleli vratovi. Ni 

jim bilo všeč, če je vodja daljši čas drţal glavo v enakem poloţaju. 

 

 Preskakovanje in plazenje 

Dečki so uţivali v obeh vlogah, deklicam pa je bilo teţko vztrajati daljši čas v enakem 

poloţaju. Bolj so bile navdušene nad iskanjem in preizkušanjem različnih gibalnih rešitev. 

Otrokom ni zmanjkalo idej. Vztrajno so iskali in preizkušali različne moţnosti. 

 

2. Pararam pam pam 

Obnovitev pesmi z gibalno-plesno koreografijo otrokom ni predstavljala posebnih teţav. 

Zaradi zanimanja otrok smo jo večkrat ponovili. Opazila sem, da je ob ponavljanju 

sproščenost naraščala in da so otroci pesem z gibalno-plesno koreografijo bolj doţiveto 

izvajali. Postajala je bolj dinamična in vse bolj naša.   

 

3. Gibalno-plesno ustvarjanje s svilenimi trakovi 

Svileni trakovi so otroke močno notranje motivirali za ustvarjanje. Pri individualnem 

plesnem izraţanju so bili sproščeni. Niso se ozirali drug na drugega, ampak se je vsak 

vţivel v svojo gibalno-plesno zgodbo, ki je nastajala. Pri tem niso bili neposredno 

izpostavljeni, zaradi česar so laţje samostojno ustvarjali brez pritiskov. Prav tako so bili 

sproščeni pri sodelovanju in usklajevanju gibalno-plesnega izraţanja v skupini. Ideje 

skupin se med seboj niso ponavljale, otroci so iskali nove načine izraţanja. Ustvarjanje 

vseh skupin je bilo videti kot povezana plesna pripoved med seboj uglašenih članov 

skupine. Pri ustvarjanju v dvojicah so bili otroci malo manj sproščeni, vendar niso imeli 

posebnih teţav. Tudi v vlogi gledalcev pri opazovanju vrstnikov s koncentracijo niso imeli 

teţav. Sodelovali so vsi otroci razen enega, ki je bil vključen na poseben način. Sam se je 

odločil, da bo zavzel vlogo opazovalca. 
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4. Refleksija s slončkom Modrecem 

Otroci niso imeli teţav pri prepoznavanju in izraţanju lastnega doţivljanja dejavnosti. 

Nekateri niso utemeljili, zakaj jim je bilo nekaj všeč ali ne, saj za to niso imeli posebnega 

razloga. Takšne so njihove (dobesedno navedene) izjave: 

 

(Kaj ti je bilo všeč?) 

 Všeč mi je blo, ko smo vodil z glavo. 

 Men pa, ko smo vodil z nogo. 

 Ko smo nastopali po štiri, zato ker smo plesali. 

 Men je blo vse všeč. Najbl tist z nogo, ko sem vodil. 

 Men tud vse. Najbl pa ples po štiri. 

 Všeč mi je blo, ko smo bili kipi. 

 Men je bil všeč ples po štiri, ker sem lahko ustvarjal gibe. 

 Najbolš mi je blo, ko smo nastopal štirje. Blo je zlo zabavno, vsi smo sodelovali. 

 Men je blo dobr, ko smo plesal štirje, ker smo se mogel odvijat iz trakov, ko smo se 

okol zavrtel. 

 Ko smo plesal Dvigni peruti. Takrat mi je blo najbl všeč, ko sem se premikal in 

gledal prijatla v oči. 

 Lepo mi je blo, ko smo s traki ustvarjali fantazije. Najbl mi je blo všeč, ko je 

stopalo vodilo stopalo. 

 Najbl so mi bli všeč kipi, ker je drug ustvarjal okoli mene in hodil pod mano. 

 Men tud kipi pa ples s trakovi, ko smo bli štirje, ker smo se mel fajn. Pa dva pa po 

dva. 

 Všeč mi je bil ples s trakom, kipi, ker sem lahko hodila od spod, pa ples po štiri, ker 

smo se lahko vsi prijeli in plesali. 

 Najboljš je blo, ko sem sama plesala z enim trakom, ker je dobro zgledalo. 

 Všeč mi je bil ples po štiri. 

 

(Kaj ti ni bilo všeč?) 

 Nič. Vse mi je blo všeč. 
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 Nič. 

 Na ţivce mi je šlo, ko smo vodil z glavo. 

 Nič. 

 Nič. Vse je blo fajn. 

 Nič. 

 Ko smo se igral kipe. Predolgo smo bli pr miru, začne bolet noga. Pa, ko smo vodil 

z glavo. Bolela me je glava, nism mogu sledit. Če premikam prepočasi, zlo boli. 

 Vse mi je blo všeč. 

 Nič. Vse je blo dobr. 

 Pr kipih me je vse bolel. 

 Nič. 

 Najmanj mi je bil všeč ples po dva. Ne vem zakaj. 

 Vse mi je blo všeč. 

 Men tud vse. 

 Ko smo plesal skupi. Raje imam sama svoj ples. Je bolj ustvarjalen. 

 Teţko mi je z nogo vodit, me je bolela. 
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7.11 ENAJSTO SREČANJE 

 

Tema: Komunikacija v našem plemenu – besedno in gibalno-plesno izražanje 

 

Cilji: 

 

 spodbujanje besednega in nebesednega izraţanja, 

 pridobivanje izkušenj besednega in nebesednega (gibalno-plesnega) izraţanja, 

 pridobivanje izkušenj izraţanja in sprejemanja besednih in nebesednih sporočil, 

 razvijanje sposobnosti aktivnega poslušanja in opazovanja, 

 spoznavanje pomena neverbalne komunikacije, 

 spoznavanje z bontonom v komunikaciji. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Besedna igra vlog 

 Otroke razdelim v dve skupini. 

 Polovica otrok se igra besedno igro vlog, razdeljeni so v pare. 

 Vzporedna dejavnost za ostale otroke je risanje. 

 Nato se skupini zamenjata. 

 Besedno igro vlog se naenkrat igra po en par, ostali otroci ga pozorno 

poslušajo in opazujejo. Na vrsto pridejo vsi pari. 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata: 
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 prvi otrok v paru pripoveduje o dogodkih, ki jih je doţivel čez 

vikend, 

 drugi ga aktivno posluša (lahko ga tudi kaj vpraša) in obnovi 

pripoved. 

 V kratki refleksiji se po posamezni igri vlog pogovorimo: 

 kaj smo opazili, 

 kaj je bilo dobro in kaj bi lahko izboljšali, 

 na kaj moramo biti pozorni pri komunikaciji (ko smo v vlogi 

govorca in ko smo v vlogi poslušalca). 

 

2. Plesna igra vlog 

 Istočasno se plesno izraţajo po trije pari, ostali otroci so opazovalci. 

Njihove vloge se čez nekaj časa zamenjajo. 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 

 Prvi otrok v paru z gibalno-plesnim izraţanjem pripoveduje zgodbo 

svojemu partnerju. Pri tem velja zakon, ki pravi, da je uporaba besed 

prepovedana. 

 Drugi se usede na tla in sprejema njegova sporočila (opazuje 

njegovo plesno pripoved). 

 

3. Refleksija »pikado« 

 Oblikujemo krog s stoli. V sredino kroga poloţim dva večja lista, na katerih 

sta narisani tarči za pikado. Prva je namenjena refleksiji besedne igre vlog, 

druga pa refleksiji plesne igre vlog.  

 Otroka, ki se presede na Modri stol spodbudim, da stopi v sredino kroga  in 

evalvira dejavnosti z označevanjem v tarčo pikada. Otrok nariše piko: 

 v notranji krog, če mu je bila dejavnost všeč, 

 v srednji krog, če mu je bila dejavnost srednje všeč, 

 v zunanji krog, če mu dejavnost ni bila všeč. 
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 Vsakič se premaknemo za en stol v desno. Presedamo se, dokler ne pridejo 

na vrsto vsi otroci. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje:  

 igram neţno melodijo na citre, 

 otroci poslušajo leţe – metoda sproščanja »domine«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Besedna igra vlog 

Otroci so se aktivno vključili v igro vlog, ki je zahtevala veliko koncentracije. V vlogi 

govorca in poslušalca so imeli vsi otroci tremo, ki pa jih ni bistveno ovirala pri izraţanju in 

aktivnem poslušanju. O svojih doţivetjih je večina otrok brez teţav pripovedovala, teţko 

pa jim je bilo gledati sogovorca v oči. Nekateri otroci so govorili zelo tiho, tako, da jih 

nismo razumeli. Pri obnovi pripovedi prav tako niso imeli posebnih teţav. Med seboj so se 

spodbujali. Otroci so ob spremljanju komunikacije posameznih parov opazili ključne 

stvari, ki so pomembne za uspešno, kvalitetno komunikacijo. Niso potrebovali veliko 

usmeritev, saj so sami prišli do ugotovitev, ki so jih tudi ubesedili. 

 

2. Plesna igra vlog 

Večina otrok pri gibalno-plesnem izraţanju zgodbe ni imela velikih teţav. Trema je bila, 

saj so bili neposredno izpostavljeni, vendar jih ni bistveno ovirala. Nekaj otrok je imelo 

teţave pri vključitvi v to dejavnost, vendar so ob spodbudah in opogumljanju celotne 

skupine prebili led in izrazili svojo gibalno-plesno zgodbo. 
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3. Refleksija »pikado« 

Večini otrok sta bili všeč obe dejavnosti. Njihov odziv je moţno razbrati s slik, na katerih 

sta slikovni refleksiji besedne in plesne igre vlog. 

 

 

Slika 1: Refleksija »pikado« – besedna igra vlog 

 

 

Slika 2: Refleksija »pikado« – plesna igra vlog 
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7.12 DVANAJSTO SREČANJE 

 

Tema: Pozdrav, sodelovanje in usklajevanje našega plemena skozi ples 

 

Cilji: 

 

 pridobivanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti skupine, 

 doţivljanje izkušnje pripadnosti skupini, 

 spodbujanje besednega in nebesednega izraţanja, 

 pridobivanje izkušenj besednega in nebesednega (gibalno-plesnega) izraţanja, 

 doţivljanje izkušnje vodenja in izkušnje biti voden, 

 razvijanje sposobnosti sodelovanja in usklajevanja v dvojici in v skupini, 

 ustvarjanje situacij, ki omogočajo izraţanje lastnih čustev in občutij, 

 omogočanje izbire med besednim in gibalno-plesnim izraţanjem svojih čustev in 

občutij. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav »dvigni peruti« 

 

Osrednji del: 

 

1. Plesna igra s pozdravi 

 Otroci gibalno-plesno ustvarjajo ob glasbeni spremljavi. Ko glasba preneha, 

se ustavijo. Izrečem zakon, ki določa, kako se med seboj pozdravljajo. Ko 

zaslišijo glasbo, ponovno zaplešejo. 

 Zakon je tak, da se pozdravljamo: 

 z roko, 
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 z glavo, 

 s stopali, 

 s hrbtom, 

 s kolenom, 

 z nosom, 

 z objemom … 

 

2. Ples našega plemena 

 Pokaţem gib. Celotna skupina ga v enakomernem ritmu nekaj časa ponavlja 

in sicer ob gibanju v krogu.  

 Nato si otroci drug za drugim izmišljujejo gibe, ki jih celotna skupina 

posnema in v enakomernem ritmu ponavlja, in sicer ob gibanju v krogu 

(istočasno izvajamo ritmično-melodični vzorec »ahumba ha ha«) 

 

3. Raziskovanje prostora 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 

 Prvi otrok v dvojici vodi svojega partnerja po prostoru z gibi. 

 Drugi stoji dva do tri korake za svojim partnerjem in mu sledi tako, da 

ponavlja vse njegove gibe in početje (Schmidt, 2007). 

 

4. Pararam pam pam 

 Stojimo v krogu. V enakomernem ritmu pojemo in izvajamo gibalno-

plesno koreografijo na pesem Pararam pam pam.  

 Elementom, ki jih ţe poznamo, dodamo nove. Igramo se igro »zakoni 

Pararam pam pam«. 

Zakon je tak, da: 

 udarjamo z obema rokama po kolenih levega soseda, 

 praskamo desnega soseda po bradi in vrhu glave, 

 zamahnemo z obema rokama – z levo spodaj, z desno zgoraj, 

 zamahnemo z obema rokama – z levo zgoraj, z desno spodaj. 
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 Nastaneta dve različici: 

 Pri prvi ob petju gibalno-plesno ustvarjamo le s svojim telesom 

(podrobneje je opisana v poteku 9. srečanja), 

 pri drugi pa gibalno-plesno ustvarjamo tudi z levim in desnim 

sosedom. 

 Besedilo pesmi z drugo različico gibalno-plesne koreografije 

Pararam pam pam (udarec z obema rokama na kolena levega soseda), 

pararam pam pam (udarec z obema rokama na kolena levega soseda), 

pam para, rara, rara, rara (praskanje desnega soseda po bradi in vrhu glave), 

ram pam pam (udarec z obema rokama na kolena levega soseda) (2x). 

Pam pam pam pam (zamah z obema rokama – leva spodaj, desna zgoraj) 

pam pam pam pam (zamah z obema rokama – leva zgoraj, desna spodaj), 

pam para, rara, rara, rara (praskanje desnega soseda po bradi in vrhu glave), 

ram pam pam (udarec z obema rokama na kolena levega soseda) (2x) (Pesek in 

Pettan, 2000). 

 

5. Refleksija s slončkom Modrecem 

 Otroke spodbudim, da povedo, kaj se jih je posebej dotaknilo pri igrah, ki 

smo se jih igrali (izrazijo svoja čustva in občutja). Na razpolago jim dam, 

da: 

 se besedno 

 ali gibalno-plesno izrazijo. 

 Izraţa se le otrok, ki sedi na Modrem stolu in drţi v rokah slončka Modreca.  

 Nato se vsi premaknemo za en stol v desno. Besedo dobi naslednji otrok. 

Presedamo se, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na citre, 
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 otroci poslušajo leţe - metoda sproščanja »sonce«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Plesna igra s pozdravi 

Otroci so bili notranje motivirani in so se v plesno igro s pozdravi zelo vţiveli. Pozdravi 

niso bili togi in brezosebni, ampak so otroci z njimi vnašali v skupino pozitivna sporočila, 

s tem pa posebno notranjo lepoto, ki so jo tudi navzven izţarevali z mimiko in kretnjami. 

Sproščenost in povezanost med člani skupine sta naraščali. 

 

2. Ples našega plemena 

Otrokom izmišljanje in posnemanje gibov ni predstavljalo teţav. Sproščeno in lahkotno so 

jih izvajali ob enakomernem gibanju v krogu in ob izvajanju ritmično-melodičnega vzorca 

»ahumba ha ha«. Bili so motivirani za sodelovanje in medsebojno usklajevanje. 

 

3. Raziskovanje prostora 

Otroci so se aktivno vključili v obe vlogi. V vlogi vodje so pokazali izredno skrb in 

zavzetost za partnerja, saj so se trudili prilagajati njegovim zmoţnostim. Ko so bili vodeni, 

so pozorno opazovali partnerja in mu predano sledili. Otroci so v obeh vlogah pokazali 

visoko stopnjo sodelovanja in medsebojnega usklajevanja. 

 

4. Pararam pam pam 

Igra z zakoni jim je bila zabavna. Zakone so zavzeto poslušali in jih upoštevali, kar je 

pripomoglo k laţjemu usvajanju nove gibalno-plesne koreografije. Nova različica 

koreografije je otroke pritegnila, kljub temu da je zahtevala veliko zbranosti in 

pripravljenosti na sodelovanje in usklajevanje. Odločili smo se, da od novih elementov 

uporabimo le udarjanje po kolenih soseda, saj je sicer naloga za skupino prezahtevna. 
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5. Refleksija s slončkom Modrecem 

Le en deček se je odločil za gibalno-plesno izraţanje, ostali pa so se izrazili besedno. 

Njihove izjave so dobesedno zapisane. 

 Men je bil všeč ples v krogu. 

 Tist ples po kolenih, bradi. 

 Všeč mi je blo, ko smo plesal v krogu. 

 Men je blo najbl všeč, ko smo se pozdravljali in plesali. 

 Men je blo vse. 

 Men tud vse. Najbl pa, ko smo plesali, da smo vodili drugega in ko smo oponašali 

drugega. 

 Vse mi je blo všeč. Najbolš mi je blo, ko smo plesal Dvigni peruti. 

 Vse. Najbolš mi je blo, ko smo vodili eden drugega. 

 Men tud vse. Najbolš je blo, ko smo drugega vodili, pa ko smo oponašali tistega, ki 

je vodil. 

 Najbl fajn je blo, ko smo tolkel po kolenih. 

 Všeč mi je blo, ko smo v krogu plesali. (Otrok se je tudi gibalno-plesno izrazil.) 

 Najbl mi je blo všeč, ko smo vodili eden drugega. 

 Vse mi je blo všeč. Še posebej, ko smo vodili. 

 Vse je blo zanimiv opazvat. Na risbi sm napravu kriţec, če kdo ni upoštevu pravil, 

narisu sm progico, kok je bil kdo dober, kok ni bil kdo dober. 
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7.13 TRINAJSTO SREČANJE 

 

Tema: Naše pleme pri učenju reševanja problemov in medsebojnega usklajevanja 

 

Cilji: 

 

 pridobivanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti skupine, 

 pridobivanje izkušenj dogovarjanja v skupini, 

 razvijanje strategij sodelovanja in medsebojnega usklajevanja, 

 razvijanje strategij reševanja problemov, 

 spodbujanje iskanja nenasilnih moţnosti reševanja konfliktov, 

 doţivljanje pomena odgovornega odnosa do sebe in do drugih, 

 razvijanje sposobnosti aktivnega poslušanja. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Kako bi pomagali Pikici in Pokcu pri reševanju problema? 

 Otrokom z lutkama Pikica in Pokec zaigram konfliktno situacijo. 

 Vsebina odigrane zgodbe »Pikica in Pokec na ozkem mostičku«: 

 Na mostičku se srečata Pikica in Pokec. 

 Pikica reče: »Umakni se mi!« 

 Pokec reče: »Umakni se mi!« 

 Pikica: »Jaz sem bila prva na mostičku!« 

 Pokec: »Nisi bila, jaz sem bil prvi!« 
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 Pikica: »Jaz vsak dan hodim po tem mostičku in imam več pravice 

do njega.« 

 Pokec: »Preko tega mostička so hodili ţe moj oče, moj dedek, moj 

pradedek in moj prapradedek in imam več pravice do njega.« 

 »Zdaj boš pa videl!« zakriči Pikica. 

 »Zdaj boš pa videla!« zakriči Pokec. 

 Zatem oba stečeta drug proti drugemu, se zaletita in padeta v hladen 

potok (prirejeno po: Turnšek, 2010). 

 Z otroki se pogovorimo: 

 dogajanju v zgodbi – kaj se je zgodilo, kako je prišlo do spora in 

zakaj se je to zgodilo, 

 njenem razpletu – ali sta Pikica in Pokec znala dobro rešiti svoj 

problem, 

 moţnostih drugačnega reševanja konflikta – kako bi svetovali Pikici 

in Pokcu (spodbudim jih k iskanju boljših, nenasilnih rešitev, otroci 

izrazijo svoje ideje in predloge). 

 

2. Izbor treh gibalno-plesnih dejavnosti 

 Na listih so narisane sličice – simboli, ki prikazujejo različne gibalno-plesne 

dejavnosti, ki so jih otroci spoznali skozi projekt. 

 Ugotavljajo, katero dejavnost prikazuje posamezen simbol (s tem 

obnovimo naš nabor gibalno-plesnih dejavnosti).  

 Njihova naloga je, da se odločijo za tri dejavnosti, ki bi jih radi 

ponovno izvajali. 

 Spodbudim jih in po potrebi usmerjam pri iskanju moţnih rešitev za 

dogovor. 

 

3. Tri izbrane plesne dejavnosti  

 Raziskovanje prostora 

 Otroka v paru sta v različnih vlogah, nato se vlogi zamenjata. 
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 Prvi otrok v dvojici vodi svojega partnerja po prostoru z gibi. 

 Drugi stoji dva do tri korake za svojim partnerjem in mu sledi tako, 

da ponavlja vse njegove gibe in početje (Schmidt, 2007). 

 Ples s slončkom Modrecem 

Oblikujemo krog, v katerem plešemo ob glasbeni spremljavi. V sredini 

kroga otrok gibalno-plesno ustvarja s slončkom Modrecem. Pri tem veljajo 

zakoni: 

 otrok s slončkom Modrecem pleše nekaj časa, nato ga poda naprej, 

 tisti, ki ga je ţe imel, ga ne sme še enkrat sprejeti, 

 ples se konča, ko pridejo na vrsto vsi otroci.  

 Ples s svilenimi trakovi 

 Štirje otroci skupaj gibalno-plesno ustvarjajo z dvema trakovoma 

(naenkrat pleše le po ena štirica, ostali otroci so gledalci). 

 

Zaključni del: 

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na citre, 

 otroci poslušajo leţe - metoda sproščanja »domine«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Kako bi pomagali Pikici in Pokcu pri reševanju problema? 

Opazila sem, da so se otroci vţiveli v situacijo, v kateri sta bila Pikica in Pokec. Odigrana 

zgodba jih je močno notranje motivirala in jih izzvala k razmišljanju. Brez teţav so 

povedali kaj se je zgodilo, kako je prišlo do spora in zakaj se je to zgodilo. Razumeli so 
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bistveno sporočilo zgodbe, torej, da Pikica in Pokec nista znala dobro rešiti problema, ki je 

nastal med njima. Pri iskanju drugačnih, boljših moţnosti so aktivno sodelovali. Tukaj so 

zapisane njihove ideje za reševanje nastalega konflikta. 

 Dogovorita se, da gre najprej čez eden, nato pa še drug. 

 Zgradita širši most, da lahko gresta oba čez. 

 Eden spleza čez drugega. (Te ideje nismo potrdili.) 

 Napravita ograjo. Eden se drţi ograje, drugi se prime tega in stopi okrog 

njega na drugo stran. 

 Se primeta za ušeska in gresta eden mimo drugega. (Te ideje nismo 

potrdili.) 

 Eden gre zgoraj, drugi gre spodaj. 

 

Pri zadnji ideji sem zaradi nejasnosti otroka vprašala, kaj misli s tem, da gre drugi spodaj. 

Razloţila sem mu, da pod mostičkom teče reka. Odgovoril mi je: »Ne, mislu sem skozi 

tunel.« Mostiček je namreč predstavljal plakat, zavit v tunel. Drugi otrok pa je takoj 

pripomnil: »Ampak potem bi se skregala, ker bi oba hotela skozi tunel.« Otroci so pokazali 

izredno domiselnost. 

 

2. Izbor treh gibalno-plesnih dejavnosti 

Otroci so se najprej lotili strategije, s katero so izbrali le eno dejavnost. Ob moji spodbudi 

so se lotili iskanja načina, s katerim bi izbrali tri dejavnosti. Predlagali so glasovanje. Vsak 

je glasoval za tri njemu najljubše dejavnosti. Vsak glas je bil zabeleţen s krogcem pri 

posamezni dejavnosti. Soglasno so se strinjali, da so izbrane tri dejavnosti z največ glasovi. 

Otroci so pokazali visoko stopnjo sodelovanja, dogovarjanja in medsebojnega 

usklajevanja. 

 

3. Tri izbrane plesne dejavnosti  

 Raziskovanje prostora 

 Ples s slončkom Modrecem 

 Ples s svilenimi trakovi 
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Otroci so bili izredno motivirani za vse tri dejavnosti. Posebej bi izpostavila vidik 

skupnosti, ki je bil pri teh treh dejavnostih posebej izrazit. Občutiti je bilo mogoče 

povezanost  in občutek pripadnosti. Otroci so z veseljem sodelovali in si bili v oporo. 

Sproščenost je postopoma naraščala.  Opazila sem, da so se otroci dobro počutili – bili so 

empatični.  
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7.14 ŠTIRINAJSTO SREČANJE 

 

Tema:  Plesno izražanje z baloni in trakovi 

 

Cilji: 

 

 omogočanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti skupine, 

 doţivljanje izkušnje pripadnosti skupini, 

 doţivljanje izkušnje individualnega ustvarjanja, 

 doţivljanje izkušnje sodelovanja in usklajevanja v dvojici in skupini, 

 omogočanje otrokom, da besedno izrazijo svoja občutja. 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Plesna igra z baloni 

 Vsak otrok dobi svoj balon, s katerim gibalno-plesno ustvarja ob glasbeni 

spremljavi. 

 Vsi otroci plešejo hkrati. 

 

2. Plesna dejavnost po ţelji otrok: pararam pam pam 

 Stojimo v krogu. V enakomernem ritmu pojemo in izvajamo gibalno-plesno 

koreografijo na pesem Pararam pam pam.  
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3. Individualno plesno izraţanje – ples z baloni in trakovi 

 Pri individualnem izraţanju otroci prosto manipulirajo vsak s svojim 

rekvizitom – z balonom ali trakom. 

 Polovica otrok pleše z baloni (en otrok – en balon), polovica otrok pleše s 

trakovi (en otrok – en trak), nato si rekvizite zamenjajo. 

 

4. Skupinsko plesno izraţanje – ples z baloni in trakovi 

 Otroci so razdeljeni v štirice. 

 Naenkrat se gibalno-plesno izraţa le po ena štirica, ostali otroci so gledalci. 

Vloge se nato zamenjajo, na vrsto pridejo vse štirice. 

 Vsaka štirica je postavljena pred drugačno nalogo (problemsko situacijo): 

 Prva štirica: dobi za skupinsko gibalno-plesno ustvarjanje balon in 

trak. 

 Druga štirica: dobi dva trakova,  vsak trak ima ob strani privezan 

balon.  

 Tretja štirica: dobi dva trakova, vsak trak ima na sredini privezan 

balon. 

 Petica: dobi šest trakov, med seboj prepletenih v mreţo, na katere so 

privezani štirje baloni. 

 

5. Refleksija s slončkom Modrecem: 

 Otroke spodbudim, da povedo kaj se jih je posebej dotaknilo pri igrah, ki 

smo se jih igrali (izrazijo svoja čustva, občutja). 

 Dam jim moţnosti: 

 lahko govorijo o tem, 

 lahko pa brez besede podajo Modreca naslednjemu otroku. 

 Besedo ima le otrok, ki sedi na Modrem stolu in drţi v rokah slončka 

Modreca.  

 Nato se vsi premaknemo za en stol v desno. Besedo dobi naslednji otrok. 

Presedamo se, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci. 
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Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na citre, 

 otroci poslušajo leţe - metoda sproščanja »sonce«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analizi uvodnega in zaključnega dela sta zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisani in 

povzeti v analizi zadnjega – petnajstega srečanja.  

 

1. Plesna igra z baloni 

Otrokom samostojno gibalno-plesno izraţanje z balonom ni predstavljalo teţav. Vsi so 

hkrati gibalno-plesno ustvarjali. Niso bili neposredno izpostavljeni, zato ni bilo posebnih 

razlogov za frustracije. Bili so sproščeni in ustvarjalni. Prosto so manipulirali vsak s 

svojim rekvizitom. 

 

2. Plesna dejavnost po ţelji otrok: pararam pam pam 

Otrokom je ta dejavnost prirasla k srcu. Opazila sem, da so se čustveno navezali nanjo in jo 

vzeli za svojo. Ob njej je nastajalo pozitivno ozračje skupinske povezanosti. Otroci so z 

občutkom vstopili vanjo in jo dinamično izvajali. Sproščenost je znotraj skupine naraščala. 

 

3. Individualno plesno izraţanje – ples z baloni in trakovi 

Pri analizi te dejavnosti sem prišla do enakih ugotovitev kot pri prvi dejavnosti, zato jih 

nisem posebej še enkrat zapisala. 

 

4. Skupinsko plesno izraţanje – ples z baloni in trakovi 

Namerno sem vsako skupino postavila pred drugačno nalogo, saj sem ţelela otroke 

spodbuditi in izzvati k razvijanju strategij sodelovanja, kar mi je tudi uspelo. Iskali so in 

preizkušali različne gibalne rešitve. Vse skupine so pokazale visoko stopnjo sodelovanja in 
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usklajevanja. Opazila sem močno čustveno povezanost med otroki; dve skupini pa sta bili 

popolnoma uglašeni med seboj. Nobena skupina ni imela otroka v stalni vlogi vodje, 

temveč se je njihovo vodenje in sledenje prepletalo. Brez teţav so vodili in s sledenjem 

reagirali na vodenje. 

 

5. Refleksija s slončkom Modrecem: 

Večina otrok se je odločila, da ne bo govorila o svojih čustvih, občutjih in stvareh, ki so se 

jih najbolj dotaknile. Na to je gotovo vplivala njihova ţe očitna utrujenost. To smo s 

spoštovanjem sprejeli. Njihove dobesedne izjave so: 

 Zlo zabavno je blo, ko smo po štiri skup plesal, ker smo meli trakove zavezane na 

balone.  

 Všeč mi je blo, ko smo po štiri pa po štiri plesal, ker smo meli privezane skup 

trakove pa balone. 

 Najbolš je blo, ko smo plesal s traki, ko sva plesala dva skupaj. 

 Men je blo najbolš, ko smo plesali po štirje, ker smo bli lahko štirje. 

 Men je blo najbl všeč po štiri, ker smo se vrteli. Je blo kot bi se na vrtiljaku vrteli. 

 Všeč mi je blo, ko smo si menjal trakove in balone navezane na trakove. 

 Dobr je blo z baloni pa traki plesat po štiri. 

 Super je blo plesat po štiri in ko smo si menjal trakove. 

 Najbolš mi je blo plesat, ko smo si menjal balone in trake. Bol mi je blo všeč, ko 

sem sam plesal. 

 Fajn je blo, ko smo plesali Dvigni peruti. Raje sem plesal, ko nas je več plesalo. 

 Najbl mi je blo všeč, ko smo plesali sami. 

 Men je blo všeč, ko je bil privezan en balon na trak, ko si sam plesal. 

 Ko smo plesal sami mi je bl všeč, ker lahko plešem sama po svoje. 

 Najbl zabavno je blo, ko smo sami s trakovi plesal, ko sem sama. 

 Najbl mi je blo všeč, ko je mel en trak na balon in en samo trak. Ko sem sama 

plesala. 

 Men je blo všeč, ko smo sami plesal s trakovi in baloni, ker lahko plešemo po 

svoje, lahko počneš kar hočeš. Če so še drugi zraven, malo teţje. 
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7.15 PETNAJSTO SREČANJE 

 

Tema: Individualno ustvarjanje ter gibalno-plesno ustvarjanje v dvojici in v skupini 

 

Cilji: 

 

 omogočanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti skupine, 

 doţivljanje izkušnje pripadnosti skupini, 

 pridobivanje izkušenj individualnega ustvarjanja, 

 pridobivanje izkušenj sodelovanja in usklajevanja v dvojici in skupini, 

 ustvarjanje situacij, ki omogočajo izraţanje lastnih čustev in občutij, 

 

Potek srečanja 

 

Uvodni del: 

 

 Jutranji plesni pozdrav Dvigni peruti 

 

Osrednji del: 

 

1. Izbor plesne dejavnosti: ples z baloni, privezanimi na trakove 

 Otrok individualno gibalno-plesno ustvarja. Polovica otrok se izraţa s 

trakom, polovica otrok pa s trakom, na katerega je privezan balon. Nato 

rekvizite zamenjajo. 

 Otroka v dvojici skupaj gibalno-plesno ustvarjata s trakom, na katerega je 

na sredini privezan balon. 

 Otroci v štirici skupaj gibalno-plesno ustvarjajo.  

 Naenkrat se izraţa le po ena štirica, ostali otroci so gledalci. Vloge 

se nato zamenjajo. 
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 Vsaka štirica je postavljena pred drugačno nalogo (problemsko 

situacijo). 

 

2. Refleksija s slončkom Modrecem 

 Otroke spodbudim, da povedo, kaj se jih je posebej dotaknilo pri igrah, ki 

smo se jih igrali. Dam jim tri moţnosti: 

 svoja čustva in občutja lahko povedo vsej skupini, 

 lahko jih povedo slončku Modrecu na uho, 

 lahko podajo Modreca naslednjemu otroku in o njih ne govorijo. 

 Besedo ima le otrok, ki sedi na Modrem stolu in drţi v rokah slončka 

Modreca.  

 Nato se vsi premaknemo za en stol v desno. Besedo dobi naslednji otrok. 

Presedamo se, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci. 

 

Zaključni del:  

 

 Umirjanje: 

 igram neţno melodijo na citre, 

 otroci poslušajo sede - masaţa »masaţa s slončkom Modrecem«. 

 

 

ANALIZA 

 

Analiza uvodnih in zaključnih delov je zaradi velikega ujemanja med srečanji zapisana in 

povzeta v analizi tega, zaključnega srečanja. V uvodnem delu je jutranji plesni pozdrav z 

mnogimi ponavljanji pripomogel k utrjevanju in poglabljanju vezi med člani skupine. 

Občutiti je bilo mogoče izredno sproščenost in skupinsko povezanost. Zaključen krog, v 

katerega smo bili vsi povezani, je krepil občutek pripadnosti in sprejetosti v skupnost ter s 

tem tudi občutek varnosti. Med otroki sem opazila pozitivne interakcije. Telesni stik jim je 

bil prijeten in potreben za tesnejšo prepletenost naših vezi. Pri vseh srečanjih so otroci 

predano vstopili v uvodno dejavnost. Pripomogla je k čustveni pripravljenosti na vsebino, 



Kraner J. Socialno učenje s plesnim izraţanjem in z gibanjem. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2013 

92 

ki je sledila v osrednjem delu. V zaključnem delu je bila sproščenost največja. Otroci so se 

umirili in se popolnoma prepustili poslušanju glasbe. Zvoki citer in kitare so jih opazno 

umirjali in sproščali. Metode sproščanja so jim bile zelo prijetne, vzeli so jih za svoje.   

 

1. Izbor plesne dejavnosti: ples z baloni, privezanimi na trakove 

Otroci so bili aktivno vključeni pri individualnem plesnem ustvarjanju. V mimiki obraza in 

kretnjah telesa sem razbrala manjšo sproščenost kot običajno. Večje teţave so se pojavile 

pri ustvarjanju v dvojicah in štiricah. Otroci niso bili zmoţni sodelovati, bili so očitno 

utrujeni in vznemirjeni, ţeleli so si le miru. Reakcije otrok so povezane z napornim 

tednom, saj so bili izpostavljeni več stresnim situacijam. Dva študenta sva v tem tednu 

izvajala z njimi nastope, obiskala jih je televizijska ekipa, ob vsem tem dogajanju pa so se 

še čustveno pripravljali na odhod na kmetijo, kjer bodo brez staršev preţiveli vikend. Vse 

to je prispevalo k njihovi preobremenjenosti. 

 

2. Refleksija s slončkom Modrecem 

Otroci niso bili več zmoţni sodelovati, zato sem se odločila, da na kratko zaključimo 

refleksijo in preidemo na dejavnost umirjanja. Kdor je ţelel je lahko izrazil svoja občutja. 

 Iz izjav otrok lahko razberem, da so se najbolje počutili pri individualnem izraţanju in pri 

uvodni dejavnosti.  

 Najbl mi je blo všeč, ko smo plesal. Tist z baloni. 

  Men je blo najbl všeč, ko smo plesal s traki pa z baloni. Ko smo zavezal trake na 

balone. 

 Men je pa blo najbolš, ko smo plesal Dvigni peruti. Pa še, ko smo si menjal in 

plesal z baloni in traki. 

 Najbolš mi je blo, ko smo plesali z baloni. 

 Men je tud blo najbl všeč, ko smo plesal z baloni. Bolš, da so privezani. 

 Najbl všeč mi je blo, ko smo plesali Dvigni peruti, pa ko so bli zavezani trakovi na 

balone. 
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8 ANALIZA SPECIFIČNEGA  OTROKA 

 

V skupini sem opazila otroka, ki je izrazito izstopal, zato sem posebej spremljala njegov 

razvojni proces. V večino dejavnosti se je normalno vključeval, umaknil se je le pri 

gibalno-plesnih dejavnostih v osrednjem delu. Njihova dinamičnost ga je notranje močno 

pritegnila in spodbudila k raziskovanju. 

 

Ni bil izoliran od skupine, ampak je bil vključen na poseben način. Prevzel je vlogo 

opazovalca. Ob vključitvi med ostale otroke bi videl le del in ne bi imel pregleda nad 

celotnim dogajanjem, zato je ubral drugačno pot. Zanimala ga je celota. 

 

Pri prvih srečanjih je bil še nekoliko zadrţan, skozi proces pa je njegova sproščenost 

naraščala. Ob tem sta prihajali do izraza njegova ustvarjalnost in inovativnost. 

 

Iskal je različne strategije, ki bi mu pomagale pri raziskovanju. Našel je različne poloţaje, 

ki so mu omogočali pogled iz različnih zornih kotov. Stopil je na stol, da je videl iz ptičje 

perspektive, usedel se je na tla, da je videl od spodaj navzgor, opazoval je tudi od strani. 

Proti koncu naših skupnih srečanj je iznašel tudi svoj način beleţenja in vrednotenja 

elementov, ki jih je prepoznal za ključne, bistvene. To so zapisi z risbo. Na spodnji sliki je 

primer njegovih zapisov, s katerimi je ovrednotil, kako so se otroci gibali (s krivuljami), 

koliko so bili zmoţni doseči (z lestvicami) in kolikokrat niso upoštevali pravil (s kriţcem v 

krogu). 

 

Opazila sem, da je raziskovanje njegovo močno področje. Ţeli si, da bi postal znanstvenik.  

Ima sposobnost celostnega in podrobnega zaznavanja.  Prepoznala sem tudi izrazit čut za 

razločevanje in prepoznavanje bistva. Imel je zelo jasne kriterije, kaj opazovati, zabeleţiti 

in oceniti in kaj zanemariti.  



Kraner J. Socialno učenje s plesnim izraţanjem in z gibanjem. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2013 

94 

 

Slika 3: Zapisi z risbo 

   



Kraner J. Socialno učenje s plesnim izraţanjem in z gibanjem. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2013 

95 

9. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Predstavljeni rezultati izhajajo iz podatkov, ki sem jih pridobila z ocenjevalnimi lestvicami 

in analizami posameznih srečanj. Prikazala sem jih z linijskim grafikonom, saj se mi zdi 

najprimernejši za prikaz sprememb v izvajanju petnajstih srečanj. 

 

 

Hipoteza 1: Predpostavljam, da bodo dejavnosti plesnega izražanja in gibanja, v 

prepletu z dejavnostmi drugih področij, vplivale na sproščenost otrok. 

 

 

Graf 1: Sproščenost otrok 

 

V grafu 1 so zajeti in prikazani rezultati vrednotenja sproščenosti otrok, ki sem jih 

pridobila po vsaki zaključeni enoti. Rezultati prikazujejo deleţ otrok, pri katerih sem 

prepoznala sproščenost. Vrednost 1 pomeni, da nihče ni bil sproščen, vrednost 2, da je bilo 

sproščeno manjše število otrok, vrednost 3, da je bila sproščena polovica otrok, vrednost 4, 

da je bila  sproščena večina, in vrednost 5, da so bili sproščeni vsi otroci.  

 

Iz grafa je razvidno, da je bila v uvodnem in v osrednjem delu sproščena večina otrok. Pri 

večini srečanj odstopanj ni bilo. Največje odstopanje je bilo pri zadnjem srečanju, in sicer 
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zaradi utrujenosti, vznemirjenosti in preobremenjenosti otrok. Pri zadnjem srečanju sem 

zaznala močno čustveno vznemirjenost zaradi odhoda na kmetijo, kjer bodo brez staršev 

preţiveli vikend. Otroci so bili najbolj sproščeni v zaključnem delu, saj so se popolnoma 

sprostili in umirili. 

 

Iz predstavljenih rezultatov v grafu 1 in analiz petnajstih srečanj potrdim zastavljeno 

raziskovalno hipotezo, da dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja, v prepletu z 

dejavnostmi drugih področij, vplivajo na sproščenost otrok. 

 

 

Hipoteza 2: Predpostavljam, da bodo otroci v novi vlogi kot pripadniki plemena 

motivirani za aktivno sodelovanje. 

 

 

Graf 2: Aktivno sodelovanje 

 

V grafu 2 je ovrednoteno aktivno sodelovanje otrok. Rezultati prikazujejo deleţ otrok, ki 

so aktivno sodelovali. Vrednost 1 pomeni, da ni nihče aktivno sodeloval, vrednost 2, da je 

manjše število otrok aktivno sodelovalo, vrednost 3, da je pribliţno polovica otrok aktivno 

sodelovala, vrednost 4, da je večina otrok aktivno sodelovala, in vrednost 5, da so aktivno 

sodelovali vsi otroci. 
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Iz grafa 2 je razvidno, da so otroci v uvodnem in v zaključnem delu sodelovali 

najaktivneje. V osrednjem delu so manjša nihanja, zlasti pri aktivnostih, pri katerih sem 

zadela šibke točke otrok in so zaradi tega za dejavnosti potrebovali več energije. Iz grafa je 

mogoče razbrati, da je bila splošna aktivnost otrok zelo visoka. Pri petnajstem srečanju je 

močno upadla iz razloga, ki je opisan pri prvem grafu. 

 

Iz predstavljenih rezultatov grafa 2 in analiz petnajstih srečanj potrdim zastavljeno 

raziskovalno hipotezo. Otroci so bili v novi vlogi kot pripadniki plemena motivirani za 

aktivno sodelovanje. K temu so pripomogli še drugi vidiki: vloga Masajke Este, zanimiva 

vsebina, preplet gibalno-plesnih dejavnosti z dejavnostmi drugih področij; očitno so bili 

ustrezni za različne spoznavne tipe otrok.  

 

 

Hipoteza 3: Predpostavljam, da bodo dejavnosti socialnega učenja s plesnim 

izražanjem in gibanjem, v prepletu z dejavnostmi drugih področij, pripomogle k 

razvijanju strategij sodelovanja. 

 

 

Graf 3: Uporaba in razvoj strategij sodelovanja 
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V grafu 3 je prikazano vrednotenje uporabe in razvijanja sodelovalnih strategij. Vrednost 1 

pomeni, da otroci niso uporabili in razvijali strategij sodelovanja, ampak so pričakovali, da 

vzgoteljica najde rešitev namesto njih. Vrednost 2 pomeni, da so otroci vztrajali pri 

strategijah, ki onemogočajo sodelovanje, in kljub spodbudam vzgojiteljice niso iskali novih 

moţnosti. Vrednost 3 pomeni, da so bili otroci omejeni le na strategije sodelovanja, ki jih 

poznajo. Vrednost 4 pomeni, da so otroci iskali in našli različne moţne načine strategij 

sodelovanja. Uporabili so le tiste, ki jih poznajo, ostale so izključili. Vrednost 5 pomeni, da 

so otroci iskali strategije, ki bi jim omogočile sodelovanje. Uporabili so ţe znano ali pa so 

razvili in uporabili novo strategijo. Med različnimi moţnimi strategijami so se odločali za 

tisto, ki so jo prepoznali kot najustreznejšo.  

 

Iz grafa 3 je razvidno, da so bili otroci v uvodnem in v zaključnem delu omejeni le na 

strategije, ki jih poznajo. To je bilo načrtno. V uvodnem delu je bil namreč večji poudarek 

na vstopanju v proces in načrtnem ponavljanju, v zaključnem pa na umirjanju in 

ponotranjanju izkustva. V osrednjem delu so otroci iskali in izbirali strategije, ki so jih 

prepoznali za najustreznejše, bodisi ţe poznane ali nove. Pri petnajstem srečanju je prišlo 

do odstopanja iz razloga, ki je opisan pri prvem grafu. 

 

Iz predstavljenih rezultatov grafa 3 in analiz petnajstih srečanj potrdim zastavljeno 

raziskovalno hipotezo. Dejavnosti socialnega učenja s plesnim izraţanjem in gibanjem, v 

prepletu z dejavnostmi drugih področij, so pripomogle k razvijanju strategij sodelovanja. 

 

 

Hipoteza 4: Predpostavljam, da vključevanje v dejavnosti individualnega plesnega 

izražanja in gibanja ter plesnega izražanja in gibanja v dvojicah in v skupini otrokom 

ne bo predstavljalo težav. 
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Graf 4: Dejavnosti individualnega plesnega izraţanja in gibanja  

 

 

 

Graf 5: Dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja v  dvojicah 
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Graf 6: Dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja v skupini  

 

V grafih 4, 5 in 6 je prikazano vrednotenje vključevanja posameznika, dvojice in skupine v 

dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja. Za vse tri grafe velja, da vrednost 1 pomeni, da je 

vključevanje v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja predstavljalo teţave vsem otrokom. 

Vrednost 2 pomeni, da je vključevanje v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja 

predstavljalo teţave večini otrok. Vrednost 3 pomeni, da je vključevanje v dejavnosti 

plesnega izraţanja in gibanja predstavljalo teţave pribliţno polovici otrok. Vrednost 4 

pomeni, da večina otrok ni imela teţav pri vključevanju v dejavnosti plesnega izraţanja in 

gibanja. Vrednost 5 pomeni, da so se vsi otroci brez teţav vključili v dejavnosti plesnega 

izraţanja in gibanja. 

 

Iz grafov je razvidno, da so bile dejavnosti v večini pripravljene tako, da so spodbujale 

vlogo in rast skupine. Namen tega je bilo ustvarjanje varnega okolja za posameznika. Graf 

6 prikazuje, da se je večina otrok brez teţav vključila v plesno izraţanje in gibanje. V 

uvodnem delu ni bilo teţav. V osrednjem delu se opazi manjše nihanje. Pri zadnjem 

srečanju pa se iz ţe znanih razlogov pojavi večji odklon. Iz 4. in 5. grafa razberemo, da so 

bile dejavnosti, namenjene dvojicam in posameznikom, manjkrat uporabljene. Dejavnosti, 

v katerih je bil bolj izpostavljen posameznik, sem premišljeno vključila, ko je bilo 

ustvarjeno varno okolje medsebojnega zaupanja.  
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Iz predstavljenih rezultatov grafov 4, 5 in 6 ter analiz petnajstih srečanj delno potrdim 

zastavljeno raziskovalno hipotezo. Plesno izraţanje in gibanje v skupini otrokom ne 

predstavlja bistvenih teţav. Teţave pa nastopijo, kadar se otrok čuti neposredno 

izpostavljen v dvojicah, še bolj pa pri individualnem plesnem izraţanju in gibanju. 

Izkazalo se je, da otroci potrebujejo oporo in zaledje, da se počutijo varno in gotovo. 

 

 

Hipoteza 5: Predpostavljam, da bodo otroci socialne veščine, ki jih bodo usvojili med 

potekom dejavnosti plesnega izražanja in gibanja, v prepletu z dejavnostmi drugih 

področij, uporabljali tudi pri ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu. 

 

 

Graf 7: Uporaba socialnih veščin  

 

V grafu 7 je prikazano vrednotenje uporabe socialnih veščin, usvojenih med dejavnostmi 

projekta, pri ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu. Vrednost 1 pomeni, da 

pri večini otrok ni bilo mogoče opaziti sprememb pri uporabi socialnih veščin, ki so jih 

spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in gibanja. V sklopu plesnih in 

drugih dejavnosti projekta jih v večini primerov niso uporabljali, prav tako tudi ne pri 
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ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu. Vrednost 2 pomeni, da je bilo pri 

večini otrok mogoče opaziti spremembe pri uporabi socialnih veščin, ki so jih spoznali in 

razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in gibanja. Uporabljali so jih med potekom 

plesnih in drugih dejavnosti projekta, pri ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v 

vrtcu pa jih v večini primerov niso uporabljali. Niso se jih spomnili niti, ko jih je 

vzgojiteljica usmerila in spodbudila k razmišljanju o dejavnostih v projektu. Vrednost 3 

pomeni, da je bilo pri večini otrok mogoče opaziti spremembe pri uporabi socialnih veščin, 

ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in gibanja. Uporabljali so 

jih med potekom plesnih in drugih dejavnosti projekta, pri ostalih vodenih dejavnostih in 

pri dnevni rutini v vrtcu pa jih v večini primerov niso uporabljali. Ozavestili so jih šele, ko 

jih je vzgojiteljica usmerila, spodbudila k razmišljanju o dejavnostih v projektu. Vrednost 4 

pomeni, da je bilo pri večini otrok mogoče opaziti spremembe pri uporabi socialnih veščin, 

ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in gibanja. Uporabljali so 

jih med potekom plesnih in drugih dejavnosti projekta, pri ostalih vodenih dejavnostih in 

pri dnevni rutini v vrtcu pa so jih uporabljali občasno. V večini primerov so jih ozavestili, 

ko jih je vzgojiteljica usmerila, spodbudila k razmišljanju o dejavnostih v projektu. 

Vrednost 5 pomeni, da je bilo pri večini otrok mogoče opaziti spremembe pri uporabi 

socialnih veščin, ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in 

gibanja. Uporabljali so jih med potekom plesnih in drugih dejavnosti projekta, v večini 

primerov pa tudi pri ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu. 

 

Iz grafa 7 je razvidna stalnost. Pri večini otrok je bilo mogoče opaziti spremembe pri 

uporabi socialnih veščin, ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja 

in gibanja. Uporabljali so jih med potekom plesnih in drugih dejavnosti projekta, pri 

ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu pa jih v večini primerov niso 

uporabljali. Ozavestili so jih šele, ko jih je vzgojiteljica usmerila, spodbudila k 

razmišljanju o dejavnostih v projektu. 

 

Hipotezo, v kateri predpostavljam, da bodo otroci socialne veščine, ki jih bodo usvojili 

med potekom dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja, uporabljali tudi pri ostalih vodenih 

dejavnostih ter pri dnevni rutini v vrtcu ovrţem. To trditev utemeljujem na podlagi 
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rezultatov, prikazanih v grafu 7, in na podlagi opaţanj vzgojiteljice skupine, v kateri sem 

izvajala nastope. Pri otrocih je namreč spremljala in vrednotila uporabo socialnih veščin v 

vodenih dejavnostih izven srečanj in pri dnevni rutini. 
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ZAKLJUČEK  

 

V svojem projektnem raziskovanju sem ţelela ugotoviti odnos med socialnim učenjem ter 

plesnim izraţanjem in gibanjem. Zanimalo me je, ali tovrsten pristop, v prepletu z 

dejavnostmi drugih področij, prispeva k izboljšanju socialnih veščin na ravni posameznika 

in skupine. 

 

Osredotočila sem se na raziskovanje sproščenosti otrok, njihovega aktivnega sodelovanja, 

vključevanja posameznika, dvojice in skupine v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja 

ter na uporabo in razvoj otrokovih socialnih veščin. 

 

Iz analiz posameznih dejavnosti znotraj srečanj in analiz celotnih sklopov, ki sem jih 

pridobila s pomočjo ocenjevalnih lestvic, je razvidno, da plesno izraţanje in gibanje, v 

prepletu z dejavnostmi drugih področij, prispeva k uporabi in izboljšanju socialnih veščin. 

Prispeva k razvoju in gradnji odnosov ter s tem k aktivni vlogi otrok pri sooblikovanju 

skupnosti, obenem pa tudi krepi otrokovo predstavo o sebi, samovrednotenje in zaupanje 

vase. Zelo očiten je pozitiven vpliv na posameznika in skupino. 

 

Ugotovila sem, da so dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja, v prepletu z dejavnostmi 

drugih področij, vplivale na sproščenost otrok. Otroci so bili v novi vlogi, kot pripadniki 

plemena, močno notranje motivirani za aktivno sodelovanje. Dejavnosti socialnega učenja 

s plesnim izraţanjem in gibanjem, v prepletu z dejavnostmi drugih področij, so pripomogle 

k iskanju in izbiranju strategij, ki so jih otroci prepoznali kot najustreznejše. Plesno 

izraţanje in gibanje v skupini otrokom ni predstavljalo bistvenih teţav. Teţave pa so 

nastopile, kadar so se otroci čutili neposredno izpostavljeni pri plesnem izraţanju in 

gibanju, bodisi pri individualnem ali v dvojicah. Pri večini otrok je bilo mogoče opaziti 

spremembe pri uporabi socialnih veščin, ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi 

plesnega izraţanja in gibanja. Uporabljali so jih med potekom plesnih in drugih dejavnosti 

projekta, pri ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu pa so jih v večini 

primerov uporabili šele, ko jih je vzgojiteljica usmerila in spodbudila k razmišljanju. 
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Lik Masajke Este je otroke izredno pritegnil. Opazila sem, da so mi otroci v novi vlogi, kot 

pripadniki plemena predano sledili. V njih sem vzbudila zanimanje za tujo skupnost Masaji 

in zanimanje za lastno skupnost – skupino Miške. Pri otrocih sem prepoznala ţeljo po 

aktivnem vključevanju, sodelovanju in prispevanju k skupnosti ter k sooblikovanju le-te. 

Trudili so se izboljšati svoje socialne veščine, za kar so jih motivirale naše skupne 

dejavnosti, ki jih niso sprejeli le kot igro, temveč tudi kot učne situacije, v katerih so iskali 

pomen, smisel. Všeč jim je bilo, kadar so bili postavljeni v problemske situacije, ki so jih 

spodbujale k ustvarjalnosti in inovativnosti pri individualnem ali pri skupinskem gibalno-

plesnem ustvarjanju. Opazila sem, da so gibalno-plesne dejavnosti bistveno pripomogle k 

temu, da so otroci globlje in bolj celostno vstopali v vsebino in sporočilo posameznih 

srečanj. To je posebej izrazito pri zakonih in pravilih, ki so jih skozi gibalno-plesno 

ustvarjanje bolje razumeli in vzeli za svoje. Niso se osredotočali le na zakone, ki smo jih 

skupaj oblikovali in sprejeli, ampak so si sami začeli postavljati nova pravila. Niso jim 

predstavljala nekaj, kar bi jih le omejevalo, ampak so jim vzeli za pomemben del 

skupnosti. Hkrati pa je neverbalen – gibalno-plesni način izraţanja pripomogel h grajenju 

pozitivnih medosebnih odnosov.       

 

Gibalno-plesne dejavnosti so močno notranje motivirale otroka, ki se je odločil za vlogo 

raziskovalca. V skupino je bil vključen na poseben način. Opazoval je dogajanje v skupini 

in ga vrednotil na podlagi kriterijev, ki jih je določil in so bili povezani z vsebino in 

doţivljanjem dejavnosti. Spremljanje procesa njegovega razvoja je predstavljeno v 

poglavju Analiza specifičnega otroka. 

 

Različnost ni bila razlog za razdeljenost in občutek ogroţenosti. Bila je priloţnost za 

medsebojno spoznavanje in dopolnjevanje. Prispevala je k medsebojni bogatitvi. 
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PRILOGA  

 

 

Ocenjevalna lestvica 

 

Zaporedna številka srečanja: 

Tema srečanja: 

Starost in število otrok: 

Datum izvajanja: 

 

 

Legenda: 

 

U: Uvodni del 

O: Osrednji del 

Z: Zaključni del 

D: Dejavnosti v sklopu projekta ter ostale vodene dejavnosti in dnevna rutina v vrtcu 

 

 

1. Vrednotenje sproščenosti otrok 

 U O Z 

1 Nihče ni bil sproščen.    

2 Manjše število otrok je bilo sproščenih.    

3 Pribliţno polovica otrok je bila sproščena.    

4 Večina otrok je bila sproščena.    

5 Vsi otroci so bili sproščeni.    
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2. Vrednotenje aktivnega sodelovanja 

 U O Z 

1 Nihče ni aktivno sodeloval.    

2 Manjše število otrok je aktivno sodelovalo.    

3 Pribliţno polovica otrok je aktivno sodelovala.    

4 Večina otrok je aktivno sodelovala.    

5 Vsi otroci so aktivno sodelovali.    

 

 

3. Vrednotenje uporabe in razvijanja strategij sodelovanja 

 U O Z 

1 Otroci niso uporabili in razvijali strategij sodelovanja. Pričakovali so, 

da vzgojiteljica najde rešitev namesto njih. 

   

2 Otroci so vztrajali pri strategijah, ki onemogočajo sodelovanje, in 

kljub spodbudam vzgojiteljice niso iskali novih moţnosti. 

   

3 Otroci so bili omejeni le na strategije sodelovanja, ki jih poznajo.    

4 Otroci so iskali in našli različne moţne načine sodelovalnih strategij. 

Uporabili so le tiste, ki jih poznajo.  

   

5 Otroci so iskali strategije, ki bi jim omogočile sodelovanje. Uporabili 

so ţe znano ali razvili in uporabili novo strategijo. Med različnimi 

moţnimi strategijami so se odločili za tisto, ki so jo prepoznali kot 

najustreznejšo.  

   

 

  



Kraner J. Socialno učenje s plesnim izraţanjem in z gibanjem. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2013 

111 

4. Vrednotenje vključevanja posameznika, dvojice in skupine dejavnosti plesnega 

izraţanja in gibanja 

 

4.1. Vrednotenje vključevanja posameznika v dejavnosti plesnega izraţanja in 

gibanja 

 U O Z 

1 Vključevanje v dejavnosti individualnega plesnega izraţanja in 

gibanja je predstavljalo teţave vsem otrokom. 

   

2 Vključevanje v dejavnosti individualnega plesnega izraţanja in 

gibanja je predstavljalo teţave večini otrok. 

   

3 Vključevanje v dejavnosti individualnega plesnega izraţanja in 

gibanja je predstavljalo teţave pribliţno polovici otrok. 

   

4 Večina otrok ni imela teţav pri vključevanju v dejavnosti 

individualnega plesnega izraţanja in gibanja. 

   

5 Vsi otroci so se brez teţav vključili v dejavnosti individualnega 

plesnega izraţanja in gibanja.  

   

 

4.2. Vrednotenje vključevanja dvojice v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja 

 U O Z 

1 Vključevanje v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja v dvojici je 

predstavljalo teţave vsem otrokom. 

   

2 Vključevanje v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja v dvojici je 

predstavljalo teţave večini otrok. 

   

3 Vključevanje v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja v dvojici je 

predstavljalo teţave pribliţno polovici otrok. 

   

4 Večina otrok ni imela teţav pri vključevanju v dejavnosti plesnega 

izraţanja in gibanja v dvojici. 

   

5 Vsi otroci so se brez teţav vključili v dejavnosti plesnega izraţanja in 

gibanja v dvojici.  
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4.3. Vrednotenje vključevanja skupine v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja 

 U O Z 

1 Vključevanje v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja v skupini je 

predstavljalo teţave vsem otrokom. 

   

2 Vključevanje v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja v skupini je 

predstavljalo teţave večini otrok. 

   

3 Vključevanje v dejavnosti plesnega izraţanja in gibanja v skupini je 

predstavljalo teţave pribliţno polovici otrok. 

   

4 Večina otrok ni imela teţav pri vključevanju v dejavnosti plesnega 

izraţanja in gibanja  v skupini. 

   

5 Vsi otroci so se brez teţav vključili v dejavnosti plesnega izraţanja in 

gibanja v skupini.  

   

 

 

5. Vrednotenje uporabe socialnih veščin, usvojenih med dejavnostmi projekta, pri 

ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu 

 D 

1 Pri večini otrok ni bilo mogoče opaziti sprememb pri uporabi socialnih 

veščin, ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in 

gibanja. V sklopu plesnih in drugih dejavnosti projekta jih v večini primerov 

niso uporabljali, prav tako tudi ne pri ostalih vodenih dejavnostih in pri 

dnevni rutini v vrtcu. 

 

2 Pri večini otrok je bilo mogoče opaziti spremembe pri uporabi socialnih 

veščin, ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in 

gibanja. Uporabljali so jih  med potekom plesnih in drugih dejavnosti 

projekta, pri ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu pa jih v 

večini primerov niso uporabljali. Niso se jih spomnili niti, ko jih je 

vzgojiteljica usmerila in spodbudila k razmišljanju o dejavnostih v projektu. 

 

3 Pri večini otrok je bilo mogoče opaziti spremembe pri uporabi socialnih 

veščin, ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in 
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gibanja. Uporabljali so jih  med potekom plesnih in drugih dejavnosti 

projekta, pri ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu pa jih v 

večini primerov niso uporabljali. Ozavestili so jih šele, ko jih je vzgojiteljica 

usmerila in spodbudila k razmišljanju o dejavnostih v projektu. 

4 Pri večini otrok je bilo mogoče opaziti spremembe pri uporabi socialnih 

veščin, ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in 

gibanja. Uporabljali so jih med potekom plesnih in drugih dejavnosti 

projekta, pri ostalih vodenih dejavnostih in pri dnevni rutini v vrtcu pa so jih 

občasno uporabljali. V večini primerov so jih ozavestili, ko jih je 

vzgojiteljica usmerila in spodbudila k razmišljanju o dejavnostih v projektu. 

 

5 Pri večini otrok je bilo mogoče opaziti spremembe pri uporabi socialnih 

veščin, ki so jih spoznali in razvijali med dejavnostmi plesnega izraţanja in 

gibanja. Uporabljali so jih med potekom plesnih in drugih dejavnosti 

projekta, v večini primerov pa tudi pri ostalih vodenih dejavnostih in pri 

dnevni rutini v vrtcu. 

 

 


