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POVZETEK 

 

Diplomska naloga zajema teoretični del, kjer je opredeljen pomen ustvarjalnega giba za 

predšolske otroke in raziskovalni del, kjer je predstavljena realizacija ustvarjanja z gibom in 

ritmom v gibalnem športnem programu Mali sonček v vrtcu Dobrova. 

 

 V prvem delu je opredeljeno gibanje, in sicer predvsem predšolskih otrok in motorične 

sposobnosti. Predstavljen je tudi posodobljen program Zlati sonček, z imenom gibalni/športni 

program Mali sonček. V tem programu je zajeto tudi področje ustvarjanja z gibom in ritmom, 

kot obogatitev na plesnem področju v vrtcu. 

 

Drugi del diplomske naloge je monografski. V njem je bila uporabljena deskriptivna metoda 

dela. Bistvo raziskovanja je bilo, da se je skušalo ugotoviti katere motorične sposobnosti so v 

ospredju pri ustvarjanju z gibom in ritmom in s kakšnimi gibalnimi izzivi so vzgojiteljice 

vrtca Dobrova realizirale ta del programa Mali sonček. Ugotovljeno je bilo, da je skoraj vseh 

dejavnostih, ki so jih vzgojiteljice pripravile za otroke, v ospredju koordinacija. Ob 

opazovanju izvajanja dejavnosti, ki so jih pripravile vzgojiteljice, je bilo ugotovljeno, da so se 

v veliki večini primerov vzgojiteljice držala predlogov, ki so zapisani v priročniku programa 

Mali sonček. Ugotovljeno je bilo tudi, da je pri dejavnostih v ospredju predvsem ritmično 

gibanje, manj pa ustvarjalno. 

 

Klju čne besede: ustvarjalni gib, gibalne sposobnosti, predšolski otroci, gibalni/športni 

program. 

 

 





ABSTRACT 

 

This diploma thesis includes a theoretical part in which the purpose of creative movement for 

preschoolers is defined. In the research part of this diploma thesis, an implementation of the 

creation with movement and rhythm as a part of »Mali sonček« sports programme in Dobrova 

kindergarten is introduced.  

 

The first part defines movement of preschool children as well as motor skills. »Mali sonček«, 

an updated programme of the sports/motor programme »Zlati sonček«, is also introduced. 

This programme includes creation with movement and rhythm as enrichment to the dance 

programme in the kindergarten.  

 

The second part of the diploma thesis is a monographic one in which a descriptive research 

method was used. The purpose of the research was to find out which motor skills are at the 

forefront when creating with movement and rhythm. Also, it needed to be established which 

loco motor challenges were used by the kindergarten teachers in order to implement »Mali 

sonček« programme. It was determined that almost all activities prepared by the kindergarten 

teachers were based on coordination. Results from the observation of activities show that the 

kindergarten teachers in most cases followed instructions and suggestions contained in the 

»Mali sonček« teacher's book. It was also found that activities chosen mainly focused on 

rhythmic movement and less on creative.  

 

Keywords: creative movement, motor skills, preschoolers, movement/sports programme. 
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UVOD 

 

Z ustvarjalnim gibom sem se prvič srečala na Pedagoški fakulteti med študijem Predšolske 

vzgoje, in sicer pri predmetu Metodika plesne vzgoje. Takrat si še nisem mislila, da bo ravno 

to glavna nit moje diplomske naloge. Ker pa je ples vedno bil del mojega življenja in se še 

danes nasmehnem ob pogledu na otroke, ki uživajo v ustvarjalnem gibanju in ritmu, je bilo 

logično, da bo moja diplomska naloga plesno obarvana. Ko sem izvedela, da bo tudi vrtec, v 

katerem sem zaposlena eden izmed dvajsetih vrtcev, kjer se bo izvajal pilotni program Mali 

sonček, v katerem je del nalog tudi ustvarjanje z gibom in ritmom, pa je bila odločitev, o čem 

bom pisala, dokončna. 

 

V času študija sem se naučila veliko stvari. Mnogo pristopov za delo z otroki nam je 

ponujenih in prav je, da jih sprejmemo, pomembna pa je tudi lastna kreativnost, na katero pa 

večkrat pozabimo. Pozabljamo, da je vsaka skupina otrok unikatna in ne morejo vsi na enak 

način slediti nekemu programu, zato je pomembno, da smo kreativni, da si vsak dan 

izmislimo nekaj novega. Tako rastejo otroci in tudi mi kot vzgojitelji.  

 

Diplomsko nalogo sem razdelila na teoretični in empirični del, ki je monografski. V 

teoretičnem delu sem predstavila gibanje, predvsem gibanje predšolskih otrok, ustvarjalni gib 

in ritem ter motorične sposobnosti. 

 

V drugem delu sem se posvetila realizaciji ustvarjanja z gibom in ritmom v gibalnem 

športnem programu Mali sonček v vrtcu Dobrova. Želela sem ugotoviti, s kakšnimi gibalnimi 

izzivi za izvajanje ustvarjanja z gibom in ritmom, so vzgojiteljice vrtca Dobrova realizirale 

del programa Mali sonček in katere motorične sposobnosti so bile pri teh dejavnostih v 

ospredju. 

 

Med pisanjem diplomske naloge in raziskovanjem sem ugotovila tudi kako pomembna je 

kreativnost vzgojiteljic. Vzgojitelji vse preveč sledimo nekim zastavljenim smernicam, 

pozabljamo pa na to, da so to le smernice in ne zakon, ki ga ne smemo spreminjati.  
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1 PREDMET IN PROBLEM 

 

1.1 Opredelitev gibanja 

 

Murray (povzeto po: Zagorc, 1997) deli gibanja na lokomotorna in nelokomotorna gibanja. 

Lokomotorna gibanja so tista gibanja, ki omogočajo premikanje telesa skozi prostor. To so: 

− gibanja, kjer uporabljamo noge kot osnovo za gibanje, in so: 

• preprosta ali osnovna lokomotorna gibanja: hoja, tek, skok, 

• variante in kombinacije teh gibanj: skok visoko-daleč, galop, polka, trokorak itd. 

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

lazenje, kotaljenje itd. 

 

Nelokomotorna gibanja so tista gibanja, ki se dogajajo večinoma na mestu, v lastnem 

prostoru, in se delijo na: 

− primarna gibanja: upogib, iztegnitev, zasuk, zamah, 

− variacije in kombinacije teh gibov ob uporabi: 

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

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

vibracije itd. 

 

V vsakdanjem gibanju obe kategoriji gibanj nenehno kombiniramo. Ko hodimo, zamahujemo 

z rokami, ko igramo košarko, skačemo, obračamo glavo, spreminjamo smeri ipd. Nedvomno 

pa obe kategoriji gibanj predstavljata osnovo, na kateri plesno gibanje sloni in iz katere je 

pravzaprav vsak ples sestavljen (Zagorc, 1997). 

 

Koban Dobnikova (2005) pravi, da je gibanje dogajanje v prostoru in času. Človek se giba, da 

preživi, spoznava in preučuje svoje okolje, ki se mu prilagaja in ga spreminja. Gibanje 

človeka je odvisno od njegovih spretnosti, sposobnosti, značilnosti in znanj. Osnovna 

temeljna gibanja se pojavijo v prvem letu življenja, in sicer na podlagi prirojenih gibalnih 

vzorcev, pojavi se spontano in se ga ne učimo. Učenje z gibanjem ni le pridobivanje 

motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti, ampak tudi spodbujanje otrokovega 

emocionalnega, intelektualnega in socialnega razvoja.  
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Frostigova (1989) predstavlja značilnosti gibanja v luči kineziologije in poudarja naslednje 

temeljne značilnosti gibanja:  

− usklajenost, kjer gre za združevanje različnih spretnosti v neko sestavljeno dejavnost. 

Dobra usklajenost je odvisna od delovanja živčnega sistema, predvsem od možganske 

skorje;  

− ritem  pri gibanju pomeni tekoče, pravilno in uravnoteženo gibanje. Pogoj za ritmično 

gibanje je sposobnost sočasnega skladnega gibanja. Ritmični gibalni tok je odvisen od 

stopnje usklajenosti;  

− gibčnost je sposobnost gibanja posameznih telesnih delov ter brez težav izvajati 

zaporedno stegovanje - prepogibanje do skrajne meje. Raziskave so pokazale, da je 

gibčnost edina motorična sposobnost, ki se z otrokovo starostjo zmanjšuje, zato je 

treba programom za razvijanje motoričnih sposobnosti gibljivosti nameniti več 

pozornosti; 

− hitrost  se nanaša na čas, potreben za neko gibanje;  

− spretnost gibanja je sposobnost odzivanja;  

− ravnotežje je opredeljeno z medsebojno lego težišča in podporne točke. Poznamo: 

• statično oz. stabilno ravnotežje (telo miruje v določeni uravnoteženi drži), 

• dinamično oz. labilno ravnotežje (je izhodišče za plesno gibanje). 

− moč je definirana kot opravljeno delo v določeni časovni enoti. To je psihomotorična 

sposobnost, ki se kaže kot splošna sposobnost mišic za premagovanje naporov; 

− vzdržljivost  delimo na: 

• mišično vzdržljivost, ki je sposobnost, da vzdržiš telesno dejavnost in se pri tem ne 

utrudiš, 

• srčno – dihalno vzdržljivost, ki je sposobnost organizma, da smotrno uporablja 

kisik.  

 

Koban Dobnikova (2005) navaja, da z gibalnimi dejavnostmi otrok razvija naslednje psihične 

funkcije in sposobnosti: 

− motorične sposobnosti (koordinacijo, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost in 

natančnost), 

− samozavedanje (pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, 

zavedanje telesa), 

− zavedanje prostora in časa, 
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− govor, 

− zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju, senzibilnost za dogajanje v socialnem 

okolju, 

− višje spoznavne funkcije (pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje), 

− ustvarjalnost, 

− čustveno in socialno prilagojenost.  

 

1.2 Gibanje predšolskih otrok 

 

V predšolskem obdobju je otrokov razvoj celosten. Posamezna področja razvoja, kot so: 

telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno, se med seboj prepletajo. S spremembo na 

enem izmed omenjenih področij vplivamo na vsa ostala področja razvoja. Otrokovo 

doživljanje in dojemanje sveta temelji na dražljajih, ki izvirajo iz okolja in njegovega telesa 

ter iz izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi. Pestrost gibalnih dejavnosti pa se kaže 

v njegovi ustvarjalnosti pri različnih situacijah. Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih 

letih življenja. Poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladno zahtevnejših 

gibalnih/športnih dejavnosti, v interakciji z zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno 

voljno aktivnostjo. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, 

doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje 

vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti in veselja. Skozi gibanje, še zlati igro, pa 

raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je namreč telo 

izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja do drugih (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Zagorčeva (1997) pravi, da ima v gibanje v razvoju otroka velik pomen. Strokovnjaki 

ugotavljajo, da pomeni vir radosti zlasti v zgodnejših razvojnih stopnjah. Otrok mnogo bolj 

izraža svoje duševno počutje s telesnim stanjem in obratno. Gibanje in čustvovanje imata 

mnogo skupnega, saj se vsa čustva kažejo v ekspresivni govorici telesa.  

 

Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010) poudarjajo, da naj otrok v predšolskem 

obdobju pridobi čim pestrejšo in širšo paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim 

gibalnim vzorcem, ki so zahtevnejši. Pomembno je, da otrok skozi različne gibalne dejavnosti 

usvaja osnovne oblike gibanja, razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti ter se postopno uči 

osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. S pestro izbiro različnih vsebinskih in organizacijskih 
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dejavnikov lahko posežemo v hitrejši in učinkovitejši razvoj otroka na vseh področjih. Otrok 

je ustvarjalen in spremenljiv in ravno ti dve lastnosti nam po eni strani nalagata dodatno 

odgovornost, ki se je moramo zavedati ob obravnavi in preučevanju otroka in njegovih 

razvojnih posebnosti, po drugi pa nam omogočata pestrost izbire vaj in tudi nas delata 

spremenljive in ustvarjalne. Od otroka se torej naučimo največ, če ga znamo opazovati in 

sprejeti. 

 

Učni proces je celota, ki vključuje spoznavni, doživljajski in psihomotorični vidik in zato je 

nujno, da pri načrtovanju dejavnosti aktiviramo otrokove spoznavne, čustvene, socialne in 

telesne zmožnosti (Koban Dobnik, 2005). 

 

Pretežni del otrokove gibalne dejavnosti poteka v igri. Zato je gibalna igra v širšem smislu 

tudi otrokova funkcijska igra, ravnanje s predmeti, igra z vlogami pa tudi opazovanje svojega 

telesa in gibanj v okolju. Gibalne igre v ožjem smislu pa bi bile tiste gibalne dejavnosti, ki 

imajo že neke zasnove pravil, oziroma neko vnaprej dano obliko. V obdobju do drugega leta 

potekajo predvsem v sodelovanju z odraslim, kasneje pa tudi brez odraslega. To so zlasti 

naslednje gibalne dejavnosti: 

− bibarije (gibalne igre ob pesmih nagajivkah, bibah, ob izštevankah in ritmičnih 

besedilih), 

− rajalne igre, 

− spretnostne gibalne igre, 

− gibalne igre z malimi orodji. 

 

Bibarije 

Bibarije so gibalne igre ob pesmicah nagajivkah, ob izštevankah in ritmičnih besedilih. Te 

gibalne igre so oblika komuniciranja med otrokom in odraslim od prvih mesecev otrokove 

starosti dalje. Temeljijo na ritmičnih glasovih in besednih igrah, včasih dopolnjenih z 

melodijo, ki se povezuje z igro dotikanja in gibanja odraslega in otroka. Do drugega leta je v 

igri aktivnejši odrasel, nato pa lahko pobudo prevzema otrok, tako v odnosu odrasel-otrok, kot 

v odnosu otrok-otrok. Bibarije najdemo v našem ljudskem izročilu, ustvarjali pa so jih in jih 

še ustvarjajo tudi pesniki in glasbeniki. 
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Rajalne igre  

Rajalne igre so prostorske gibalne igre skupine, ki se giblje običajno v krogu ali pa vijuga po 

prostoru. Oblika igre je že vnaprej določena. Večina teh iger je ljudskega izvora in je prišla od 

plesne igre odraslih v igro otrok. Otroške rajalne igre tvorijo s petjem pesmi nerazdružljivo 

celoto. Rajalna igra je lahko ljudskega ali umetnega izvora. (npr. Ringa raja, mačka in miška, 

trden most, bela lilija, rdeče češnje …). Na Slovenskem otroškega plesnega izročila ni veliko, 

nekaj pa ga je tujega izvora. 

 

Spretnostne gibalne igre  

Spretnostne gibalne igre se dogajajo predvsem v družbi otroka z odraslim. Odrasli omogoča 

otroku izvajanje različnih gibalnih spretnosti ali pa ga ob izvajanju varuje. Nekatere igre 

izhajajo iz ljudskega izročila in se prenašajo iz roda v rod, npr. različne igre s prstki. 

 

Te igre dajejo otroku veliko veselja zaradi neposrednega stika z odraslim, s pomočjo katerega 

premaguje težave ob zadanih gibalnih nalogah in si ob tem razvija gibalne sposobnosti. 

 

Gibalne igre z malimi orodji 

Tudi igre z malimi orodji spadajo pod področje telesne vzgoje, ki je na tej stopnji del enovite 

vzgojne dejavnosti. V zasnovah plesne vzgoje s temi igrami uresničujemo predvsem dva cilja: 

− razvijanje gibalnih spretnosti, 

− razvijanje ustvarjalnosti.  

 

V igri z žogicami, obroči idr. si otrok razvija hitrost gibanja, hitro reagiranje, koordinacijo, 

orientacijo, sposobnosti, ki so potrebne telesu kot plesnemu instrumentu (Kroflič in Gobec, 

1992). 

 

1.3 Gibalni športni program Mali sonček 

 

Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in je 

namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti ter predstavlja njegovo razširitev, 

posodobitev in obogatitev. Vsebuje 4 stopnje, ki se vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo: 

− Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta), 

− Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta), 
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− Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta), 

− Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta). 

 

Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček je obogatitev programa gibalnih/športnih 

dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne športne pripomočke. 

Poleg staršev imajo pomembno nalogo tudi športna društva, klubi, zveze, zasebni športni 

delavci in drugi, ki jih je potrebno spodbuditi k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu 

pri podajanju vsebin gibanja/športa predšolskim otrokom (Videmšek, Stančevič in Zajec, 

2011). 

 

Program daje poudarek igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Priznanje v prvi vrsti 

pomeni, da je otrok vključen v program, zato ga prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem 

procesu. Več pozornosti je treba posvetiti manj uspešnim otrokom in otrokom s posebnimi 

potrebami. Naloga vzgojitelja je, da tem otrokom gibalne/športne naloge prilagodi skladno z 

motnjo v njihovem gibalnem razvoju tako, da so ostale čim bolj podobne predlagani izvedbi, 

sama dejavnost pa ostane vsebinsko enaka. Otrok spozna, da je z voljo mogoče marsikaj 

doseči, priznanje pa je zanj spodbuda za njegov napredek in motivacija za vključitev v 

naslednjo stopnjo programa Mali sonček. V okviru programa Mali sonček morajo biti 

dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroka 

spoštovati razlike med vrstniki (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2011). 

 

Videmšek, Stančevič in Zajec (2011) trdijo, da program lahko izvajajo le izobraženi oziroma 

usposobljeni strokovni delavci (vzgojitelji, učitelji športne vzgoje, strokovni delavci z 

usposobljenostjo za temeljno športno vzgojo od 0 do 6 let in drugi strokovni delavci v športu, 

ki so si pridobili ustrezno usposobljenost za delo v predšolskem obdobju). 

 

Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo otroci nalepko, ki jo nalepijo v knjižico. Program 

temelji na izbirnosti; da otroci uspešno zaključijo posamezen program, morajo izbrati 

določeno število nalog, za vsak program je število nalog opredeljeno. Vzgojiteljice poskušajo 

izvajati proces za vse naloge oziroma čim večje število nalog (glede na materialne možnosti, 

klimatske razmere vrtca itd.), otroci pa morajo za usvojitev nagrade in priznanja na vsaki 

stopnji usvojiti določeno število nalog (možnost izbire). Po uspešno zaključenih nalogah 

otroci dobijo športni pripomoček z logotipom Malega sončka ustrezne barve. 
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Videmšek, Stančevič in Zajec (2011) pravijo, da so bila pri izbiri gibalnih športnih nalog 

upoštevana strokovna izhodišča in se izbrane naloge nadgrajujejo (od prve do četrte stopnje). 

Prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem in s katerimi razvijamo aerobne oziroma 

funkcionalne sposobnosti (vzdržljivost). Izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program 

spodbuja proces skozi vse leto. Z gibalnimi/športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo 

osnovne elemente različnih športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in 

starosti. V program so vključene medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja 

otrokovega razvoja (telesni, gibalni, čustveni in socialni). 

 

Pomembno je, da je varnost na prvem mestu! Pri vadbi morajo biti nevarna mesta ustrezno 

zavarovana z blazinami. Poudarjajo tudi, da je pomemben proces, ki teče čez celo leto, da 

izdelamo preglednico z imeni vseh otrok in nalogami, ki jih vsebuje posamezna stopnja, da 

lahko narišemo v okence sonček, ko otrok uspešno opravi določeno nalogo. Pomen nalepk za 

opravljene naloge je, da otrok dobi nalepko takoj, ko opravi določeno nalogo, saj je to 

motivacija za naprej in tudi za druge otroke, ki naloge še niso opravili. Podelitev nagrad pa 

naj bo konec šolskega leta, ko otroci opravijo vse naloge. Podelitev naj bo čim bolj slovesna 

(Videmšek, Stančevič in Zajec, 2011). 

 

1.3.1 Ustvarjanje z gibom in ritmom 

 

Mali sonček - modri 

Dejavnost lahko izvajamo kadarkoli in kjerkoli. Lahko jo izvajamo zunaj na prostem ali v 

notranjem prostoru. 

 

Predlogi dejavnosti za vzgojiteljice: 

− otroci se gibalno izražajo na podlagi ilustracij v slikanicah, 

− poznajo naj vsaj eno bibarijo - gibalno igro z nagajivo vsebino, ki jo izvajamo ob 

izštevankah in ritmičnih besedilih; izhaja iz ljudskih otroških igric o »bibi«, 

− poznajo vsaj eno enostavno ljudsko rajalno igro, kjer se vsi otroci gibajo enako, na 

primer Bela lilija. 

 

Ko otroci opravijo celotno nalogo s področja plesa, dobijo nalepko, ki jo skupaj z 

vzgojiteljico nalepijo na ustrezno mesto v knjižici. 
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Mali sonček – zeleni 

Dejavnost lahko izvajamo kadarkoli in kjerkoli. Lahko jo izvajamo zunaj na prostem ali v 

notranjem prostoru. 

 

Predlogi dejavnosti za vzgojiteljice: 

− otroci se gibalno izražajo ob ilustracijah v slikanici. Otroci lahko poslušajo glasbeno 

pravljico (npr. M. Voglar – Živali pri babici zimi) in sami ustvarjajo ob glasbi, 

− poznajo naj vsaj eno ljudsko rajalno igro, ki se lahko pleše v krogu, koloni, ravni vrsti, 

z vijuganjem itd., na primer Abraham, 

− izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajalno igro – skupinsko ustvarjanje, ki temelji na 

besedilu pesmi, ritmu in melodiji. 

 

Ko otroci opravijo celotno nalogo s področja plesa, dobijo nalepko, ki jo nalepijo na ustrezno 

mesto v knjižici. 

 

Mali sonček – oranžni 

Dejavnost lahko izvajamo kadarkoli in kjerkoli. Lahko jo izvajamo zunaj na prostem ali v 

notranjem prostoru. 

 

Predlogi dejavnosti za vzgojiteljice: 

− otroci se gibalno izražajo ob pripovedovanju zgodbice, 

− poznajo naj vsaj eno ljudsko rajalno igro, ki se lahko pleše v krogu, koloni, vrsti, z 

vijuganjem itd., in v kateri ima en otrok posebno vlogo, na primer Potujemo v 

Rakitnico, 

− izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajalno igro (skupinsko ustvarjanje), ki lahko temelji 

na besedilu pesmi, ritmu in melodiji (npr. po besedilu Mačka Murija). 

 

Ko otroci opravijo celotno nalogo s področja plesa, dobijo nalepko, ki jo nalepijo na ustrezno 

mesto v knjižici. 

 

Mali sonček – rumeni 

Dejavnost lahko izvajamo kadarkoli in kjerkoli. Lahko jo izvajamo zunaj na prostem ali v 

notranjem prostoru. 

− otroci se gibalno izražajo ob glasbi in samostojno ustvarjajo z gibom in ritmom, 
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− poznajo naj vsaj dva ljudska plesa. En ples naj se pleše v paru, na primer Ob bistrem 

potočku je mlin, Izidor ovčice pasel itd., 

− izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajalno igro – skupinsko ustvarjanje, ki temelji na 

besedilu pesmi, ritmu in melodiji (npr. Maček Muri ali inštrumentalni Čmrljev let …). 

 

Ko otroci opravijo celotno nalogo s področja plesa, dobijo nalepko, ki jo nalepijo na ustrezno 

mesto v knjižici (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2011). 

 

1.3.2 Ustvarjalnost 

 

Krofli čeva in Gobčeva (1992) se strinjata, da je ustvarjalnost dejavnost, lastnost mišljenja in 

način mišljenja. Je sposobnost in osebnostna lastnost oziroma poteza. Ustvarjanje je 

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

informacij. Vsak človek je potencialen ustvarjalec, vendar se njegova ustvarjalnost razvije le 

pod naslednjimi pogoji: 

− prisotnost dispozicij, 

− vzgoja spontanega mišljenja, ki omogoča sproščeno in permisivno vzdušje, 

− učenje in trening ustvarjalnega mišljenja. 

 

Motivi za ustvarjalno mišljenje so: radovednost, potrebe po raziskovanju, potreba po 

dosežkih, zadovoljstvo ob reševanju kreativnih nalog in potreba po samopotrjevanju. Z 

uporabo metode ustvarjalnega giba se pri otrocih še bolj uveljavlja njihova aktivnost, 

ustvarjalnost, sproščanje in čustveno doživljanje (Koban Dobnik, 2005). 

 

1.3.3 Ustvarjalni gib 

 

Gibanje je eden izmed izrazov otrokove aktivnosti. Vzgojitelj to aktivnost lahko izrabi za 

spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. V ta namen razvija gibalne aktivnosti, ki niso vnaprej 

oblikovane oziroma vezane na neko določeno obliko. Formalne zvrsti plesa, kot so ljudski 

plesi, družabni ples, klasični balet, zaradi svoje ustaljene oblike ne morejo biti izhodišče in 

tudi ne cilj spodbujanja plesne ustvarjalnosti predšolskega otroka. Plesna vzgoja kot vzgoja 

ustvarjalnosti zato temelji na načelu sodobne plesne umetnosti 20. stoletja, po katerem je 

plesalec samostojen ustvarjalec, ne le poustvarjalec koreografovih zamisli in tradicionalnih 
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plesnih oblik. Učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje 

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

otrokov emocionalni, intelektualni in socialni razvoj (Krofli č in Gobec, 1992). 

 

Povezava gibanja, ustvarjanja in skupinske dejavnosti ima trojen učinek: sprostitev, izbiro 

ustreznega vedenja, socializacijo. Spodbujati ustvarjalnost pomeni usmerjati aktivnost v 

iskanje novih, izvirnih, neobičajnih, nepričakovanih, duhovitih zamisli oziroma reakcij v dani 

situaciji, ki hkrati predstavljajo ustrezno prilagojeno rešitev. Ustvarjanje kot splošni faktor 

lahko razvijamo v vsakršni vzgojni situaciji, ne glede na sredstva, ki jih imamo na razpolago 

(Krofli č in Gobec, 1992). 

 

Gibanje je skupna aktivnost plesni in športno-gibalni oz. telesni vzgoji. Namen gibanja je pri 

športni vzgoji predvsem vzdrževanje telesnega in duševnega zdravja. V plesni vzgoji pa je v 

ospredju posameznikovo ustvarjanje, izražanje in sporočanje svojih čustev, misli, počutij in 

doživetij sočloveku (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Po mnenju Krofličeve (1992) danes postaja ustvarjalnost vse večja človekova potreba, ne le 

izbrancev, ampak slehernega posameznika, kar se bo v prihodnosti še stopnjevalo. 

Proučevanja ustvarjalnosti, zlasti spodbujanja razvoja ustvarjalnosti pri posamezniku, so 

danes v ospredju psiholoških raziskovanj, vzgojno-izobraževalnih smotrov in političnih 

programov. Fiziološka osnova ustvarjalnosti je v različno delujočih možganskih hemisferah, 

od katerih je leva specializirana za razumske, besedne, analitične procese, desna pa za 

prostorske, vizualne, čustvene, intuitivne, sintetične procese. Delovanje slednje je tudi osnova 

za ustvarjalni dejavnosti, vendar ne brez povezave z levo »razumsko« hemisfero. 

Ustvarjalnost ni enovita lastnost. S pojmom ustvarjalnost označujemo več različnih 

sposobnosti oz. faktorjev ustvarjalnega mišljenja, ki so pri posameznikih različno razviti.  

 

Krofli čeva in Gobčeva (1992) pravita, da k razvoju celovite otrokove osebnosti prispeva 

plesna vzgoja s spodbujanjem gibalnega ustvarjanja. Vzgajanje s plesom je kompleksno, ker 

se nujno povezuje z vsemi vzgojnimi področji. Gibanje je skupno telesni in plesni vzgoji, 

spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je skupno plesni, glasbeni in likovni vzgoji. Gibanje je 

zajeto v področje plesne vzgoje na predšolski stopnji. Otroci se izražajo, ustvarjajo z 

gibanjem, ustvarjajo gibalne oblike ali pa so jih v preteklosti ustvarili otroci (ljudske gibalne 

in rajalne igre). Frostigova (1989) pa meni, da s predstavami o ustvarjalnem gibu vplivamo 
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predvsem na zaznavanje, spomin, čustva, misli in dejanja. Meni, da je ustvarjalno gibanje 

primerno zlasti za otroke iz nižjega socialno – ekonomskega okolja, za manj sposobne, za 

otroke z motnjami zaznavanja ali učnimi težavami, pa tudi za prizadete; za vse s slabo 

sposobnostjo predstavljanja. 

 

Plesna vzgoja poteka v igralni gibalni dejavnosti. Vsebina plesne vzgoje je igra z gibanjem. 

Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini. Oblikovanje gibanj, izražanje z 

gibanjem, ustvarjanje z gibanjem mu pomeni igro. Plesna vzgoja spodbuja razvoj 

ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. Bogato predstavno mišljenje, domišljija, kreativno 

mišljenje so sestavine ustvarjalnega procesa. S plesno vzgojo otroka neprestano spodbujamo k 

razvoju. Plesna vzgoja omogoča in spodbuja sodelovanje in uveljavljanje posameznika v 

skupini. Otrok lahko sodeluje v skupini na več načinov, in sicer: se vključi v enotno gibanje v 

skupini (npr. rajalni igri), povzame določeno dolžnost v skupini (npr. vloga v plesni 

dramatizaciji), ali aktivno sodeluje v gibalnem ustvarjanju male skupine. Vso to sodelovanje 

in uveljavljanje otrok v skupini prispeva k razvijanju pozitivnih medčloveških odnosov. 

Plesna vzgoja kot gibalna igralna aktivnost omogoča otroku sprostitev notranjih napetosti. 

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

glavnih nalog plesne vzgoje. To nalogo lahko z uspehom izvaja samo ustvarjalen vzgojitelj, ki 

ne ostaja pri šablonah, ampak išče nove načine dela, spodbude za otrokovo gibalno 

ustvarjalnost (Kroflič in Gobec, 1992). 

 

1.3.4 Ritem 

 

»Ritem je periodično gibanje, menjavanje poudarjenih in nepoudarjenih enot, bistveno za 

večino življenjskih pojavov in opravil, napeto-sproščeno, široko-ozko ...), utemeljeno v 

osnovnih« (Leksikon Sova, 2006: 943). 

 

Navadno ima gib svoj ritem ponavljanja. Taka ritmizirana gibanja v prostoru, posebej kadar 

se dogajajo ob določeni glasbi ali petju, prepoznamo kot ples. Ples prav zaradi ritma nosi v 

sebi vedno nekaj magičnega, kar ustvarja vrtoglavico – omamo, s katero želimo preseči 

ujetost v človeško podobo (Zagorc, 2006). 
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Koban Dobnikova (2005) pravi, da se občutek za ritem navezuje na občutenje dveh dob in se 

budi in izpolnjuje z vadbo glasbenih in telesnih ritmov. V plesu gre za povezavo težke in 

lahke dobe. Ideja ritmičnosti kot ene osnovnih lastnosti žive materije je bila prisotna že v 

grški filozofiji, zlasti pa v vseh kulturah Vzhoda. Sodobna fizika dokazuje, da sta gibanje in 

ritem osnovni lastnosti materije in da sodelujeta v neprekinjenem »kozmičnem plesu«. V 

umetnosti se ritem pojavlja kot spoj kozmičnega ritma in ritma forme. Pod ritmom v 

umetnosti večina strokovnjakov razume vse, kar je urejeno, stalno, razčlenjeno v medsebojno 

odvisne pravilne delce. Ti so urejeni s prostorskimi in časovnimi razmiki in se pojavljajo 

ciklično. 

 

1.4 Opredelitev gibalnih sposobnosti 

 

1.4.1 Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Sposobnosti so tiste naravne danosti človeka, ki so odvisne od nivoja delovanja različnih 

upravljavskih sistemov v njegovem telesu in predstavljajo zmožnost izkoristka teh 

potencialov pri doseganju zastavljenih gibalnih ciljev (Pistotnik, 2011).  

 

Gibalne sposobnosti so zmožnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo gibalnih nalog, 

so merljive in na osnovi njih lahko ločimo razlike v uspešnosti izvedbe določene gibalne 

naloge med dvema subjektoma pri enakih pogojih, znanju in motivaciji. Učinkovitost 

posameznika pri realizaciji gibalnih nalog na splošno določa šest gibalnih sposobnosti: 

− koordinacija,  

− ravnotežje, 

− moč, 

− hitrost, 

− gibljivost, 

− preciznost. 

 

Posebno vlogo in prispevek h gibalni učinkovitosti pa ima tudi funkcionalna sposobnost: 

− vzdržljivost. 
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Slednja pa predvsem v soodvisnosti delovanja dihalnega in srčno-žilnega sistema, 

opredeljuje intenzivnost v izvajanju določene gibalne naloge (premagovanje določenega 

napora v moči, hitrosti, gibljivosti …) z zmanjšano učinkovitostjo (Videmšek in Pišot, 

2007). 

 

Razvojne stopnje gibalnih sposobnosti so: 

− stopnja stabilnosti (sposobnosti so razvite do mere, s katero lahko otrok realizira 

gibalne naloge v stabilni situaciji – zagotovljeno je gibalno in situacijsko ravnotežje); 

− stopnja lokomotorike (sposobnosti so razvite do mere, s katero lahko otrok v procesu 

reševanja gibalne naloge relativno enostavno doseže cilj, ne glede na situacijo, 

kakovost procesa pa ni pomembna); 

− stopnja manipulacije (sposobnosti so razvite do mere, s katero je otroku omogočeno 

kakovostno doseganje cilja, hkrati pa je pomembna tudi kakovost izvedbe gibalne 

naloge). 

 

Preskok v razvoju gibalnih sposobnosti pri otroku ni mogoč, zato je postopnost v izboru 

gibalnih nalog in pri zahtevnosti izbranih vsebin nujno potrebna. Celotni gibalni razvoj otroka 

tako poteka od preprostih refleksnih gibov do hotenih in sestavljenih gibanj ter zahtevnejših 

gibalnih/športnih aktivnosti (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Gallahue in Ozmun (1998; povzeto po: Pišot in Planinšec, 2005) navajata, da motorični razvoj 

poteka v več stopnjah, znotraj katerih obstajajo različna obdobja: 

− refleksna gibalna stopnja: 

• obdobje vkodiranja (zbiranja) informacij (traja od prenatalnega obdobja do 4. 

meseca), 

• obdobje dekodiranja (procesiranja) informacij (traja od 4. meseca do 1. leta). 

− začetna gibalna stopnja: 

• obdobje inhibicije refleksov (primitivnih in posturalnih) (traja od rojstva do 1. 

leta), 

• prekontrolno obdobje (traja od 1. do 2. leta). 

− temeljna gibalna stopnja: 

• začetno obdobje (traja od 2. do 3. leta), 

• osnovno obdobje (traja od 4. do 5. leta), 
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• obdobje zrelosti (traja od 6. do 7. leta). 

− specializirana gibalna stopnja: 

• prehodno obdobje (traja od 7. do 10. leta), 

• obdobje prilagoditve (traja od 11. do 13. leta), 

• obdobje trajne uporabnosti (traja od 14. leta naprej). 

 

Zelo pomemben segment motoričnega razvoja je razvoj motoričnih sposobnosti, ki sicer v 

daljšem obdobju poteka kontinuirano, čeprav so značilna občasna obdobja stagnacij in tudi 

upadanja sposobnosti (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Videmšek in Pišot (2007) pravita, da so gibalne sposobnosti tiste sposobnosti, ki so v osnovi 

odgovorne za izvedbo naših gibov. Z njihovo pomočjo lahko opravljamo neko gibalno 

nalogo, nekaj zmoremo. Odstotek prirojenosti je pri gibalnih sposobnostih različen in ni 

natančno določen. So pa gibalne sposobnosti v določeni meri tudi pridobljene z vadbo in 

načinom življenja, kar povzroči različno raven njegove razvitosti pri posameznikih.  

 

1.4.2 Gibalni izzivi ustvarjanja z gibom in ritmom za razvoj treh gibalnih 

sposobnosti in vzdržljivosti 

 

1.4.2.1 Ravnotežje  

 

Sposobnost ravnotežja je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov. Delimo ga na statično ravnotežje (ohranjanje ravnotežnega položaja v 

mirovanju ali gibanju, ko predhodno ni bil moten ravnotežni organ) in dinamično ravnotežje 

(vzpostavljanje ravnotežnega položaja v mirovanju ali v gibanju, ko je bil predhodno moten 

ravnotežni organ) (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Vute in Novak (2012) predlagata vaje in igre za razvijanje in ohranjanje ravnotežja pri 

otrocih. Pomembna je igra otrok, skozi katero otrok izvaja različne vaje, s katerimi razvija 

svoje sposobnosti. Vajo v igro vključimo tako, da ji dodamo pravila, pri katerih otrok prek 

zgodbe izvaja vaje. Pistotnik (2011) pa pravi, da je za otrokov celostni razvoj nujno 

vključevanje ravnotežnostnih nalog, ki jih lahko izvajajo kot organizirane ali neorganizirane 

dejavnosti. 



16 

1.4.2.2 Moč 

 

Pistotnik (1999; povzeto po: Videmšek in Pišot, 2007) navaja, da je moč sposobnost za 

učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Predstavlja osnovno gibalno 

sposobnost, saj brez nje ni gibanja. Delimo jo na tri pojavne oblike: 

− eksplozivno, 

− repetitivno in 

− statično moč. 

 

Akcijske pojavne oblike pa se lahko delijo še po topološkem kriteriju na: 

− moč rok,  

− moč trupa in 

− moč nog. 

 

Pri predšolskih otrocih se izogibamo statičnih vaj za razvoj moči. Poiščemo ustrezne igralne 

oblike vadbe dinamičnega značaja, kot so npr. zajčji in žabji poskoki, skoki s klopi, gumitvist, 

plezanje po lestvi, vrvi, žrdi, letveniku, izvajamo različne elementarne igre, ki vsebujejo mete, 

poskoke, plezanja itd. (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

1.4.2.3 Koordinacija 

 

Koordinacija gibanja je sposobnost, ki je odgovorna za učinkovito oblikovanje in izvajanje 

sestavljenih gibalnih nalog. Koordinacija je tista gibalna sposobnost, ki je pri motoriki živih 

bitij najbolj značilna za človeško vrsto. Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so: 

pravilnost, pravočasnost, racionalnost, izvirnost, stabilnost. Za koordinacijo gibanja 

domnevamo, da ima šest pojavnih oblik, ki se razlikujejo predvsem po načinu obdelave v 

centralnem živčnem sistemu. Tako poznamo gibalno inteligentnost, sposobnost uskladitve 

gibalnega spomina in sposobnost časovne uskladitve gibov (Videmšek in Pišot, 2007). 

Pistotnik (1999) pravi, da se sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur razvija 

predvsem z zunanjim (vsiljenim) ritmom (ples, gibalne igre ob glasbi …) ali pa v vzpostavitvi 

ritmično gibalne strukture v zadani nalogi (elementarne igre). 
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1.4.2.4 Vzdržljivost 

 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost in je tudi sposobnost izvajanja dlje trajajočih gibalnih 

nalog z enako učinkovitostjo. Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, ki traja 

dlje časa. Torej je vzdržljivost sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti. Ločimo 

statično in dinamično vzdržljivost, ki pa je lahko splošna (ne glede na vsebino gibalne 

aktivnosti) ali specifična (točno določena vsebina), aerobna (ob hkratni dobavi potrebnega 

kisika) ali anaerobna (deluje v kisikovem dolgu) ter vključuje različne mišične skupine 

(lokalna, regionalna, globalna). Otroku vedno ponudimo vsebine, ki mu bodo omogočale 

razvoj dinamične, splošne, aerobne in globalne vzdržljivosti. 

 

V predšolskem obdobju otrokom ponudimo vsebine, ki mu bodo omogočale razvoj 

dinamične, splošne, aerobne in globalne vzdržljivosti. Dejavnosti za razvoj vzdržljivosti naj bi 

otroci izvajali redno vse leto, vsaj 3-krat na teden od 10 do 20 minut v vseh vremenskih 

razmerah (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2 CILJI  

 

V skladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednja cilja: 

− ugotoviti pomembnost ustvarjanja z gibanjem in ritmom za celostni razvoj otroka, 

− predstaviti različne načine izvajanja ustvarjanja z gibanjem in ritmom v okviru 

gibalnega/športnega programa Mali sonček v vrtcu Dobrova. 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Skladno s predmetom in problemom diplomske naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

− Kakšne odgovore na pomembnost ustvarjanja z gibom in ritmom v predšolskem 

obdobju nam ponuja sodobna slovenska in tuja literatura? 

− Katere motorične sposobnosti so v ospredju pri ustvarjanju z gibom in ritmom? 

− Kakšne gibalne dejavnosti predlagajo strokovnjaki za razvoj tistih motoričnih 

sposobnosti, ki so v ospredju pri ustvarjanju z gibom in ritmom? 
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− S kakšnimi gibalnimi izzivi za izvajanje ustvarjanja z gibanjem in ritmom so 

vzgojiteljice vrtca Dobrova realizirale del programa Mali sonček?  

 

4 METODE DELA 

 

Diplomsko delo bo monografsko pri katerem bomo uporabili deskriptivno metodo dela. V 

nadaljevanju bomo prikazali realizacijo dejavnosti ustvarjanja z gibom in ritmom v okviru 

gibalnega/športnega programa Mali sonček v vrtcu Dobrova. Pri iskanju in pregledovanju 

literature nam bo v pomoč domača in tuja literatura, internetne strani ter lastne izkušnje, 

pridobljene pri delu z otroki v vrtcu Dobrova. 

 

5 REALIZACIJA USTVARJANJA Z GIBOM IN RITMOM V 

GIBALNEM ŠPORTNEM PROGRAMU MALI SON ČEK V 

VRTCU DOBROVA 

 

5.1 Modri sonček 

 

Program Modri sonček opravljajo otroci stari od 2 do 3 leta. Za nalogo ustvarjanje z gibom in 

ritmom je potrebno izvesti naslednje dejavnosti: 

− otroci se gibalno izražajo na podlagi ilustracij v slikanicah, 

− poznajo naj vsaj eno bibarijo - gibalno igro z nagajivo vsebino, ki jo izvajamo ob 

izštevankah in ritmičnih besedilih; izhaja iz ljudskih otroških igric o »bibi«, 

− poznajo vsaj eno enostavno ljudsko rajalno igro, kjer se vsi otroci gibajo enako, na 

primer Bela lilija. 

 

Da so otroci opravili nalogo ustvarjanja z gibom in ritmom, so vzgojiteljice izvedle naslednje 

dejavnosti: 

Predlog vzgojiteljice: Muca Copatarica s prijatelji 

Potek dejavnosti: Otroci so zgodbo o Muci Copatarici poznali, saj sta vzgojiteljici na to temo 

pripravili celoten mesečni sklop. Za izvedbo te dejavnosti je vzgojiteljica pripravila gibalno 

zgodbo, v kateri pa ne nastopajo le otroci in Muca Copatarica, ampak so v zgodbo vključene 

tudi živali. Otrokom je razdelila kapice, ki so predstavljale živali, ki se bodo pojavile v 
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zgodbi. Otroke je najprej spodbudila, da so ugibali katera kapa predstavlja katero žival, nato 

pa je začela s pripovedovanjem zgodbe.  

 

 

Slika 1: Otroci oponašajo gibanje živali 

 

Pri tej dejavnosti je bila v ospredju koordinacija, saj so otroci morali uskladiti svoje gibanje v 

času in prostoru in za to starost je že samo to dovolj težka naloga. Vsak dodatek jih prej ovira 

kot pa pomaga pri ustvarjalnem gibanju. Pozorni so morali biti na vsebino besedila, slediti 

zgodbi in pozorno poslušati o čem zgodba govori, da je bilo gibanje primerno besedilu. 

Opaziti je bilo, da so otroci navdušeni nad kapami, ki so jih dobili. Sprašujem pa se, če se ne 

bi gibalno bolj izrazili, če kap ne bi imeli. Ker je vzgojiteljica zgodbo o Muci Copatarici 

priredila, je bil v zgodbo večkrat vključen tudi tek in tako je bila pri tej dejavnosti, poleg 

koordinacije, vključena tudi vzdržljivost. Otroci so v dejavnosti uživali in bili sproščeni, v 

vloge likov iz pravljice so se vživeli in lepo sodelovali do konca. Prepustili so se in uživali v 

gibanju. Zgodbo so na željo otrok ponovili še enkrat, da so si otroci med seboj izmenjali kape, 

saj jih ni bilo dovolj za vse. 

 

Predlog vzgojiteljice: Biba buba baja  

Potek dejavnosti: Ker se je bližal konec leta in je bilo vzdušje tudi v vrtcu vsak dan bolj 

praznično, je vzgojiteljica pripravila novoletno rajanje v skupini. Na rajanje so povabili tudi 

otroke iz skupine 1–2 leti. Ker so otroci iz te skupine prvič vključeni v vrtec, je za njih tudi 
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menjava igralnice precej stresna. Vzgojiteljice so jih povabile v igralnico s pesmijo, da se ne 

bi tako bali, nato pa je bila že kmalu na vrsti prva bibarija, in sicer Biba buba baja. Vsi otroci, 

tudi mlajši, so jo že poznali in so se hitro postavili v krog ter se prijeli za roke, ko je 

vzgojiteljica povedala, da je na vrsti ta bibarija.   

 

 

Slika 2: Otroci plešejo z vzgojiteljicama 

 

V ospredju pri tej dejavnosti je bila koordinacija, saj so otroci morali uskladiti petje pesmice z 

gibanjem v času in prostoru. V večini primerov ritem otrokom ni delal nobenih posebnih 

težav, lepo so peli in plesali. Izjema je bil en fant, ki že od začetka ni želel sodelovati pri 

dejavnosti. Moje opažanje je, da se otrok ni počutil sporočeno, saj je bila pri tej dejavnosti 

zraven še ena skupina otrok. Vzgojiteljice so ga spodbujale k sodelovanju, vendar se ni želel 

vključiti, zato je plesal po svoje. Na željo otrok so bibarijo ponovili večkrat, a ob koncu ni 

bilo več vsem zanimivo in niso sodelovali vsi pri isti dejavnosti. Nekateri so še naprej 

upoštevali navodila vzgojiteljice, drugi pa so zaplesali po svoje. Vzgojiteljice jih pri tem niso 

omejevale, vsak otrok si je zbral s kom bo plesal in kako. Zanimivo pa je bilo pri tej 

dejavnosti opazovati, kako so se otroci iz skupine 2–3 leta gibali bolj ritmično in usklajeno, 

medtem ko so mlajši otroci bolj sledili svoji domišljiji in so upoštevali svoj lastni ritem in čas. 

Niso sledili niti ritmu in niti besedilu govorjene bibarije. 

 

 



21 

Predlog vzgojiteljice: Didl, didl dajčka 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica si je kot eno izmed nalog s področja plesa izbrala rajalno igro 

z naslovom Didl, didl, dajčka. Skupaj so se naučili te rajalne igre in na nastopu za materinski 

dan, staršem pokazali kaj so se naučili.  

 

 

Slika 3: Deklica skače v krogu kot zajček 

 

Pri tej dejavnosti je bila v ospredju koordinacija, saj so morali otroci usklajevati gibanje v 

času in prostoru. Gibati so se morali po ritmu pesmice, kar je otrokom na začetku precej 

dobro uspevalo, saj je rajalna igra potekala v krogu, zraven pa sta plesali tudi vzgojiteljici, ki 

sta otroke vodili. Tudi na odru so večkrat ponovili rajalno igro in opazila sem, da proti koncu 

otroci niso več plesali po ritmu, bolj jih je zanimalo, kdo je v dvorani, kje so njihove mamice 

in očki. Izpostavila bi dečka in deklico, ki sta bila celoten nastop zelo zbrana in sta se cel čas 

gibala zelo v ritmu. Seveda je bilo opaziti tudi nekaj zamikov gibanja, kar pa je za to starostno 

skupino otrok popolnoma normalno. Tudi ploskanje po ritmu jima ni delalo težav, medtem ko 

so se nekateri vmes tudi izgubili in plesali ter ploskali čisto po svoje. Pri tej dejavnosti bi 

omenila tudi repetativno moč, ki bi jo povezala s tem, da so otroci zapeli in zaplesali večkrat 

zaporedoma isto rajalno igro, v kateri se gibanje ves čas ponavlja. 
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5.2 Zeleni sonček 

 

Program Zeleni sonček opravljajo otroci stari od 3 do 4 leta. Za nalogo ustvarjanje z gibom in 

ritmom je potrebno izvesti naslednje dejavnosti: 

− otroci se gibalno izražajo ob ilustracijah v slikanici. Otroci lahko poslušajo glasbeno 

pravljico (npr. M. Voglar – Živali pri babici zimi) in sami ustvarjajo ob glasbi, 

− poznajo naj vsaj eno ljudsko rajalno igro, ki se lahko pleše v krogu, koloni, ravni vrsti, 

z vijuganjem itd., na primer Abraham, 

− izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajalno igro – skupinsko ustvarjanje, ki temelji na 

besedilu pesmi, ritmu in melodiji. 

 

Da so otroci opravili nalogo ustvarjanja z gibom in ritmom so vzgojiteljice izvedle naslednje 

dejavnosti: 

Predlog vzgojiteljice: Žabji kan kan 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica je v okviru programa Mali sonček – ustvarjanje z gibom in 

ritmom, pripravila dejavnost ustvarjanja ob glasbi. Tudi otroci iz te skupine so svoje 

ustvarjanje ob glasbi prikazali na nastopu za materinski dan. 

 

 

Slika 4: Otroci izmenično dvigajo levo in desno nogo 
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V ospredju pri tej dejavnosti je bila koordinacija. V prvem delu pesmi, ko je ritem počasnejši, 

so otroci sledili ritmu glasbe in so se zibali, po večini, kar precej v ritmu. V drugem delu, ko 

se ritem glasbe precej pospeši, pa so se otroci popolnoma izgubili. Otroci so plesali in uživali, 

a gibanja po ritmu ni bilo opaziti. Še posebej zanimivo mi je bilo opazovati njihovo 

interpretacijo kan-kan poskoka. Večina otrok je to izvedla tako, da so skakali po eni nogi, 

nato pa enkrat brcnili z nogo naprej, stopili na tla in spet brcnili naprej. Vzgojiteljica otrok ni 

učila gibanja in natančnega plesa, saj za otroke pri tej starosti to tudi ne bi bilo smiselno. 

Namen dejavnosti je bil, da otroci sami ustvarjajo ob glasbi. Pri tej dejavnosti bi zaradi 

poskokov omenila tudi ravnotežje, saj je bila potrebna hitra sprememba telesnega položaja, to 

pa je otrokom povzročalo kar nekaj težav. So se pa ob tem neznansko zabavali.  

 

Predlog vzgojiteljice: Psiček nima repa več 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica je za osvojitev nalepke v programu Mali sonček – ustvarjanje 

z gibom in ritmom otroke naučila ljudske rajalne igre z naslovom Psiček nima repa več. 

 

 

Slika 5: Otroci naredijo nekaj korakov v krog 

 

V ospredju pri tej dejavnosti je bila koordinacija, saj so se o morali otroci gibati usklajeno v 

prostoru in času. Opazila sem, da je otroke bolj kot plesanje zanimalo kaj se dogaja v dvorani 

in to se je poznalo tudi pri gibanju, ki je bilo zelo neusklajeno in neritmično. Sta pa na 

začetku, ko se ples še ni začel in se je slišala le ljudska pesem z naslovom Psiček nima repa 
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več, dve deklici spontano začeli migati z boki po ritmu. Deklici sta bili sproščeni to se je tudi 

opazilo. Vzgojiteljice prevečkrat omejujemo otrokom to, da se plesno izrazijo kot želijo. Pri 

tem plesu se hitro menjava smer gibanja, glasba pa je tudi precej hitra in mislim, da je bil to 

glavni razlog, da otroci niso ujeli pravega ritma. Trdim, da bi jim šlo bolje, če bi pesem zapeli 

sami in se tako gibali počasneje. Seveda pa veliko vlogo igra tudi dejstvo, da je večina otrok v 

skupini starih šele tri leta.  

 

Predlog vzgojiteljice: Peričice 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica je otroke motivirala tako, da jih je zbrala okoli mize in na 

sredino mize stresla kup oblačil. Otroke je povprašala o tem, kaj to je, otroci pa so 

poimenovali posamezne dele oblačil. Nato so se pogovorili še o tem, kaj naredimo z oblačili 

potem, ko so umazana in kdo vse jih lahko opere. Ko so zaključili pogovor, je vzgojiteljica 

otroke povabila v krog, kjer so zaplesali na pesmico, ki govori o pericah. Gibanje ob tej pesmi 

ni preveč zahtevno, tudi plesnih elementov ni veliko. Otroci so se hitro naučili plesnih gibov, 

zraven pa so tudi veselo prepevali ob pesmi, saj so ples ponovili večkrat. Otroci so med 

plesom stali na mestu. 

 

 

Slika 6: Otroci iztegnejo roke v krog 

 

V ospredju pri tej dejavnosti je bila koordinacija, saj so otroci morali usklajevati gibanje s 

pesmijo v času in prostoru. V pomoč pri tem jim je bilo besedilo pesmi, saj jih je opozarjalo 
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na to, katere gibe morajo izvajati ob katerem času. Opazi se, da otroci ne poznajo časa in je za 

njih zelo težko, da ujamejo ritem in se gibajo ritmično in ob tem še oponašajo posamezna 

opravila. Kljub temu, je otrokom šlo precej dobro. Noben od otrok ni izstopal, sodelovali so 

prav vsi. Ta naloga je bila težka za otroke, predvidevam, da bi jim šlo lažje, če bi malo 

prilagodili ritem in se plesa učili postopno. 

 

5.3 Oranžni sonček 

 

Program Oranžni sonček opravljajo otroci stari od 4 do 5 let. Za nalogo ustvarjanje z gibom in 

ritmom je potrebno izvesti naslednje dejavnosti: 

− otroci se gibalno izražajo ob pripovedovanju zgodbice, 

− poznajo naj vsaj eno ljudsko rajalno igro, ki se lahko pleše v krogu, koloni, vrsti, z 

vijuganjem itd., in v kateri ima en otrok posebno vlogo, na primer Potujemo v 

Rakitnico, 

− izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajalno igro (skupinsko ustvarjanje), ki lahko temelji 

na besedilu pesmi, ritmu in melodiji (npr. po besedilu Mačka Murija). 

 

Da so otroci opravili nalogo ustvarjanja z gibom in ritmom, so vzgojiteljice izvedle naslednje 

dejavnosti. 

 

Predlog vzgojiteljice: Gibalna zgodba z naslovom Krokodil na vrtu 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica je otrokom dala jasna navodila, in sicer naj pozorno 

poslušajo zgodbo in se gibalno primerno izražajo ob pripovedovanju zgodbe. Otroci so takega 

načina dela navajeni, zato ni bilo večjih težav. Pred začetkom pripovedovanja je vzgojiteljica 

otroke spodbudila k ustvarjalnemu gibanju. Zgodba je govorila o krokodilu, ki se je priplazil 

na vrt in ob tem prestrašil kar nekaj živali. Zgodba je bila nastavljena tako, da so otroci zares 

lahko prikazali veliko različnih gibanj. Vzgojiteljičino dramatično in vživeto podajanje teksta 

je pripomoglo k temu, da je večina otrok lepo sodelovala. 
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Slika 7: Otroci se plazijo kot krokodili 

 

 

Slika 8: Otroci oponašajo gibanje pošasti 

 

V ospredju pri tej dejavnosti so bile različne motorične sposobnosti, saj je bilo gibanje zelo 

raznoliko, ker so bile v zgodbo vključene različne živali. Pri oponašanju gibanja mačke so 

morali usklajevati gibe rok in nog, tako je bila v ospredju koordinacija. Pri delih besedila, kjer 

se pojavijo poskoki in hoja v počepu pa sta v ospredju moč in vzdržljivost. Otroci so se morali 

svoje gibanje usklajevati z besedilom zgodbe in se gibati v prostoru in času. Otroci so lepo 
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sodelovali. Omenila bi dečka, ki je raje opazoval dejavnost, kot pa sodeloval. Raje je sedel k 

vzgojiteljici, ki je brala zgodbo. Predvidevam, da je otrok vizualen tip in mu je bližje 

opazovanje kot pa gibanje. Kljub temu ga je pomočnica vzgojiteljice večkrat povabila k 

sodelovanju, ampak ni želel, zato ga ni silila k sodelovanju. Opazila sem, da so otroci vmes 

večkrat malo obstali in opazovali gibanje ostalih otrok, nato pa gibanje drug drugega tudi 

posnemali. 

 

Predlog vzgojiteljice: Kolovrat 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica je otroke seznanila z več ljudskimi rajalnimi igrami in plesi. 

Na nastopu za materinski dan so prikazali ljudsko rajalno igro z naslovom Kolovrat. 

 

 

Slika 9: Deklica se vrti v krogu 

 

V ospredju pri tej dejavnosti je bila koordinacija, saj so se otroci morali gibati usklajeno v 

prostoru in času. Gibanje pri tej ljudski rajalni igri ni preveč zahtevno in otrokom ni delalo 

preveč težav. Pozorno so morali poslušati pesmico in se gibati skladno po ritmu glasbe. Otroci 

so lepo sodelovali, seveda pa je bilo treba upoštevati to, da so nastopali pred polno dvorano 

ljudi in jih je poleg plesanja zanimalo tudi to, kaj se dogaja pod odrom. Zanimivo se mi je 

zdelo, kako se je nekaj deklic ves čas nastopa spontano gibalo s celim telesom po ritmu 

glasbe. 
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Predlog vzgojiteljice: Potujemo v Rakitnico 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica je otroke pripravljala na nastop tudi s to točko. Otroke je 

naučila ljudske rajalne igre Potujemo v Rakitnico.  

 

 

Slika 10: Vzgojiteljica vodi kolono 

 

V ospredju pri tej dejavnosti je bila koordinacija, saj so morali otroci uskladiti lastno gibanje s 

pesmijo, ki so jo slišali. Vzgojiteljica je začela in tako vodila igro, opazilo se je, da so se 

otroci dobro naučili in so vedeli, da se pridružijo koloni, ko se vzgojiteljica ustavi pri njemu 

ali njej. Otroci se v koloni niso gibali po ritmu, velikokrat se je zgodilo, da je kdo koga 

pohodil. Veliko bolj jih je zanimalo, kaj se dogaja v dvorani in kdo jih gleda, kot pa sama 

ljudska rajalna igra. Kot zanimivost lahko povem, da jim je šlo precej bolje, ko sem jih 

opazovala na generalki. Otrokom je največje težave delalo ploskanje po ritmu. Opaziti pa je 

bilo tudi, da nekateri otroci sploh niso ploskali med pesmico, saj so gledali vrstnike. 

 

5.4 Rumeni sonček 

 

Program Rumeni sonček opravljajo otroci stari od 5 do 6 let. Za nalogo ustvarjanje z gibom in 

ritmom je potrebno izvesti naslednje dejavnosti: 

− otroci se gibalno izražajo ob glasbi in samostojno ustvarjajo z gibom in ritmom, 
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− poznajo naj vsaj dva ljudska plesa. En ples naj se pleše v paru, na primer Ob bistrem 

potočku je mlin, Izidor ovčice pasel itd., 

− izvedejo naj vsaj eno ustvarjalno rajalno igro – skupinsko ustvarjanje, ki temelji na 

besedilu pesmi, ritmu in melodiji (npr. Maček Muri ali instrumentalni Čmrljev let …). 

Da so otroci opravili nalogo ustvarjanja z gibom in ritmom, so vzgojiteljice izvedle naslednje 

dejavnosti: 

Predlog vzgojiteljice: Ustvarjanje z Malimi ritmičnimi instrumenti 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica je trem otrokom razdelila male ritmične instrumente, in sicer: 

boben, ropotuljo in tamburin. Podala je jasna navodila, da bodo ti trije otroci igrali na 

instrumente, ostali otroci pa se bodo gibali ob ritmu glasbe, ki bo nastajala. Poudarila je, da ni 

določenega gibanja, da se lahko gibajo prosto po prostoru, pozorni pa naj bodo, da se gibajo 

ritmično.  

 

 

Slika 11: Otroci igrajo na male ritmične instrumente 
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Slika 12: Nekaj otrok se je spontano postavilo v pare 

 

V ospredju pri tej dejavnosti je bila koordinacija, saj so morali otroci raziskovati odnose med 

ritmom instrumentov in gibanjem, ob tem pa še upoštevati čas. Naloga je bila na začetku 

precej težka, saj so trije otroci, ki so igrali na instrumente v začetku igrali precej neusklajeno, 

vsak po svoje, zato se je bilo zelo težko gibati po ritmu, kot je rekla vzgojiteljica, saj ritma v 

začetku ni bilo občutiti. Mogoče bi bilo bolj smiselno, da bi vzgojiteljica otrokom dirigirala in 

bi ji otroci lažje sledili. Poleg tega pa so otroci tudi pogledovali na plesoče in jih je sigurno 

tudi to zmedlo. Otroci so se sprostili in začeli tekati po igralnici, skakati in se valjati po tleh, 

zato je na začetku, ko so se otroci lotili igranja, vse skupaj delovalo precej kaotično. 

Vzgojiteljica je zato dejavnost prekinila in otrokom predlagala, da igrajo na male ritmične 

instrumente ob pesmi z naslovom Lisička je prav zvita zver, ki jo vsi dobro poznajo. Otroci so 

se začeli gibati po ritmu pesmice in instrumentov in dejavnost je bila bolj umirjena kot na 

začetku. Opazila sem, da so nekateri otroci gibalne naloge opravljali z zamikom, kar pa je 

značilno za manjše otroke, saj je to precej težko, da ujamejo ritem, drugi pa so gibanje svojih 

prijateljev enostavno posnemali. Zanimivo se mi je zdelo predvsem to, kako so se postavili v 

pare in velik del časa tako plesali. Trdim, da je bilo temu tako, ker so se že cel teden posvečali 

plesanju ljudskih plesov, ki pa so jih vadili predvsem v parih. 
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Predlog vzgojiteljice: Ljudska plesa 

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica je otroke naučila dva ljudska plesa, in sicer Ob bistrem 

potoku in Izidor. Otroci so se najprej naučili obeh pesmi, nato pa jim je demonstrirala še 

plesne korake. 

 

Ljudski ples: Ob bistrem potoku je mlin 

 

 

Slika 13: Zibanje v levo in desno 

 

Slika 14: Vrtenje pod roko 
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Ljudski ples: Izidor 

 

 

Slika 15: Otroci, postavljeni v dva kroga 

 

 

Slika 16: Otroci se zibajo v bokih 

 

Potek dejavnosti: V ospredju pri obeh ljudskih plesih je bila koordinacija. Otroci so morali 

usklajevati svoje gibanje s pesmijo, ki so jo peli, ob tem so morali misliti na naučene korake 
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in na njihovo pravilno izvedbo. To je bilo kar precej zahtevno delo za 5–6-letnike, vendar so 

se dobro naučili. Točno so vedeli, kateri gibalni korak sledi in kako se morajo gibati. Nekaj 

težav so imeli, ko je bilo potrebno hitro zamenjati smer gibanja in pri ploskanju po ritmu. 

Zato je smiselno, da se plesa počasi in postopno naučijo, ob tem pa se je treba ravnati po 

najšibkejšem členu. 

 

Predlog vzgojiteljice: Čmrljev let 1 

Vzgojiteljica je otrokom dala kratka in jasna navodila. Povedala jim je, da bodo zaslišali 

glasbo, oni pa naj se gibajo tako kot čutijo, da je prav. Opozorila jih je, da to ne pomeni, da se 

prerivajo in tepejo. 

 

Potek dejavnosti: V ospredju pri tej dejavnosti je bila vzdržljivost. Skladba je bila precej 

dolga, a so se otroci zelo vživeli v dano nalogo. Prepoznali so, da je glasba podobna 

brenčanju, zato so tekali gor in dol po igralnici ter oponašali gibanje čebel. Res pa je tudi, da 

to ni bilo prvič, da so slišali in plesali na to skladbo. 

 

6 SKLEP 

 

Pri skoraj vseh dejavnostih je bila v ospredju koordinacija, ki je prevladovala. Otroci so 

morali usklajevati svoje gibanje v času in prostoru. Morali so bili pozorni na glasbo, ritem ali 

govorjeno besedilo, kar ni bila lahka naloga. Pri dejavnostih se pojavijo tudi moč, vzdržljivost 

in ravnotežje, vendar te motorične sposobnosti niso v ospredju. Večina teh se pojavi s skupaj 

s koordinacijo, ki v dejavnostih prevladuje. Omenila bi, da je pri eni od dejavnosti omenjena 

tudi repetativna moč, ampak le v smislu ponavljanja, saj se je dejavnost večkrat ponovila.  

 

Vzgojiteljice so dejavnosti skrbno načrtovale glede na starost otrok. Res pa je, da se je večina 

držala predlogov, ki so napisani v programu Mali sonček. Ugotovila sem, da je pomembno, da 

dejavnosti prilagodimo skupini otrok s katero delamo, kar pa pomeni, da ne moremo vedno 

slediti napisanim predlogom. Če vzgojitelj ugotovi, da so naloge za otroke prezahtevne 

oziroma, da tak način dela otrokom ne ustreza, je njegova naloga, da uporabi lastno 

kreativnost in dejavnost prilagodi do te mere, da bo naloga še vedno opravljena, otroci pa 

bodo zadovoljni. Prav je, da se vzgojitelji držimo smernic, ki so nam podane med našim 

                                                 
1 Pri dejavnosti Čmrljev let ni fotografij, ker niso uspele. 
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raziskovanjem, od nas pa je odvisno, ali jim bomo popolnoma sledili, ali bomo kreativni in 

otrokom ponudili nekaj novega in drugačnega. 

 

Pokazale so se razlike med gibanjem mlajših in starejših otrok. Starejši otroci so se veliko bolj 

gibali po ritmu kot mlajši, pri katerih je bilo opaziti veliko zamikov pri gibanju, kar je 

značilno za mlajše otroke. Tako pri starejših kot pri mlajših otrocih, se je opazilo, da so 

najbolj uživali ravno pri tistih dejavnostih, kjer so lahko sami ustvarjali gibanje. Sproščeni pa 

so bili tudi pri ustvarjanju ob glasbi. Mlajši otroci so bili bolj spontani in so se gibali ob ritmu 

glasbe ali pesmi, tudi takrat, ko zapovedani gibalni vzorci tega niso narekovali. 

 

Pri ustvarjanju z gibom in ritmom je bil pri dejavnostih večkrat v ospredju ritem, manj pa 

otrokova ustvarjalnost. Med pisanjem diplomske naloge sem se veliko stvari naučila in 

določene dejavnosti, ki sem jih imela priložnost opazovati, so me spodbudile k razmišljanju. 

Res je, da nas ritem spremlja vsak dan in pri določenih dejavnostih, kot sta hoja in plavanje je 

ta zares pomemben, to pa ne pomeni, da mora biti v ospredju pri večini plesnih dejavnosti. 

Opazila sem, da se vzgojitelji vse prevečkrat držimo dejavnosti v katerih je ritem določen, 

otroci pa morajo temu ritmu slediti. Ugotovila sem, da so otroci najbolj uživali ravno v 

dejavnostih, v katerih so se lahko sprostili, kjer jim nihče ni narekoval, kako naj se gibajo in 

so lahko ustvarjalni. Teh dejavnosti je v programu zelo malo, izpostavila bi predvsem gibalne 

zgodbe in gibalno izražanje ob glasbi, saj so pri teh dejavnostih otroci najbolj uživali.  

 

Otroci so lepše sodelovali in izvajali dejavnost, če sta bili pri dejavnosti zraven tudi 

vzgojiteljici, ki sta vodili dejavnost. Na ta način so otroci lažje sledili ritmu in gibanju, ki sta 

ga vzgojiteljici s svojim gibanjem narekovali. Tu pa se je pokazala ena pomanjkljivost, in 

sicer ta, da otroci niso več ustvarjalni, saj sledijo ritmu, ponavljajo, gibajo se tako kot 

narekujeta vzgojiteljici, to pa ni več ustvarjalni gib. 
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7 ZAKLJU ČEK 

 

V diplomski nalogi sem se ukvarjala predvsem z ustvarjalnim gibom in ritmom, ki sta del 

nalog v športnem gibalnem programu Mali sonček, te pa sem povezala z motoričnimi 

sposobnostmi, ki so pri teh dejavnostih v ospredju.  

 

Raziskovala sem, s kakšnimi gibalnimi izzivi za izvajanje ustvarjanja z gibom in ritmom so 

vzgojiteljice vrtca Dobrova realizirale del programa Mali sonček in katere motorične lastnosti 

so bile pri teh dejavnostih v ospredju. Pričakovala sem, da bo pri večini dejavnosti v ospredju 

koordinacija, in nisem se motila. Seveda se pojavijo tudi ravnotežje, moč in vzdržljivost, 

ampak te motorične sposobnosti niso v ospredju.  

 

Vzgojiteljice so pripravile dejavnosti za otroke glede na njihovo starost in sposobnosti. 

Dejavnosti so potekale skozi celo leto, večina dejavnosti pa je bilo izvedenih okoli 

materinskega dneva, saj so otroci nastopali na prireditvi, namenjeni mamicam in njihovemu 

prazniku. Večina vzgojiteljic si je izbralo varne gibalne izzive, saj so upoštevale predloge, ki 

so zapisani v športnem/gibalnem programu Mali sonček. Bilo je tudi nekaj izjem, saj je nekaj 

vzgojiteljic izvedlo dejavnosti z veliko mero lastne kreativnosti. Kot opazovalka teh 

dejavnosti lahko trdim, da so otroci veliko bolj uživali pri dejavnostih, kjer so bili lahko 

ustvarjalni, svobodni in sproščeni, kot pa pri tistih dejavnostih, kjer jim je bilo neko gibanje 

narekovano.  
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