
 

 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJAŠA PAJEK 

 

 

VPLIV PLESNEGA IZRAŢANJA NA MEDOSEBNE 

ODNOSE 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014 





 

 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

TJAŠA PAJEK 

 

Mentor: Vesna Geršak 

 

VPLIV PLESNEGA IZRAŢANJA NA MEDOSEBNE 

ODNOSE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014





 

 

 

 

»Biti z otroki je zdravilo za dušo«. 

Fjodor Dostojevski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici prof. Vesni Geršak za pomoč, svetovanje, trud in strokovno 

usmerjanje pri pisanju diplomskegadela. 

Hvala tudi Vrtcu Šentvid, ki mi je omogočil izvedbo empiričnega dela diplomskegadela. 

Zahvala tudi vodstvu in sodelavkam za podporo v času študija. 

Zahvaljujem se tudi ostalim, ki so kakor koli pripomogli k nastanku tega diplomskega dela. 

Posebna zahvala gre druţini in prijateljem, ki so mi stali ob strani ves čas študija. Hvala za 

podporo, strpnost in razumevanje. 

Hvala. 

 

 





 

 

 

 

POVZETEK 

 

Medosebni odnosi so eden izmed pomembnejših elementov našega ţivljenja, brez njih si ne 

predstavljamo ţivljenja v druţbi. Ravno tako so pomembni v predšolskem obdobju, kjer si 

otroci oblikujejo način komunikacije z drugimi in je to osnova za naprej. 

 

Plesno izraţanje ima pomembno vlogo pri otrokovem celostnem razvoju,predvsem v 

predšolskem obdobju, ki je obdobje intenzivnega otrokovega razvoja na vseh področjih. 

Preko plesnega izraţanja otroci pridobijo informacije in izkušnje iz okolja ter se tako preko 

lastne aktivnosti učijo in razvijajo. 

 

V diplomskem delu sem povezala obe pomembni področji skupaj. Preko projekta, 

sestavljenega iz petnajstih dejavnosti, s poudarkom na plesnem izraţanju, sem ţelela 

ugotoviti, na kakšen način načrtovati dejavnosti, ki bi spodbujale sodelovanje v skupini, kako 

se otroci nanje odzivajo in najpomembnejše, kako skupinske plesne dejavnosti vplivajo na 

medosebne odnose v skupini. Rezultati so pokazali, da je smiselno načrtovati dejavnosti 

postopoma, od individualne oblike preko dela v parih do dela v skupinah. Predvsem so bili 

rezultati vidni na medosebnih odnosih, saj so se otroci bolj umirili, bili manj napeti, 

komunikacija v skupini se je močno izboljšala, manj je bilo konfliktov, celostno se je klima v 

skupini spremenila na prijetnejšo in prijaznejšo.  

 

Ključne besede: medosebni odnosi, plesno izraţanje, predšolsko obdobje. 

 

 

 





 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Interpersonal relationships are one of the most important part of our lifes, without them we 

can not imagine our life in society. Also they are important in preschool period, where 

children form their way of communication with others, what is the basic for further life.  

 

Dance expression plays an important role in children integral development. Mainly in 

preschool period, when is the period of intensive child's development in all areas. Througt 

dance expression children learn informations from the environment and thus througt their own 

activities they learn and develop. 

 

In my diploma I connect both important areas together. Througt project, which consist fifteen 

activities with an emphasis on dance expression, I wanted to find out how to plan activities 

that will encourage participation in groups, how children will react to them and most 

important how group activities impact on interpersonal relationships in kindergarden group. 

Mainly were the results seen on interpersonal relationships, as the children were more calm 

and less tense. Communication in group was much better, there were less conflict, the whole 

atmosphere in group changed on more pleasant and friendlier. 

 

Key words: interpersonal relationships, dance expression, preschool period. 
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UVOD 

 

V predšolskem obdobju se zavedamo pomembnosti vzgojiteljevega dela. Zavedamo se, da 

pripomore k otrokovemu celostnemu razvoju. Otrok je naravnan tako, da nobenega doţivetja 

ne zavrne, pač pa ga v različnih oblikah posrka vase. Vsa doţivetja, čustveni odzivi in 

»čustvena komunikacija« potekajo v interakciji s socialno dimenzijo. Sama sem opazila, da je 

plesno izraţanje v vrtcu postavljeno kar malo na stranski tir zaradi poteka vseh mogočih 

projektov pa tudi zaradi nezaupanja vzgojiteljev v lastno zmoţnost plesnega izraţanja. Plesno 

izraţanje je v predšolskem obdobju, po mojem mnenju, način raziskovanja in spoznavanja 

sveta, saj otroci preko lastnih občutij raziskujejo in doţivljajo svet okoli sebe. Zato v svoje 

delo v vrtcu vključujem veliko plesno-gibalnih aktivnosti, ki spodbujajo razvoj motorike, 

vplivajo na otrokovo samopodobo in na medosebne odnose v skupini.  

 

Kot izhodišče za načrtovanje plesnih dejavnosti so bili konfliktni odnosi med otroki v skupini, 

katere sem ţelela preko načrtovanih plesnih dejavnosti spremeniti, saj medosebni odnosi 

predstavljajo temelj naše druţbe. Zanimalo me je predvsem, kako načrtovati plesne 

dejavnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje v skupini, kako se bodo otroci nanje odzvali in, 

ključnega pomena zame je bilo, kakšen bo vpliv dejavnosti na predšolske otroke.  
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno sodoločata dednost in okolje, in sicer 

na ravni fizičnega in socialnega okolja(Marjanovič Umek,2010). Poznavanje otrokovega 

razvoja predstavlja osnovo za oblikovanje koncepta predšolske vzgoje ter za razumevanje 

otrokovega delovanja.  

 

V Kurikulumu za vrtce in v Priročniku h Kurikulu za vrtce so opredeljene osnove razvoja in 

učenja v predšolskem obdobju, kiso vodilo h kakovostnemu delu z otroki.  

 

Nekatere skupne splošne značilnosti otrokovega razvoja, kinas vodijo k odločitvam v zvezi s 

predšolsko prakso in pomembno pri tem ne spregledajo različnih vedenj otroka, so navedene 

v nadaljevanju(Marjanovič Umek, 2010, str.29): 

- za otrokov razvoj sta pomembna dednost in okolje (fizično in socialno); 

- v razvoju se prepletajo kakovostne in količinske spremembe oz. razvojna obdobja in 

linearnost v razvoju; 

- za otrokov razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima; 

- področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno, spoznavno, so med 

seboj povezana; 

- v razvoju ne gre le za napredovanje, temveč tudi za nazadovanje; 

- individualne razlike med otroki; 

- kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje; 

- za otrokov razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti, spretnosti, 

čeprav sam teţi k situacijam, ki mu dajejo priloţnost, da deluje v »razvojni starosti«. 

 

Predšolsko vzgojo moramo razumeti kot pomembno za predšolskega otroka in ne kot pripravo 

na naslednjo stopnjo vzgoje in izobraţevanja. Graditi jo moramo na otrokovih zmoţnostih in 

ga voditi k pridobivanju novih doţivetij, izkušenj, spoznanj, preko smiselnih zahtev in 

aktivnega učenja. Učenje naj temelji na neposrednih aktivnostih s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi in stvarmi. V kurikulumu za predšolske otroke je na izvedbeni 

ravni nujen preplet različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino. Otroška igra je 
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tista dejavnost, ki na najbolj naraven način zdruţuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v 

primeru, da je opredeljena dovolj široko, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v 

zgodnjem otroštvu (Kurikulum za vrtce, 2010). 

 

Velik del socialnega in čustvenega razvoja otroka v vrtcu poteka pod okriljem t. i. prikritega 

kurikula, ki odločilno vpliva na njegov razvoj. Nanaša se na dejavnosti, vedenje, ki je skrito 

za načrtovanimi kurikularnimi dejavnostmi in učnimi načrti. Četudi je tiha in prikrita 

dejavnost, zato ni nič manj dejavna in pomembna (Logar,2011). 

 

Za zagotovitev optimalnih pogojev za otrokov čustveni in socialni razvoj je najprej 

pomembna institucionalna klima (Logar, 2011). Pomembno je, kako vzgojitelji v vrtcu 

oblikujemo klimo v skupini poleg organizacije dela in ţivljenja v vrtcu, splošne kulturne ravni 

so predvsem pomembni medsebojni odnosi.  

 

1.1 SOCIALNO UČENJE 

 

»Posameznik ne ţivi sam v svojem okolju. Ţivi v druţbi, ki ga oblikuje od rojstva do smrti. 

Med posameznikom in druţbo deluje dvojni odnos: na eni strani druţba vpliva na 

posameznika, ga oblikuje in spreminja, na drugi pa tudi posameznik vpliva in spreminja 

druţbo« (Musek in Pečjak,1997, str. 254).  

 

»Spoznavanje in razvijanje socialno čustvenih komponent je eno izmed najbolj pomembnih 

sredstev, ki ne le otroku, ampak tudi odraslemu pomagajo, da lahko deluje in ustvarja v 

okolju, v katerem ţivi« (Golob in Medvešek Ivič, 2011, str.64). 

 

»Socialno učenje je proces, v katerem posameznik opazuje vedênje in posledice vedênja pri 

drugih ljudeh ter v skladu s tem modificira svoje vedenje; novo vedênje je posledica 

posnemanja modela (osebe, izmišljenega junaka, segmentov več vedênj različnih ljudi) ter 

procesa oblikovanja – več poskusov ponovitev vedênja, ki se pod vplivom ojačitev iz okolja 

postopoma oblikuje v ţeleno vedênje« (Terminološkislovar vzgoje in izobraţevanja, b. d.). 

 

V otrokovem razvoju je pomemben proces socializacije, v katerem se otrok nauči prilagoditi 

normam svoje druţbe in ravnati na načine, ki veljajo za sprejemljive (Hayes in Orrell, 1998, 
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str. 436). Ravno tako pomemben del predstavlja socialno učenje. Otrok se preko stika z 

drugimi ljudmi uči druţbi sprejemljivega vedênja, pri čemer je vrtec odločilnega pomena. 

 

V socialnem razvoju so pomembni različni vidiki otrokovega socialnega vedenja: socialne 

interakcije, socialne kompetence, socialne vloge, socialna kognicija (Marjanovič Umek, 2010, 

str.31). 

 

Stritih(2011) pravi, da otrokovo čustveno doţivljanje in prilagajanje na socialno okolje 

prepoznamo skozi njegovo prevladujoče razpoloţenje, v razponu od prevladujočega 

zadovoljstva in veselja do potrtosti in slabega razpoloţenja, izraţene občutke varnosti, 

zaupljivosti oz. na drugi strani bojaznosti (anksioznosti) v vrstniški skupini, ter njegove 

prepoznane sposobnosti, kako učinkovito se zmore spoprijemati z izzivi in frustracijami, ki so 

v skupinskih interakcijah neizogibne (od strpnosti do frustracij, nadzorovanja lastnih 

negativnih čustev do vpitja, negodovanja, hitre vzkipljivosti in jeze na druge).  

 

Razvijanje socialnih veščin je eden pomembnih dejavnikov v vrtcu. Preko druţenja, 

povezovanja in sodelovanja, kjer se ravni komunikacije medsebojno prepletajo, se otroci 

učijo. Pomembna je aktivna udeleţba otroka kot socialnega akterja, ki je udeleţen v 

vsakodnevnih dejavnostih in ima pravico odločati o stvareh, ki ga zanimajo in zadevajo. 

 

1.1.1 Samopodoba in samospoštovanje 

 

Posamezniki razvijamo svoja stališča do sebe na podlagi stališč drugih ljudi do nas. Eden 

izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na naše samodojemanje, je, kako drugi 

reagirajo na nas in kako se vedejo do nas (Hayes in Orrell, 1998).  

 

Za predšolskega otroka je najpomembnejši odnos s starši, hkrati pa ga zaznamujejo tudi 

izkušnje z drugimi pomembnimi odraslimi, starimi starši, tetami, strici in vzgojitelji v vrtcu. 

Vsi ti odnosi vplivajo na njegovo samospoštovanje, za katerega sta značilna človekov 

občutek, da je vreden ljubezni, in občutek sposobnosti. Na otrokovo samospoštovanje močno 

vplivajo odnos med očetom in mamo, oblika naklonjenosti in ljubezni, ki si jo med seboj 

izkazujejo druţinski člani, samospoštovanje staršev, odnos vzgojiteljev do njega in 
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način,kako so drugi pomembni odrasli povezani z njim. Raven otrokovega samospoštovanja 

vpliva tudi na otrokov čustveni, socialni, intelektualni in duhovni razvoj (Humphreys, 2002). 

 

Naloga staršev in vzgojiteljev je, da spodbujajo otroka, da se ceni. Vsako dejanje, vsak izraz 

na obrazu, kretnja in vsaka beseda, ki jo izgovori odrasla oseba, pomembna za otroka, sporoča 

otroku nekaj o njegovi vrednosti, pomembnosti in sposobnostih (Humphreys, 2002).  

 

Kako otrok vidi samega sebe, je eden ključnih dejavnikov njegovega ţivljenja in delovanja. 

Vsekakor imajo na njegovo predstavo močan vpliv tudi pomembni drugi,zato lahko mi kot 

pomembni drugi vplivamo tako z načrtovanjem, komunikacijo in odnosom do njih, da čim 

bolje razvijejo svojo samopodobo in samospoštovanje, katerega bodo potrebovali naprej v 

ţivljenju. Mnenje o lastnih sposobnostih odločilno vpliva na uspeh v nadaljevanju.  

 

1.1.2 Socialne kompetence 

 

»Socialne kompetence v najširšem smislu razumemo kot sposobnosti posameznika, kako 

zmore shajati s seboj in z drugimi« (Stritih 2011, str.72). 

 

»V predšolskem obdobju se otrok ţe zaveda, da v skupini deluje kot posameznik, ki je drugim 

podoben, vendar se tudi razlikuje v nekaterih lastnostih. Spoznava, da misli in čuti v 

določenih situacijah podobno in da posledice njegovih dejanj učinkujejo na druge tako, kot 

učinkujejo posledice dejanj drugih na njega samega« (Benkovič 2011, str.10).  

 

V vrtcu je treba dati velik pomen druţenju, povezovanju in sodelovanju z vsemi udeleţenci v 

vzgojnem procesu. Ravni komunikacije naj potekajo kot preplet med sodelujočimi, ki deluje 

kot sinergija za učenje otrok. Aktivna udeleţba otroka omogoča otroku razvijanje in 

pridobivanje socialnih veščin.  

 

Socialne kompetence so kompetence, ki se odvijajo na treh ravneh: na osebnem nivoju (te 

posameznik potrebuje za graditev samopodobe, izraţanju svojih idej, reševanje lastnih teţav), 

na nivoju odnosov (pogajanje in sodelovanje, sklepanje kompromisov, gradnja in vzdrţevanje 

lastnih socialnih mreţ) in na nivoju širše druţbe (občutljivost za druge, prispevanje k 

dobrobiti drţave) (Rozman, 2006). 
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Spoznavanje in razvijanje socialno čustvenih kompetenc je eno izmed najbolj pomembnih 

sredstev, ki ne le otroku, ampak tudi kasneje odraslemu pomagajo, da lahko deluje in ustvarja 

v okolju, v katerem ţivi (Golob in Medvešček Ivič, 2011). 

 

Odnosi med vrstniki predstavljajo pomemben vidik otrokovih socialnih kompetenc. 

 

1.1.3 Odnosi med vrstniki 

 

Odkritje sebe, spoznavanje in razumevanje svojega sveta, spoznavanje svojih čustev, 

razmišljanj in strategij je najpomembnejše vodilo, preden vstopamo v odnose, medtem ko 

smo v odnosih ali ko določene odnose opustimo. Šele ko nekaj izvemo o sebi, lahko 

sprejemamo 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).  

 

Razvoj čustvene in socialne empatije, razumevanje sebe in drugih v razvoju teorije uma je 

pogoj za razvoj socialnih interakcij med vrstniki (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

Otrokove socialne interakcije so pomemben vidik njegovih socialnih kompetenc. V otrokovih 

interakcijah z vrstniki se odraţa tudi njegova sposobnost upoštevanja perspektive drugih otrok 

ter njegovo vedenje, ki izraţa občutljivost drugih (Stritih, 2011). 

 

Med dejavnike, ki vzbujajo potrebo po druţenju, psihologi naštevajo(Ule, 2005, str. 301, v 

Rozman 2006, str.77): 

- potrebo po pozitivnem ovrednotenju sebe v očeh drugih ljudi; 

- potrebo po sodelovanju; 

- laţje preţivljanje stresnih situacij v druţbi, skupno prenašanje bolečine in nesreč; 

- delitev zaupanja, solidarnosti, varnosti, sreče z drugimi. 

 

V odnosih med vrstniki se srečamo s stičiščem različnih mnenj, ki sproţijo konflikt. Da bi le-

teh bilo čim manj, je treba vzdrţevati dobro klimo v skupini, pri čemer lahko upoštevamo 

nekaj splošnih načel, ki prispevajo k zmanjševanju konfliktov (Dolar Bahovec in Bregar 

Golobič, 2004, str.85). 
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Ta načela so: 

- postavimo razvojno primerne omejitve in pričakovanja o vedenju otrok; 

- poskrbimo, da bodo otroci v vrtcu imeli veliko priloţnosti za igro; 

- vzpostavimo dosledno dnevno rutino in se je drţimo; 

- bodimo vzor spoštljivega ravnanja v medosebnih odnosih in spoštljive uporabe 

materialov; 

- načrtujmo prehode med dejavnostmi in dnevno rutino. 

- Ko se pojavijo konflikti med otroki, je smotrno upoštevati šest korakov za reševanje 

konfliktov, in sicer: 

- situaciji se mirno pribliţamo; 

- občutja otrok sprejmemo z odobravanjem; 

- zberimo informacije o situaciji; 

- znova se pogovorimo o problemu; 

- vprašamo otroke, kakšne zamisli za rešitve imajo, in izberemo eno rešitev skupaj; 

- bodimo pripravljeni na nadaljnjo podporo. 

 

V vrstniških skupinah se preko področij socializacije, razvoja osebnosti in kulturne 

transmisije oblikuje otrokovo osebnost, njegova prepričanja, vrednote in navade (Logar, 

2011). 

 

 

2 PLES V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

2.1 Ples in kurikulum 

 

V Kurikulumu za vrtce ples sodi v področje umetnosti.  

Globalni cilji tega področja so(Kurikulum za vrtce, 2010, str. 38): 

- doţivljanje, spoznavanje in uţivanje v umetnosti; 

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti; 

- razvijanje izraţanja in komuniciranja z umetnostjo; 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 
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Umetnost omogoča otroku udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kaţejo v otrokovem 

raziskovanju sveta okoli njega. Le-ta je zanj neizčrpen vir navdiha, motivacije in vsebin na 

vseh področjih dejavnosti. Otrok umetnost doţivlja, skozi umetnost komunicira, v umetnosti 

izumlja in ustvarja, se sprošča in pridobiva umetniško predstavljivost (Geršak, 2011). 

 

Geršak (2011, str. 93) po analiziranju dejavnosti iz Kurikuluma za vrtce ugotovi, da je 

poudarek na izmišljanju, preizkušanju, kombiniranju, doţivljanju, izraţanju, komuniciranju, 

ustvarjanju, igri, opazovanju, raziskovanju, izvajanju, sestavljanju, občutenju plesa/skozi ples. 

Dejavnosti so naravnane na proces razvijanja ustvarjalnosti in plesnosti, raziskovanje plesnih 

elementov, ne pa na učenje koreografij.  

 

Bistvenega pomena je zavedanje vzgojitelja, da je otroku proces plesnega ustvarjanja 

pomembnejši od rezultata. Otroci sami iščejo, raziskujejo in najdejo odgovor na idejno, 

organizacijsko ali izvedbeno nalogo, pri čemer odrasli zaznajo in spodbujajo še tako skromno 

napredovanje. Plesno izraţanje temelji na ustvarjalnosti, procesu ter raziskovanju (Geršak 

2011). 

 

2.2 Opredelitev plesa 

 

Ples je oblika človekovega izraţanja z gibi. Je povezano, osveščeno ritmično gibanje v 

opredeljenem prostoru in času, ki obstajata v doţivljanju vsakega gibalnega pojava in ki ne 

vsebuje konkretno namembnih gibov(Kos,1982). 

 

Plesna vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. To je področje estetske, umetnostne 

in kulturne vzgoje. Hkrati je tudi vzgojna in učna metoda, katere sredstvo je oblikovanje, 

izraţanje in ustvarjanje z gibanjem. Otroku omogoča nebesedno izraţanje in sprejemanje 

informacij ne le po tradicionalnih poteh, avdio in vizualni, ampak tudi po kinestetični poti. 

Vsebina plesne vzgoje je igra z gibanjem(Kroflič in Gobec,1995).  

 

Gibanje je v plesni vzgoji osnovna aktivnost, ki pa ni sama sebi namen, ampak je izrazno 

sredstvo. Z njim otrok izraţa svoje počutje, doţivetje, čustvovanje, misli, odnos do sveta. 

Vsak otrok se izraţa na svoj lasten način, zato plesna vzgoja spodbuja otrokovo izvirnost in 

ustvarjalnost(Kroflič in Gobec, 1995).  
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Cilji plesne vzgoje so(Kroflič 1992, str.47): 

- usmerjati otroke v samostojno gibalno ustvarjalnost, da vsak najde v gibanju samosvoj 

plesni izraz, v neposrednost in naravnost gibanja, ki izhaja iz doţivetja; 

- skrbeti za skladen razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti ter pravilen razvoj 

organizma, za pridobivanje gibalne koordinacije in orientacije v lastnem telesu in v 

prostoru; 

- spodbujati z gibanjem razvoj posluha in umski razvoj; 

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

posamezniki; 

- z gibalno sprostitvijo preprečevati pojave motenih oblik vedenja. 

 

Cilja plesne vzgoje sta tudi razvijanje občutljivosti za gibanje in oblike v okolju in s tem 

spodbujanje interesa za spoznavanje okolja ter socializacija otrok skozi plesne-gibalne 

dejavnosti (Kroflič in Gobec, 1995).  

 

Osnovni namen gibalne dejavnosti ni zgolj spodbujanje motoričnih spretnosti in sposobnosti, 

ampak prispevati k emocionalnemu, intelektualnemu in socialnemu razvoju otroka. Preko 

gibalnih dejavnosti si otrok razvija zavedanje telesa, perceptivne funkcije, govor, višje 

mentalne funkcije, ustvarjalnost, sposobnost za šolsko učenje, za komuniciranje in interakcijo 

(Kroflič, 1992). 

 

2.3 Vrste gibno-plesnih dejavnosti 

 

Splošne cilje plesne vzgoje v predšolskem obdobju dosegamo z različnimi gibno-plesnimi 

dejavnostmi in usmerjanimi gibno-plesnimi igrami, katerim je skupno, da so igralne gibalne 

dejavnosti, ki jih otroci doţivijo kot igro, z vsemi prijetnimi občutji, značilnimi za igro 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Krofličeva in Gobčeva (1995, str.58) razporedita gibno-plesne dejavnosti ali usmerjene plesne 

igre v več vrst glede na njihove značilnosti. Navedene so v nadaljevanju. 
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Ples in ponazarjanje 

 

Ples kot vrsta gibno-plesne dejavnosti v oţjem pomenu je prosto gibalno ustvarjanje in 

izraţanje, je gibalna izmišljarija ob spodbudi, ki je lahko zunanja (npr. glasba,predmet) ali 

notranja (notranje predstave, ki izhajajo iz predhodnih doţivetij). 

 

Plesno uprizarjanje in dramatizacije 

 

Plesna dramatizacija in uprizarjanje pomeni spontano ali usmerjeno gibno-plesno igro, ki 

izhaja iz resničnega ali izmišljenega dogodka ali pa literarne osnove.  

 

Rajalne igre 

 

Rajalne igre so skupinski ljudski plesi, preteţno otroški plesi, ki se povezujejo s petjem ali 

govorjenim besedilom v nedeljivo celoto. Zanje je največkrat značilna kroţna prostorska 

oblika.  

 

Didaktične igre 

 

Didaktične igre so namenjene razvijanju sposobnosti in pridobivanju znanja. Zanje je 

značilno, da so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih.  

 

Ustvarjalni gib 

 

Metoda ustvarjalnega giba je način dela, pri katerem otroci z gibanjem izraţajo, oblikujejo in 

ustvarjajo različne učne-vzgojne vsebine. Uporablja se pri delu z otroki za motivacijo, razlago 

in utrjevanje matematičnih pojmov, za laţje razumevanje okolja in pri začetnem 

opismenjevanju. Skozi ustvarjalni gib se z otroki raziskuje likovno umetnost, dramsko 

umetnost, jezik … ter tako povezuje različne oblike umetnosti ter se uči, ustvarja in 

komunicira skozi umetnost. Ustvarjanje z gibom poteka preko igre (Borota idr., 2006).  
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2.4 Oblike dela 

 

V plesni vzgoji uporabljamo različne oblike dela, ki jih izbiramo na osnovi zastavljenih ciljev. 

Izbiramo lahko med skupno, skupinsko in individualno obliko dela. Večji poudarek bom 

namenila skupinski obliki dela, saj odločilno vpliva na razvoj socialnih veščinih posameznika.  

 

Skupna oblika dela 

 

Pri plesni dejavnosti je skupna oblika dela, kadar so vključeni vsi otroci iz skupine. Zaradi 

številčnosti skupine se ta oblika redkeje uporablja. 

 

Skupinska oblika dela 

 

Skupinska oblika dela je pri plesni dejavnosti takrat, kadar se del celotne skupine vključi v 

plesno dejavnost, preostali del pa sodeluje v drugih dejavnostih. Kroflič in Gobec (1995, 

str.68) poudarjata, da skupinska oblika dela omogoča boljšo organizacijo dela, boljšo izrabo 

prostora, tesnejši stik med vzgojiteljem in malo skupino otrok ter tesnejši stik med 

posameznimi otroki v mali skupini. Intenzivnejši je individualni ter skupinski ustvarjalni 

proces.  

 

Pomembnost plesne skupine pa je to, da člani skupine skozi telesno gibalno, govorno 

izraţanje, komuniciranje in ustvarjanje rešujejo skupni problem (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Skupina ni privlačna zato, ker bi omejevala, vendar zato, ker svojim pripadnikom nudi 

potrebno zaščito. Posameznik v skupini lahko najde svojo identiteto. 

 

Kroflič (1995, str. 109) v svojih raziskovanjih ugotavlja, da pride v skupinskem ustvarjanju z 

gibanjem do sproščenega ustvarjalnega vedenja udeleţencev, kar jim omogoča ugodje, 

sprostitev, sodelovanje in samopotrditev. 
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Individualna oblika dela 

 

Individualno obliko dela uporabimo, ko otroci individualno ustvarjajo, oblikujejo gibalne 

motive, posamezno improvizirajo, plešejo. Ta oblika dela omogoča neposreden stik med 

vzgojiteljem in otrokom.  

 

2.5 Vloga vzgojitelja 

 

Vzgojitelji v vrtcu na področju umetnosti poleg upoštevanja razvojnih zakonitosti in 

značilnosti otroka na posameznih umetniških področjih predvsem spodbujajo otroka k 

raziskovanju elementov plesa in različnih moţnosti kombiniranja elementov plesa skozi igro. 

Poskrbi, da je otrok deleţen različnih plesnih spodbud, pri čemer ima otrok dovolj časa za 

raziskovanje materialov. Pomembno je tudi, da vzgojitelj otroke spodbudi k nadaljnjemu 

ustvarjanju preko vprašanj, s katerimi otroke popelje iz faze raziskovanja v fazo ustvarjanja 

gibalno-plesnih stvaritev, katero pa ţelimo pri otrocih doseči in je posledica ustvarjalnega 

procesa (Geršak in Korošec, 2011). 

 

Po Krofličevi in Gobčevi (1995, str.24) ima v predšolskem obdobju pri razvijanju plesnosti 

večjo vlogo neposredna zunanja spodbuda kot predhodne otrokove izkušnje. Vse, kar otrok 

zaznava, postaja zanj neizčrpen vir spodbud. Črpamo jih iz vsakdanjega okolja, iz narave, iz 

različnih umetniških področij in umetniško obdelanih tem, ki so otrokom blizu. Zato različne 

spodbude za gibalno izraţanje in ustvarjanje povezujejo plesno vzgojo z drugimi 

kurikularnimi področji v celoto.  

 

Razvoj gibalnega izraţanja in ustvarjanja je moţen le ob uporabi primernih metod. Ni dovolj 

zgolj razvijanje tehničnega obvladanja telesa ter razvijanje do virtuoznosti, če je ob tem 

primanjkljaj na plesnem doţivljanju, izraţanju in ustvarjanju. Seveda ne smemo zanemariti ne 

enega ne drugega vidika,zato spodbujamo razvoj spretnosti, vzdrţljivosti, proţnosti, 

koordinacije, kajti le tako bomo pripravili telo, da bo ustrezen plesni instrument, s katerim se 

otrok gibalno izraţa in ustvarja. Uglasitev telesa, doţivljanje ob gibanju, izraz in ustvarjanje 

dosegamo istočasno, eno s pomočjo drugega (Kroflič in Gobec, 1995). »Pripravo telesa 

dosegamo z doţivljanjem in gibnim izraţanjem vsebin, doţivljanje pa doseţemo z gibanjem 

na osnovi vsebin« (Kroflič in Gobec, str. 25). 
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Samo gibanje ni edini dejavnik plesne vzgoje. Gibalne aktivnosti običajno potekajo v skupini, 

kjer tudi skupina vpliva na posameznika. Naloga vzgojitelja je organizirati dejavnost tako, da 

se posameznik v skupino lahko vključi in v njej uveljavi. Pri tem pa upošteva procese 

skupinske dinamike, analizira medsebojne odnose v skupini in odnose skupine in 

posameznikov do sebe kot vodje. Vzgojitelj mora razvijati določene osebnostne kvalitete: 

veliko sposobnost vţivljanja (empatija), gibčnost reagiranja na trenutne situacije 

(fleksibilnost), izostreno zmoţnost opazovanja, sposobnost vzpostavljanja prisrčnih odnosov z 

ljudmi, ustvarjalne zmoţnosti (Kroflič in Gobcec, 1995).  

 

Vzgojitelj naj bi se po mnenju Frostiga (1970, v Kroflič, 1992, str. 36) ravnal po naslednjih 

vzgojnih načelih: ustvarjati vzdušje spontanosti in zadovoljstva, usmerjati otroke, da je 

zadovoljstvo odvisno od njihovega konstruktivnega vedenja, uriti gibalne spretnosti in 

spodbujati ustvarjalnost, prilagajati zahteve značilnostim otrok in skupine, omogočiti otrokom 

izkušnjo uspeha in jih voditi tako, da ne doţivljajo neuspeha, pustiti se voditi reakcijam otrok. 

 

Vzgojitelj organizira situacije, materiale, predmete, prostor, opazuje igro otrok in s 

kreativnimi spodbudami odločilno vpliva na razvoj igre ter je nikakor ne reţira (Geršak in 

Korošec, 2011).Razvoj plesnega izraţanja je odvisen od vpliva vzgojitelja na otroke, več kot 

bo vzgojitelj nudil moţnosti plesnega izraţanja in seznanil otroke z različnimi elementi plesa, 

večji bo njihov plesni razvoj.  

 

2.6 Pomen vključevanja plesnega izraţanja v delo s predšolskimi otroki 

 

Z vključevanjem plesne vzgoje v vrtec preko plesno-gibalnih dejavnosti spodbujamo razvoj 

otrokovega individualnega izraţanja, ustvarjanja, različne gibalne in kompozijske sposobnosti 

ter pomembno razvijamo skupinsko ustvarjanje, hkrati pa prispevamo k otrokovi socializaciji 

in intelektualnemu razvoju (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Ples spodbuja tudi razvoj splošne motorike, predvsem koordinacije gibov, orientacijo v 

prostoru in času, ravnoteţje in gibljivost, hitrost, vzdrţljivost in natančnost. Poseben poudarek 

je na pozitivnem vplivu na otrokovo samopodobo, na odnose v skupini ter laţje razumevanje 

sveta (Geršak, 2006). 
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Otroci mnogo bolj kot odrasli izraţajo svoje duševno počutje s telesnim stanjem in obratno. 

Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva kaţejo v ekspresivni govorici 

telesa. Še zlasti otroci najdejo zadovoljstvo v plesu, s katerim odkrijejo pot za osvoboditev 

svojih čustev in občutij, ki bi jih s pomočjo besed sicer teţko spravili na površje (Geršak, 

2011). 

 

Z vključevanjem plesnega izraţanja v vrtec omogočamo otroku učenje z metodo igre in 

učenje skozi umetnost. Ob takih dejavnostih pa se otrok razvija celostno (Geršak, 2006).  

 

Plesno izraţanje vpliva na otrokov celostni razvoj, saj z gibanjem pridobijo izkušnje iz okolja. 

Otroci skozi gibno-plesno ustvarjanje razvijajo vsa področja razvoja: čustveno, socialno, 

kognitivno in psihomotorično. Ob plesnih dejavnostih krepijo izraţanje in komunikacijo, 

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).  

 

Plesno izraţanje deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok, zato ima ples tudi 

terapevtsko vlogo. Otrok lahko s plesom izraţa napetost, ki je posledica raznih pritiskov v 

njem samem in iz okolja. Otrok bo miren, zbran in zatopljen v dejavnost, kadar bo motiviran 

za to, ne pa zaradi avtoritativne zahteve vzgojitelja. Plesno izraţanje vpliva tudi na otrokovo 

ustvarjalnost, učinkuje na zmanjševanje nasilnosti, obenem pa povečuje strpnost in 

pripravljenost za sodelovanje (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

2.6.1 Reševanje konfliktov s plesnim izraţanjem 

 

Kroflič in Gobec (1995) menita, da je v vrtcu še vedno preveč pogovora z ţivahnimi otroki ter 

prepričevanja, da morajo mirovati, namesto, da bi se z njimi gibali, jimomogočili, da bi 

sprostili svojo energijo in si z ustvarjalnim gibanjem gradili svojo samopodobo. Nasilja ni 

mogoče reševati zgolj z besedo, saj je celostno, duševno in telesno. Prav doţivljajsko 

ustvarjalno gibanje je lahko sredstvo za konstruktivno uporabo energije, za vlaganje energije 

v izgrajevanje, ne v razdiranje. 
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Otrokovo mentalno in čustveno ţivljenje sta tesno povezana z njegovim telesnim razvojem. 

Zahvaljujoč telesnemu razvoju se otrok postopoma zave svojega jaza, razvija odnose z 

drugimi in gradi znanje o svetu. Posledice slabo razvite telesne sheme pa se kaţejo tudi v 

agresivnosti v odnosu do drugih (Geršak, 2009),zato je pomembno, da ima otrok moţnost 

izraţati se v gibu.  

 

 

3 POVEZOVANJE PLESA S SOCIALNIMI 

INTERAKCIJAMI 

 

3.1 Ples in socialno učenje 

 

Plesno gibanje izredno veliko prispeva k samozavedanju, občutju uspeha in zadovoljstva, saj 

omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike in vliva samozadovoljstvo, vpliva na vedenje, 

odnos do drugih in na oblikovanje stališč (Zagorc v Geršak, 2011).  

 

Avtorji menijo, da medsebojno sodelovanje, ki je nujno in značilno za plesno dejavnost, 

spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov. Poudarjajo, da so gibalno-plesne 

dejavnosti učinkovito sredstvo socializacije, kar doseţemo s skupinskimi vajami in 

skupinskimi plesi. V skupini učenci podrejajo svoje lastne interese skupnim. Pri tem pa 

razvijajo razumevanje, obzirnost, strpnost. Sodelovanje ne temelji zgolj na odnosih med 

otroki, temveč tudi med otroki in vzgojitelji. Otroci se v plesnem izraţanju tudi vţivljajo v 

druge ljudi, objekte in situacije skozi motorične in verbalne akcije, kar je tudi idealno sredstvo 

za razvijanje kreativnega dialoga predšolskih otrok. Socialno okolje vpliva tudi na stil 

ustvarjalnega mišljenja otrok (Kroflič, 1992; Kroflič in Gobec, 1995;Koban Dobnik, 2005).  

 

Pomembni vidiki plesnega izraţanja so socialni stik, neposredno vzajemno delovanje in 

čustveni stik. Socialni proces zaznavanja je podlaga za srečanje s »ti« in »mi«, zato poudarja 

neposredne telesne interakcije in medsebojne stike (Koban Dobnik, 2005). 

 

Ravno tako ustvarjalni gib omogoča otrokom doţivljati netekmovalne, ustvarjalne izkušnje, ki 

so naravnane na uspeh. S takim načinom vzgajanja in poučevanja otroke navajamo na 
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sodelovanje, reševanje problemov v skupini, na upoštevanje drug drugega, različnost, strpnost 

in prijateljske odnose (Geršak,2011). 

 

Krofličeva meni (1995, str.18), da plesna vzgoja omogoča in spodbuja sodelovanje in 

uveljavljanje posameznika v skupini. Le-ta lahko sodeluje v skupini na več načinov: vključi 

se v enotno gibanje skupine (npr. rajalne igre), prevzame določeno dolţnost v skupini (npr. 

vloga v plesni dramatizaciji), aktivno sodeluje v gibalnem ustvarjanju male skupine. Vse 

naštete in še druge moţnosti sodelovanja in uveljavljanja v skupini prispevajo k razvijanju 

pozitivnih medčloveških odnosov.  

 

Medsebojni odnosi v skupini potekajo na dveh ravneh: na zaznavni, zavedni in na nezavedni, 

nezaznavni. Eno raven predstavlja zaznavna dinamika vedenja posameznih otrok in odnosov 

do vodje, drugo pa neizrečena pričakovanja, bojazni, upanja, ki določajo posameznega člana 

skupine. Plesno ustvarjanje bo delovalo sproščujoče in pozitivno takrat, ko ne bo vodja 

avtoritativen in ko bodo otroci ustvarjali v manjših skupinah (Kroflič in Gobec, 1995).  

 

Otroci mnogo bolj kot odrasli izraţajo svoje duševno počutje s telesnim stanjem in obratno. 

Še zlasti otroci najdejo v plesu posebno zadovoljstvo, kajti v njem najdejo pot za osvoboditev 

svojih čustev in občutij, ki bi jih preko besed sicer teţko spravili na površje. Zato plesno 

gibanje veliko prispeva k samozavedanju, občutju uspeha in zadovoljstva, vpliva na vedenje, 

odnos do drugih in oblikovanje stališč. Gibalne in plesne izkušnje lahko pripomorejo k 

integraciji fizičnega in emocionalnega ter tako usposabljajo otroka za ustreznejše odzivanje na 

okolje (Geršak,2011).  

 

3.2 Plesna terapija 

 

Plesna terapija je kompleksno in strukturirano področje, vendar bi se ga v nadaljevanju zgolj 

dotaknili, saj vključuje pomembne smernice v plesnem izraţanju tudi pri delu s predšolskimi 

otroki.  

 

Krofličeva (1992, str. 41) pravi, da plesna terapija v bistvu ni nič drugega kot vzgajanje v 

najboljšem pomenu te besede, ker stremi k razvijanju celovite osebnosti, tj. notranje in 

zunanje uravnoteţene osebnosti, ki lahko razvija vse svoje potenciale. 
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Plesno gibalna terapija je osnovana na temeljnem razumevanju, da so skozi ples vsi 

posamezniki povezani v del skupnosti in so zmoţni sinhrono izraţati svoja čustva in potrebe 

znotraj skupine. V skupini je skupinska energija in moč, kar omogoča posamezniku, da gre 

preko lastnih ovir in omejitev (Chaiklin in Wengrower, 2009). 

 

Pomen plesno gibalne terapije je mogoče opredeliti z naslednjimi značilnostmi (PayneWeast, 

1984, v Kroflič, 1992, str.41): 

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

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

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

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

zaupanje, občutljivost, prilagodljivo strukturo, sodelovanje, skupinsko reševanje 

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

vzdrţevanje pozornosti, sprejemanje stikov preko dotika, iniciativnost in sodelovanje 

v aktivnosti; 

- daje moţnost za izraţanje čustev in domišljije skozi oblikovanje telesa; 

- omogoča občutje uspeha in zadovoljstva; 

- omogoča integracijo notranjih in zunanjih draţljajev; 

- dovoljuje fleksibilne odgovore na emocionalna in fizična vprašanja iz ţivljenja, ki jih 

je mogoče posplošiti na veliko situacij; 

- izboljšuje funkcionalne in dinamične elemente nevromuskularnih spretnosti, kot so 

koordinacija v hoji, ravnoteţje in prostorska orientacija; 

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

objektivnem svetu; 

- privzgaja vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven in sprejemljiv 

način, usposablja otroka za kreativno vključevanje v druţbo in ga ne potiska v 

konformizem. 

 

3.3 Ples kot nebesedna komunikacija 

 

Vygotsky označuje gib kot socialni in komunikacijski pojav v otrokovem razvoju. Gib 

postane gesta, ki nosi določen pomen, postane socialni komunikacijski pojav. Na podlagi 

socialnih gest se razvijejo besedne geste (Koban Dobnik, 2005).  
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Telo je otrokov prvi kontakt s svetom, zato mu je treba nuditi čim več moţnosti za gibanje in 

izraţanje skozi gib, saj je prav gibalno izraţanje prvinska oblika človekove komunikacije, ki 

je vezana na vsakdanje ţivljenje in čustvovanje. Tako sta pomen nebesedne interakcije skozi 

gib oziroma ples in komunikacija skozi dotik ključnega pomena prav v zgodnjem otroškem 

obdobju. Tako omogočimo otroku, da se skozi ustvarjalni gib uči in izraţa, pripomoremo k 

njegovemu celostnemu razvoju (Kovač Valdes, 2010). 

 

Nebesedno komunikacijo oblikujejo mimika obraza, drţa in geste.  

 

Vrste gibalne komunikacije: 

- ekspresivno gibanje sestavljajo vsakdanji gibi. Sem sodi drţa telesa, geste, izraz 

obraza; 

- interpretativno gibanje sestavljajo estetski in kreativni gibi. Ta vrsta gibanja 

predstavlja najvišjo stopnjo gibalnega razvoja in sodi na področje umetnosti. 

Interpretativno gibanje je izraţanje izvajalčevih občutkov s pomočjo učinkovite 

uporabe lastnega telesa; 

- estetski gibi so gibalne spretnosti, ki dajejo vtis lepega gibanja brez napora; 

- kreativno gibanje kot najvišja stopnja gibalnega razvoja prinaša opazovalcu neko 

sporočilo.  

 

Plesalci izvajajo gibe z namenom komunikacije (Koban Dobnik, 2005).  
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II EMPIRIČNI DEL 

 

4 PRISTOP K TEMI 

 

4.1 Opredelitev problema 

 

Spori med vrstniki se pogosto dogajajo. Vendar, kaj narediti, ko se raven sporov tako poveča, 

da je treba narediti korak naprej k izboljšanju klime v skupini? Kako pristopiti k reševanju 

nastalega problema? 

 

Na podlagi lastne izkušnje z delom v skupini sem si zastavila cilj: spremeniti napeto, 

konfliktno ozračje med otroki s pomočjo umetnosti in plesnega izraţanja. B. Kroflič (1992) je 

z raziskavo ugotovila, da oblikovanje, izraţanje in ustvarjanje z gibanjem in s plesom 

spodbuja ustvarjalno mišljenje pri otroku in prispeva k razvoju celostne osebnosti. Avtorica 

navaja, da je ključnega pomena razvijanje socialne sposobnosti, tj. socialno zavedanje, ker 

spodbuja stike z drugimi.  

 

Vsekakor pa plesne dejavnosti potekajo preko igre. Poudarek je na pridobivanju in 

oblikovanju socialnih izkušenj otrok z izraţanjem čustev prek plesnega giba in dela v 

skupinah. Kroflič in Gobec (1995) poudarjata, da za ustvarjalno reševanje problemov ni 

dovolj samo divergentno mišljenje, ampak tudi empatičnost in predstavljivost, kjer so 

ključnega pomena kinestetični občutki in gibanje. Z gibanjem doseţemo, da občutimo lastno 

telo in doţivljamo sebe, kar je ključnega pomena tudi pri ustvarjanju notranjega miru. 

 

Plesno izraţanje pa pripomore tudi k razvijanju kakovostne medosebne komunikacije skozi 

več komunikacijskih kanalov, ne le preko besed.  

 

S projektom sem ţelela raziskati vpliv plesnega izraţanja na socialne veščine otrok, ki so 

ključnega pomena za vsakega posameznika današnje druţbe.  
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4.2 Cilji projekta 

 

1. Pripraviti in izvesti plesne dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje v skupini in skupno 

reševanje sporov. 

2. Ugotoviti, kakšen je odziv otrok na skupinske plesne dejavnosti. 

3. Raziskati, kako se uvajanje skupinskega plesnega izraţanja kaţe na medosebnih odnosih 

otrok. 

 

4.3 Raziskovalna vprašanja 

 

R 1: Na kakšen način načrtovati plesne dejavnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje v skupini? 

R 2: Kako se otroci odzivajo na plesne dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje v skupini?  

R 3: Kako skupinske plesne dejavnosti vplivajo na medosebne odnose v skupini? 

 

4.4 Raziskovalna metoda 

 

Ker sem ţelela izboljšati dejanske razmere v dani situaciji, sem se odločila za akcijsko 

raziskovanje. 

 

Prvi korak: ugotavljanje prisotnosti sporov v skupini z opazovanjem. 

 

Drugi korak: izvajanje dejavnosti z različnih kurikularnih področij s poudarkom na plesnem 

izraţanju. Plesne dejavnosti so bile načrtovane tako, da so spodbujale sodelovanje v skupini. 

 

Tretji korak: opazovanje delovanja skupine in klime v skupini ter analiza vpliva plesnih 

dejavnosti na medsebojne odnose. 

 

4.4.1 Vzorec 

 

Raziskava je potekala v Vrtcu Šentvid, Enota Mravljinček. 

 

Vključenih je bilo dvaindvajset otrok, enajst dečkov in enajst deklic, starih od štiri do pet let.  
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4.4.2 Pripomočki 

 

Računalnik, CD predvajalnik, CD-ji, fotoaparat, plakati, listi, barvice, tempera barve, 

flomastri,svinčniki, lepilo, škarje, čopiči, lepilni trak, naravni material, volna, miška (igrača) 

in njena hiška, pravljice. 

 

4.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Projekt je sestavljen iz petnajstih dejavnosti, izvedenih v vrtčevski skupini.  

 

Dobljene podatke in svoja opaţanja sem sproti zapisovala in dokumentirala. Zapisovala sem 

tudi odziv otrok na dejavnosti in v vsakodnevnem vrtčevskem ţivljenju. Dejavnosti sem 

dokumentirala tudi s fotoaparatom. Na koncu sem dobljene rezultate primerjala z začetnim 

stanjem. 

 

 

5 PROJEKT 

 

Za projekt sem se odločila, ker se mi zdijo medosebni odnosi pomembna tematika v 

predšolskem obdobju. Po mojem mnenju dajemo veliko poudarka v tem obdobju specifičnim 

splošnim tematikam in temam (npr. gasilci, poklici, vreme, dinozaver …), premalo pa se 

osredotočimo na najpomembnejše, na medsebojne odnose, ki so osnova za nadaljnje ţivljenje. 

Sestavila sem sklop dejavnosti, s katerimi sem ţelela spodbujati sodelovanje v skupini in so 

predstavljene v nadaljevanju.  

 

POTEK PROJEKTA 

 

5.1 DEJAVNOST: Kaj je prijateljstvo? 

 

»Prijateljstvo je dlje časa trajajoč odnos med najmanj dvema osebama, za katerega so značilni 

pristnost, vzajemna privlačnost, recipročnost, zaupanje« (Marjanovič Umek in Zupančič 

2004:365). 
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Področje dejavnosti: jezik  

 

Cilja: 

- spoznati, kaj za otroka predstavlja prijateljstvo; 

- razvijati sposobnost izraţanja lastnega mnenja pred drugimi. 

 

 

Metoda dela: metoda razgovora 

 

Oblika dela: skupna 

 

Potek in analiza 

 

Z otroki smo se najprej usedli v krog. Zanimalo me je, kaj je, po njihovem mnenju, 

prijateljstvo. Otroci na začetku niso točno vedeli, kaj bi rekli, zato sem jim pomagala z 

dodatnim vprašanjem: »Kdo je vašprijatelj?«Sledili so odgovori: imena otrok, kuţa, muca … 

Potem sem jih vprašala, zakaj so njihovi prijatelji in kaj je pravzaprav prijateljstvo. Z 

dodatnimi vprašanji sem spodbujala otroke k razmišljanju. Tako so kmalu začeli odgovarjati z 

bolj kompleksnimi odgovori, kot so: da je to,ko ti kdo pomaga, ko se s tabo igra, ko sedita 

skupaj pri mizi in ko koga poboţaš, če pade. Vsak izmed otrok v skupini je povedal svoje 

lastno mnenje o prijateljstvu, razen enega dečka, ki tega ni ţelel. Vsak odgovor sem pohvalila 

in spoštovala, s čimer so otroci tudi pridobili zaupanje vase. Iz odgovorov smo ustvarili plakat 

o prijateljstvu (»brainstorm«). S to dejavnostjo sem ugotovila, kaj otrokom predstavlja 

prijateljstvo, in jim dala moţnost izraziti njihovo lastno mnenje, poleg tega so razvijali 

sposobnost zaupanja vase.  
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Slika 1: Pogovor o prijateljstvu 

 

5.2 DEJAVNOST: Skupna risba na temo prijateljstva 

 

Področje dejavnosti:umetnost 

 

Cilji: 

- spoznavati, kaj za otroke predstavlja prijateljstvo; 

- razvijati sposobnost izraţanja pojmov preko risbe; 

- razvijati sposobnost zaupanja vase ter 

- spoznavati, da so vsi otroci pomembni in da so del vrtčevske skupine (da se počutijo 

sprejeti). 

 

 

Metode dela: 

 metoda razgovora 

 metoda lastne aktivnosti in 

 metoda opazovanja 

 

 

Oblika dela: skupinska 

 

 

Sredstva:  

 večji formati papirja in 

  navadne barvice 

Potek in analiza 
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Razdelili smo se v skupine po štiri, vsaka skupina je dobila večji format papirja in navadne 

barvice. Otroke sem povabila k mizam, kjer so narisali prijateljstvo. Najprej so se pogovorili 

in dogovorili ternato pričeli z risanjem.Dejavnost je potekala v prijetnem vzdušju. Otroke sem 

vmes spodbujala in pohvalila za njihovo kreativnost.Opazila sem, da so otroci različno 

delovali kot skupina. Ena skupina se ni nekako »povezala«, vsak je risal nekaj svojega in se je 

tudi kasneje na risbi videlo neskladje,medtem ko so se ostale skupine bolj povezale in 

sodelovale, ena skupina je še posebej izstopala, saj so se res najprej dogovorili in šele nato 

pričeli z risanjem. Mislim, da je na to vplivala tudi deklica, ki je prevzela »vodstvo«. 

Dejavnost je bila tudi zame zelo zanimiva, saj sem tako dobila tudi boljši vpogled, kako se 

otroci znajdejo v skupini ter tudi,kako se nekateri otroci znajdejo v skupini z otroki, s katerimi 

se običajno ne druţijo. Otroci so z dejavnostjo razvijali sposobnost sodelovanja v skupini in 

se prepričali v pomembnost vsakega člana skupine.  

 

 

Slika 2: Risanje po skupinah 
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Slika 3: Skupna risba–prijateljstvo 

 

5.3 DEJAVNOST: Drevo prijateljstva 

 

Področji dejavnosti:umetnost in jezik 

 

Cilja: 

- spoznavati, da so vsi otroci pomembni in da so del vrtčevske skupine (da se počutijo 

sprejeti); 

- razvijati sposobnost zaupanja vase. 

 

 

Metode dela: 

 metoda razgovora 

 metoda prikazovanja 

 metoda lastne aktivnosti  

 metoda opazovanja 

 

Oblike dela:  

 individualna  

 skupinska 

 

Sredstva:  

 papir 

 škarje 

 tempera barve in 

 čopiči 

Potek in analiza 
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Dejavnost se je začela tako, da sva z vzgojiteljico otroke individualno povabili k mizi z 

barvami, kjer so si sami izbrali barvo. Z najino pomočjo so s čopičem barvo nanesli na dlan 

ter jo nato odtisnili na papir.Zanimivo je bilo opazovati odzive otrok pri nanašanju barve. 

Nekateri so otrpnili, malo jim je bilo neprijetno, druge je ţgečkalo in so se močno smejali. 

Pomembno je bilo to, da je bila vsaka izbrana barva pravilna.  

 

Najprej smo mislili narediti verigo prijateljstva, da bi polagali roke drugo poleg druge (drţali 

za roke). Ko pa smo odtise naredili in izrezali, je dobil deček idejo, da lahko naredimo drevo 

iz odtisov, saj ga spominjajo na liste. Zato smo glasovali in izglasovali, da naredimo drevo. 

Naredili smo drevo prijateljstva iz odtisov rok otrok. Vsak otrok predstavlja »list na drevesu«. 

Ob odtisu smo kasneje dodali tudi komentar, kdo je moj prijatelj, iz začetne dejavnosti.Tako 

smo dobili drevo, v katerem ima vsak član skupine svoj list. Otroci so uţivali tako v 

ustvarjanju kot v opazovanju končnega izdelka, ki pripomore k občutku enotnosti. 

 

 

Slika 4: Drevo prijateljstva 

 

5.4 DEJAVNOST: Sestavljanka prijateljstva 
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Področje dejavnosti: umetnost 

 

Cilji: 

- spoznavati, da so vsi otroci pomembni in da so del vrtčevske skupine (občutek 

sprejetosti); 

- spoznati, da so otroci in njihove ţelje pomembne; 

- razvijati sposobnost zaupanja vase. 

 

 

Metode dela: 

 metoda razgovora 

 metoda prikazovanja 

 metoda lastne aktivnosti  

 metoda opazovanja 

 

 

Oblike dela:  

 individualna 

 

Sredstva:  

 papir 

 tempera barve 

 čopiči 

 škarje 

 flomastri in 

 slike otrok 

 

Potek in analiza 

 

Na steni igralnice smo naredili sestavljanko skupine. Vsak član skupine ima en delček 

sestavljanke(puzzle). Vsak otrok je pobarval svoj delček s svojo najljubšo barvo, nanj je 

nalepil svojo sliko, z vzgojiteljico pa sva napisali še njegovo ime in datum rojstva. Ko so bili 

vsi delčki pripravljeni, smo jih sestavili na steno v sestavljanko prijateljstva.  
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Slika 5: Sestavljanka prijateljstva 

 

Otroci so uţivali v ustvarjanju, barvanju in lepljenju. Predvsem je bil pomemben občutek na 

koncu, da smo sestavili celoto, v kateri imamo vsi enakovreden del.Vsi otroci v skupini so 

enako pomembni in prispevajo pomemben del k dobremu vzdušju v skupini. 

 

5.5 DEJAVNOST: Ustvarimo prijateljev obraz iz naravnega materiala 

 

Področji dejavnosti: umetnost in narava 

 

Cilji: 

- spodbujanje ustvarjalnosti in umetniške predstavljivosti; 

- razvijanje sposobnosti opazovanja; 

- spoznavanje sebe in dojemanje telesnih podobnosti in razlik med ljudmi; 

- razvijanje finomotoričnih spretnosti. 
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Metode dela: 

 metoda razgovora 

 metoda prikazovanja 

 metoda lastne aktivnosti in 

 metoda opazovanja 

 

 

Oblike dela:  

 skupinska 

 

Sredstva:  

 naravni material (lesene paličice, lupine od pistacij, orehov) 

 volna 

 lepilo 

 papir in 

 navaden HB svinčnik 

 

Potek in analiza 

 

Z otroki smo ustvarjali prijateljev obraz iz naravnega materiala, ki nam je bil še na voljo 

(lesene paličice, lupine od pistacij, orehov, volna). Izdelovali smo po skupinah, kjer so bili v 

vsaki skupini štirje otroci. Štirje otroci so sedeli za eno mizo in ustvarjali obraz prijatelja, ki je 

sedel nasproti njih. 

 

 

Slika 6: Ustvarimo prijateljev obraz 
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Slika 7: Izdelek »Moj prijatelj« 

 

Otrokom se je zdela dejavnost zanimiva, kar nekaj jih je ţelelo zraven narisati z barvico še 

»podrobnosti«,tako da so nastale risbe in lepljenke v enem. S svinčnikom so narisali osnovo, 

na katero so potem lepili. Zanimivo je bilo opazovati nekatere otroke, ki so bili izredno 

pozorni na podrobnosti. Deček S. je narisal luknjo med zobmi, saj je dečku, ki je sedel 

nasproti njega, prejšnji dan izpadel zob. Dobro so si ogledali obliko frizure in jo tako tudi 

narisali. Otroci so si resnično bolj ogledali in doţiveli prijatelje v skupini in spoznali, da se 

med seboj razlikujemo. 

 

5.6 DEJAVNOST: Socialne igre 

 

S socialnimi igrami sem skušala pri otrocih razvijati čim več socialnih kompetenc. Socialne 

igre pomembno vplivajo na razvoj lastne identitete, boljše komunikacije s samim seboj in 

drugimi, na sprejemanje in dajanje povratnih sporočil. V teh igrah se sprošča veliko čustvene 

energije, razvijajo tudi solidarnost ter gradijo na medsebojni pomoči.  

 

Področje dejavnosti: druţba 

 

Cilji socialnih iger:  

- medsebojno spoštovanje in razumevanje; 

- otroci doţivijo, kako premostiti konfliktno situacijo; 

- druţenje z otroki; 

- navajanje na pravila igre in njihovo spoštovanje; 

- otroci doţivijo pomen sodelovanja; 
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- razvijanje socialne kompetence. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda prikazovanja  

 metoda lastne aktivnosti 

 

Oblike dela:  

 skupna 

  

 

5.6.1 Socialna igra: Osliček, kdo te jaha? 

 

Potek 

 

Otroci se usedejo v krog, na sredini pa je otrok, ki predstavlja »oslička«, kleči na kolenih in 

ima pokrite oči. Nato se eden od otrok neţno usede otroku na hrbet in vpraša: »Osliček, kdo te 

jaha?« Naloga otroka v sredini je, da po glasu prepozna prijatelja. S to igro sem ţelela bolj 

povezati skupino. 

 

Analiza 

 

Pred začetkom igre je bil potreben dogovor, kdo bo začel, pri katerem smo si pomagali z 

izštevanko. Ponovili smo pravila igre in pričeli z igro. Igro sem usmerjala jaz, tako da sem jih 

vodila, kdo jaha oslička. Pozorna sem bila tudi na to, da je prišel na vrsto vsak izmed otrok. 

Večina otrok je prepoznala glas prijatelja, nekaj teţav je bilo le pri otroku, ki je nov v skupini, 

vendar je s pomočjo tudi on prepoznal prijateljev glas. Na začetku je bilo kar nekaj teţav z 

igro, saj je en otrok ţelel biti takoj v vlogi oslička. In ko te vloge ni dobil, se je čustveno 

intenzivno odzval z glasnim govorjenjem in motenjem ostalih otrok. Zato je bil najprej 

potreben pogovor z otrokom, preko katerega sem mu razloţila, da verjamem, da si resnično 

ţeli biti v vlogi oslička, vendar tudi drugi otroci čakajo nanjo ter da bodo vsi prišli na vrsto, 

tudi on, ko se umiri.  
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Slika 8: Igra Osliček, kdo te jaha? 

 

Otroci se daneszelo radi igrajo to igro, na začetku temu ni bilo tako, saj je v tej igri kar precej 

čakanja, kar pa jim ni odgovarjalo. Ko so otroci ozavestili, da pridejo vsi na vrsto, soselaţje 

začeli igrati.Preko igre so se otroci druţili med seboj, navajali na pravila in spoštovanje le-teh, 

predvsem pa zabavali.  

 

5.6.2 Socialna igra: Štorklja in ţabe 

 

Potek 

 

Otroci se uleţejo na tla, ni pomembno, ali na hrbet ali na trebuh, pomembno je, da leţijo 

mirno in so ţabe. Eden izmed otrok je štorklja, ki hodi naokrog s stegnjenimi rokami(kot 

kljun) in govori: »Štorklja hodi naokrog in pogleda, če se v mlaki kaj premika.« Tisto ţabo, ki 

se premakne, štorklja poje. Nato tisti otroci pomagajo štorklji pri opazovanju ţab.  

 

Analiza 

 

Zbrali smo se na sredini igralnice, kjer sem otroke povabila k igri. Večina otrok je igro ţe 

poznala, dva pa je nista še poznala, zato sem vsem predstavila pravila igre in nato z vprašanji 

preverila njihovo razumevanje. Vsi otroci so ţeleli biti štorklja, zato smo najprej izšteliotroka, 
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ki bo štorklja. Ostali otroci so se ulegli na tla in skušati biti čim bolj pri miru. Štorklja hodi 

naokrog, govori pesem in gleda, katera ţaba se bo premaknila, da jo bo pojedla.  

 

 

Slika 9: Igra Štorklje in ţabe 

 

To socialno igro se otroci zelo radi igrajo in jim je zanimiva.V igri so se otroci druţili, naučili 

so se, kako premostiti konfliktno situacijo, npr. ko »štorklja« opazi premik. Igra je potekala 

brez konfliktov in otroci so v njej uţivali. Igra je tudi meni osebno zelo všeč, saj celotno igro 

otroci sodelujejo.Tudi ko te štorklja »poje«, sodeluješ v igri tako, da ji pomagaš pri 

opazovanju. 

 

5.6.3 Socialna igra: Štorklja in črvi 

 

Potek 

 

Otroci primejo obroč in so čisto pri miru. Štorklja hodi naokrog in pogleda, kateri črv se 

premika. Če se premakne, ga »poje«, tako da ga povleče za noge stran od obroča.  
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Slika 10: Igra Štorklja in črvi 

 

Analiza 

 

V športni igralnici sem otroke povabila k igranju igre Štorklja in črvi. Igro so otroci ţe 

poznali, zato smo zgolj ponovili pravila igre. Otroci so prijeli za obroč in ko je hodila 

štorkljanaokrog, so morali biti čisto pri miru. Pri tej igri sem imela vlogo štorklje jaz, saj je 

potrebna moč. Otroci so v igri uţivali, kar se je videlo po njihovih nasmehih. Igra je 

pomembno vplivala na strpnost med otroki, morali so biti strpni do prijateljev, si dati dovolj 

prostora.  

 

5.7 DEJAVNOST: Branje pravljic s prijateljsko vsebino 

 

V času trajanja projekta smo z otroki vsak dan brali pravljice s prijateljsko vsebino in se o 

prebranem tudi pogovarjali. V skupini resnično veliko beremo kvalitetno otroško literaturo, z 

vzgojiteljico spodbujava otroke, da od doma prinesejo najljubše knjige. V obdobju projekta pa 

sva se bolj osredotočili na prijateljsko vsebino, medsebojno pomoč in medsebojne odnose. O 

vsebini smo se venomer pogovorili ter ugotavljali pomen prijateljstva in prijateljev v našem 

ţivljenju.  
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Področje dejavnosti: jezik 

 

Cilji: 

- spodbujanje ustvarjalnosti; 

- poslušanje,razumevanje in doţivljanje jezika; 

- ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija 

domišljijsko rabo jezika; 

- otrok razvija sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem 

svetu. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda razgovora  

 metoda lastne aktivnosti 

 

Oblike dela:  

 skupna 

 

 

 

Nekaj primerov:  

Pod medvedovim dežnikom (S. Makarovič) 

A veš, koliko te imam rad (S. McBratney) 

Beli kosmatin (C. Castle) 

Najmlajši medvedek (C. Castle) 

Replja (S. Makarovič) 

Čakam te, Rozalija (G. Fischner) 
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Slika 11: Branje pravljice 

 

5.8 DEJAVNOST: Praznovanje rojstnega dne v skupini 

 

Področje dejavnosti: druţba 

 

Cilja: 

- otrok ima moţnost razvijati sposobnosti in načine vzpostavljanja, vzdrţevanja in 

uţivanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki; 

- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda razgovora  

 metoda lastne aktivnosti 

 

Oblike dela:  

 skupna 

  

 

Potek in analiza 

 

Z otroki smo praznovali dekličin četrti rojstni dan. Za rojstni dan smo v rojstnodnevnem 

krogu prebrali slavljenkino najljubšo knjigo, ji zaţeleli najlepše ţelje, katere smo shranili v 
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kamenček, ji poslali rojstnodnevne poljubčke in jo pospremili skozi rojstnodnevni tunel. Na 

koncu pa je sledilo še pihanje rojstnodnevnih svečk.  

 

 

Slika 12: Pošiljanje rojstnodnevnih poljubčkov 

 

 

Slika 13: Rojstnodnevni tunel 

 

Ob praznovanju rojstnega dne ima posebno vlogo otrok, ki praznuje. Ob tem sem opazovala, 

kako se otroci obnašajo, ko so v središču pozornosti. Nekaterim je zelo nerodno, drugi uţivajo 

v pozornosti. Naša slavljenka je uţivala v pozornosti. Zanimivo mi je bilo tudi to, da so se 

otroci,ko so slavljencu voščili, v večini izogibali očesnega stika. Z vzgojiteljico sva poudarili 

pomembnost le-tega, vendar je bilo kar nekaj otrok, ki je s teţavo pogledalo slavljenki v oči. 

Otroci tudi preko praznovanja usvojijo osnovna pravila vedenja in komunikacije. 
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Praznovanje rojstnega dne pa, po mojem mnenju, povezuje tudi skupino kot celoto. Otroci 

začutijo pripadnost skupini. Predvsem v pogovoru z drugimi otroki (iz drugih skupin nastane 

nek skupinski duh). 

 

5.9 DEJAVNOST: Vodena vizualizacija o prijateljstvu 

 

Področje dejavnosti: umetnost 

 

Cilji: 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem; 

- spodbujanje in razvijanje doţivljanja ter 

- telesna in čustvena sprostitev. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda razgovora  

 metoda lastne aktivnosti 

 

Obliki dela:  

 skupna  

 skupinska 

 

 

Slika 14: Vodena vizualizacija 
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Potek in analiza 

 

Otroke sem povabila, da si vsak poišče svoj lasten kotiček v igralnici, kjer bo imel dovolj 

prostora. Otroci so se lahko ulegli na tla, kakorkoli so ţeleli, pomembno je bilo zgolj, da jim 

je bilo udobno. Nato sem prosila, da zaprejo oči in jih vodi samo moj glas. Pripovedovala sem 

vizualizacijo o čarobnem prijateljskem vrtu. Potovali smo do vrta, kjer so vsak zase odkrivali 

skrivnosti prijateljskega vrta. Ko sem ocenila, da je minilo dovolj časa za raziskovanje (pribl. 

2 min.), sem jih vodila iz prijateljskega vrta nazaj v našo igralnico. Otroci so nato odprli oči.  

 

V igralnici je bilo občutiti spremembo energije. Bilo je bolj umirjeno in sproščeno. Otrokom 

je bila vizualizacija všeč, uţivali so v raziskovanju prijateljskega vrta. Po zaključeni 

vizualizaciji smo se tudi v manjših skupinicah otrok pogovarjali, kaj vse je bilo v njihovih 

vrtovih. Otroci so me resnično presenetili z odgovori, srečali so ţivali, prijatelje, starše, roţe, 

specifične igrače. Presenetljivo se odgovori niso veliko ponavljali. Vsak je imel svojo vrsto 

vrta in so ga ponosno predstavljali. Otroke sva z vzgojiteljico spodbujali k pripovedovanju in 

jih tudi pohvalili, kar je pripomoglo k razvoju in oblikovanju njihove samopodobe.  

 

5.10 DEJAVNOST: Ples in petje na pesem Poj z menoj 

 

Področje dejavnosti: umetnost in jezik  

 

Cilji: 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti; 

- spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškim sredstvom – glasom; 

- doţivljanje in spoznavanje komunikacije z in o glasbenih delih; 

- poslušanje, razumevanje in doţivljanje jezika; 

- otrok prepoznava, uţiva in se zabava v rimah, zgodbah ter pri tem doţivlja zvočnost in 

ritem. 
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Metodi dela: 

 metoda razgovora  

 metoda lastne aktivnosti 

 

Oblika dela:  

 skupna 

 

 

Poj z menoj 

(Jožko Kovačič) 

 

Poj z menoj, poj z menoj, poj z menoj, prijatelj moj, 

poj z menoj, poj z menoj, poj, prijatelj moj. 

 

In z menoj se igraj, svojo roko mi podaj, 

in z menoj se igraj, roko mi podaj. 

 

Ti in jaz, jaz in ti, midva sva prijatelja, 

ti in jaz, jaz in ti se razumeva. 

 

Potek in analiza 

 

Otrokom sem pesem najprej predstavila, tako da sem jo zapela. Otrokom je bila takoj všeč. 

Ob petju sem kazala tudi določene gibe ob besedilu. Nato sem otroke povabila, da se mi 

pridruţijo. Takoj so začeli pripevati. Pesem Poj z menoj smo večkrat zapeli ter nanjo tudi 

pokazali z gibi v krogu. Naučili smo se tudi gibov in sledili pesmi: ko je v pesmi »podaj 

roko«, smo podali roke dvema prijateljema, na »ti in jaz« smo pokazali na prijatelja in nase in 

na koncu smo se objeli. Otrokom je bila všeč, tako melodija kot tudi gibanje. Zelo hitro so si 

jo zapomnili. Vsi otroci so aktivno sodelovali pri dejavnosti, še deček, ki ponavadi aktivno ne 

sodeluje, je tokrat resnično uţival v melodiji in gibu. Ob besedilu pesmi smo se tudi 

pogovarjali o pomenu prijateljev. Ob pesmi in gibih pa sem opazovala tudi reakcije otrok ob 

dotiku/objemu na koncu. Vsi smo se objeli, ne glede na otroka poleg, kar na začetku ni bilo 

mogoče, saj nekateri niso ţeleli stika z vsemi otroki. Otroci so uţivali v petju in ustvarjanju z 

gibom. 
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TEKST 

 

GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Poj z menoj, poj z menoj, Gibanje s telesom v levo in desno. 

poj z menoj, prijatelj moj, Obe dlani položimo na prsni koš. 

poj z menoj, poj z menoj, Gibanje s telesom v levo in desno. 

poj, prijatelj moj. Obe dlani položimo na prsni koš. 

In z menoj se igraj Pokažemo na sebe z desno roko. 

svojo roko mi podaj, Podamo desno roko desnemu prijatelju. 

in z menoj se igraj, Pokažemo na sebe z levo roko. 

roko mi podaj. Podamo levo roko levemu prijatelju. 

Ti in jaz, Pokažemo s prstom na prijatelja  

in nase ter obratno ponovimo. jaz in ti, 

midva sva prijatelja, Gibanje telesa v levo in desno. 

ti in jaz, Pokažemo s prstom na prijatelja  

in nase ter obratno ponovimo. jaz in ti 

 se razumeva. Objamemo se skupaj v krogu. 

 

Prostorska razporeditev: otroci stojijo ali sedijo v krogu. 

 

5.11 DEJAVNOST: Deklamacija Otroci enega sveta 

 

Področje dejavnosti: umetnost in jezik  

 

 

Cilja: 

- poslušanje, razumevanje in doţivljanje jezika; 
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- otrok prepoznava, uţiva in se zabava v rimah, zgodbah ter pri tem doţivlja zvočnost in 

ritem. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda razgovora  

 metoda lastne aktivnosti 

 

Oblika dela:  

 skupna 

  

 

Otroci enega sveta 

 

Mi smo otroci enega sveta, 

gradimo mostove prijateljstva. 

Ni treba nam biserov, ne zlata, 

želimo si pesmi prijateljstva. 

Nam dano varujemo, 

drugačne spoštujemo, 

neznano spoznavamo, 

gradimo skupni svet. 

 

Potek in analiza 

 

Otroke sem povabila na sredino igralnice in jim deklamirala Otroci enega sveta. Pesem sejim 

je zdela zanimiva in odločili smo se jo naučiti, da jo predstavimo tudi drugim. Večkrat smo jo 

ponovili in si ob tem skupaj izmislili tudi gibe. Otrokom je bilo všeč, da so sami podajali 

zamisli za gibe, bilo je veliko idej, zato smo jih z glasovanjem izbrali, tako da je bilo 

pravično. Dva izmed otrok nista ţelela sodelovati, zato sta se umaknila v drug kotiček, ostali 

pa so z veseljem sodelovali. Bilo mi je všeč, da so si otroci izmišljali gibe in ob tem sem 

opazila, da so nekateri veliko bolj sodelovali in bili kreativni kot ponavadi. Potek dejavnosti 

mi je bil všeč, saj je potekala v sproščenem vzdušju.  

 

 

5.12 DEJAVNOST: Igre zaupanja in sodelovanja 
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Področje dejavnosti: umetnost 

Cilji: 

- sprejemanje in upoštevanje navodil; 

- razvijanje zaupanja vase in v druge; 

- razvijanje empatije; 

- razvijanje gibalnih sposobnosti; 

- zaznavanje in interpretacija neverbalne komunikacije. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda prikazovanja  

 metoda lastne aktivnosti 

 

Obliki dela:  

 v paru  

 skupna 

 

Potek in analiza 

 

- Igraj se z mojimi rokami in nogami 

 

Otroci so se razdelili v pare. Eden iz para se je ulegel na tla in se popolnoma sprostil. Drugi pa 

je premikal njegove roke in noge. Lahko jih je stresal in krčil (neţno).  

Otrokom se je vaja zdela zanimiva, radi so sodelovali, nekatere je ţgečkalo. Eni so se teţje 

sprostili, bili so »v krču«. Vendar postopoma so se sprostili. Po končani vaji smo v paru tudi 

zamenjali vloge, tako da smo vsi sodelovali. Pri tej vaji sem lahko opazila otroke, ki so bili 

bolj občutljivi na dotik. En deček ni ţelel sodelovati, je zgolj opazoval druge. Večini otrok se 

je zdela ta vaja zanimiva in zabavna, kar se je videlo na njihovih obrazih. Predvsem pa je bila 

tudi sproščujoča. 

 

- Plazimo se skupaj (Miška je sir) 

 

Otroci so se ulegli na trebuh tako, da leţe oblikujejo krog. Glave so imeli obrnjene v sredino 

kroga. Na znak »miška je sir« so vsi otroci bili skupaj. Ko pa je miška odšla ven iz luknjice, 

so se otroci plazili ven iz kroga. Miška je bila naša plišasta igračav hiški, ki nas spremlja ţe 

od začetka leta. Otrokom se je vaja zdela zabavna, saj so se zraven smejali. Vmes je bilo zgolj 

treba poudariti, da so strpni drug do drugega, da se ne prerivajo. Vaja se mi je zdela zanimiva, 
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videla sem, da so otroci uţivali, bilo pa je treba bolj paziti na varnost, ker je kar hitro prišlo do 

konfliktne situacije, saj bi vsak ţelel biti čim bliţje sredini kroga. Po pogovoru, da je treba 

narediti tako velik krog, da so lahko vsi otroci vključeni vanj, se je igra v prijetnem vzdušju 

odvijala naprej. 

 

- Magnet 

 

Z otroki smo se igrali, da imamo na določenem delu telesa magnet, ki se na znak zdruţi z 

drugim magnetom. Na začetku smo imeli magnet na kazalcu, kasneje na dlani, roki, nogi, 

popku in zadnjici. Ko je bil znak (plosk), si je vsak magnet poiskal par. Otroci so aktivno 

sodelovali in uţivali v dejavnosti. Opazila sem, da so nekateri na začetku ob znaku iskali 

točno določene prijatelje in ne najbliţje. Zato sem poudarila, da se magnet zdruţi z drugim 

najbliţjim magnetom. Ko smo se dalj časa igrali, so se tudi tisti bolj odprli in sodelovali z 

vsemi prijatelji.  

 

 

Slika 15: Magnet – vaja zaupanja in sodelovanja 

 

- Vlečenje za noge 
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Otroci so se razdelili v pare. Eden iz para je vlekel drugega za noge, po končani vaji smo 

vlogi še zamenjali. Zanimivo se mi je zdelo, da so na začetku nekateri kar nekaj časa zbirali 

pogum(tisti, ki so leţali na tleh) za izvedbo vaje. Vendar, ko so videli, da so se otroci, ki so ţe 

izvajali vajo, zelo zabavali, so tudi oni ţeleli poskusiti. Pri tej vaji smo se zelo nasmejali. Po 

začetni previdnosti so otroci neznansko uţivali pri vaji. Lahko se je dobro videlo, kako so se 

postopoma sproščali in pridobivali zaupanje v par.  

 

- Vlečenje za roke 

 

Otroci so se razdelili v pare. Eden iz para je vlekel drugega za roke. Vajo smo predhodno ţe 

izvajali, tako da so drţali za gleţnje.Bilo je podobno kot pri vlečenju za noge. Opozoriti je 

bilo treba zgolj na varnost in da neţno vlečejo prijatelja po prostoru. To vajo so otroci nato 

razvili v igro avtomobilov, tako da smo imeli prometni poligon v igralnici.  

 

 

Slika 16: Vaja zaupanja in sodelovanja 

 

5.13 DEJAVNOST: Ples na afriško glasbo 

 

Področje dejavnosti: umetnost 

 

Cilji: 

- razvijati gibalne sposobnosti; 

- razvijanje koordinacije in orientacije v lastnem telesu in v prostoru; 

- spodbujati z gibanjem razvoj posluha in umski razvoj; 
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- omogočiti otrokom telesno in čustveno sprostitev, da se uveljavijo v skupini in kot 

posamezniki; 

- z gibalno sprostitvijo preprečevati pojave motenih oblik vedenja. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda lastne aktivnosti  

 metoda opazovanja 

 

 

Oblike dela:  

 skupna 

 skupinska  

 individualna 

Pripomočki: 

 CD-predvajalnik 

 afriška glasba 

 

Potek in analiza 

 

V igralnici sem predhodno pripravila varen prostor/kotiček za plesno izraţanje in afriško 

glasbo. Ko je bil prostor pripravljen, sem otroke povabila k plesu tako, da sem predvajala 

glasbo. Otroke sem spodbujala pri plesnem izraţanju ter z njimi tudi zaplesala. Všeč jim je bil 

poudarjen ritem, ki so ga proizvedli bobni. Posebno sem bila presenečena, da je sodeloval 

deček, ki običajno ne ţeli sodelovati v dejavnostih. Pri tej pa je zelo uţival in pokazal tudi 

velik smisel za ritem. Deček je zelo dolgo sodeloval pri plesu, kar ni bilo običajno. Vţivel se 

je v ritem in z nogami ustvarjal ritem bobnov.Sodelovali so vsi otroci. Razlika je bila zgolj v 

trajanju in sodelovanju. Nekateri so plesali zgolj nekaj minut ter se nato odšli igrat v drugi 

kotiček, ostali pa so plesali naprej. Po uvodnem bolj individualnem plesu so se začeli tudi 

sami med seboj povezovati v plesne skupine. Potek dejavnosti mi je bil zelo všeč, ker je 

potekala v sproščenem vzdušju in so se lahko otroci svobodno izraţali.  
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5.14 DEJAVNOST: Ples na irsko glasbo 

 

Področje dejavnosti: umetnost 

 

Cilji: 

- razvijati otrokove gibalne sposobnosti; 

- razvijanje koordinacije in orientacije v lastnem telesu in v prostoru; 

- spodbujati z gibanjem razvoj posluha in umski razvoj; 

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

posamezniki. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda lastne aktivnosti  

 metoda opazovanja 

 

 

Oblike dela:  

 skupna 

 skupinska  

 individualna 

Pripomočki: 

 računalnik  

 posnetek irskega plesa 

 

Potek in analiza 

 

V igralnici sem predhodno pripravila varen prostor/kotiček za plesno izraţanje in irsko glasbo 

in ples na posnetku (predvajano na računalniku). Ko je bil prostor pripravljen, sem otroke 

povabila k plesu tako, da sem predvajala posnetek irskega plesa po glasbi. Otroci so si z 

zanimanjem ogledovali posnetek, irski značilni ples. Nato je večina otrok takoj odšla poiskati 

svoj prostor za ples in pričeli so s plesom,razen enega dečka, ki je kar obstal pred ekranom 

računalnika in opazoval irski ples. Šele, ko smo posnetek predvajali tretjič, je tudi on plesal. 

Otroci so bili navdušeni nad irsko glasbo in plesom, posnetek smo predvajali mnogokrat. 

Otroke sem med plesom spodbujala, jih pohvalila, vendar je bila tokrat ţe glasba sama zelo 

močna motivacija. Posebej je izstopala deklica, ki je sledila ritmu in si izmislila odlične 

korake. Tudi tokrat sem opazila, da so se proti koncu dejavnosti bolj začeli povezovati v 
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plesne skupine in pare. Na to glasbo so otroci ţeleli plesati še velikokrat v prihodnjih dneh, 

res se jim je zelo vtisnila v spomin. 

 

5.15 DEJAVNOST: Prijateljski ples v skupinah 

 

Področje dejavnosti: umetnost 

 

Cilji: 

- razvijati otrokove gibalne sposobnosti; 

- razvijanje koordinacije in orientacije v lastnem telesu in v prostoru; 

- spodbujati z gibanjem razvoj posluha in umski razvoj; 

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

posamezniki; 

- z gibalno sprostitvijo preprečevati pojave motenih oblik vedenja. 

 

 

Metodi dela: 

 metoda lastne aktivnosti  

 metoda opazovanja 

 

Oblika dela:  

 skupinska 

 

Potek in analiza 

 

Otroke sem zbrala na sredini igralnice, kjer sem jih vprašala, če bi ţeleli sestaviti prijateljski 

ples, saj smo se zdaj res veliko pogovarjali o prijateljstvu. Seveda so bili za to in smo se 

razdelili v skupine po štiri. Nato sem jih vprašala, katero pesem bi ţeleli imeti za sestavo 

plesa, in so takoj vsi v en glas rekli Ti in jaz. Nato sem jim kar nekajkrat zapored predvajala 

pesem. Ena skupina deklic je zelo resno vzela svojo nalogo. Prišlo je skoraj do prepira, kako 

bodo plesale, nato pa so se skupaj odločile za korake. Vsi plesi so imeli obliko kroga, tako da 

so najprej plesali v krogu, nato pa so kazali. Vendar mi je bilo zanimivo, da je ena skupina 

dala deklico v sredino kroga. Otroci so raziskovali in iskali nove gibe in korake. Pri tem sem 

jih spodbujala,tako da so imeli res različne ideje. Ko smo večkrat plesali, so v ples vključili 

tudi dojenčke in plišaste igrače, kar je še bolj popestrilo ples. Otroci so na koncu tudi 

predstavili svoje plese ostalim otrokom. Naredili smo si lastno plesno predstavo. Pri otrocih 
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sem s to dejavnostjo predvsem ţelela spodbujati razvoj sodelovanja v manjših skupinicah 

otrok in občutek povezanosti v skupini ter pomen vsakega člana skupine.  

 

 

Slika 17: Skupinski ples prijateljstva 

 

 

Slika 18: Ples prijateljstva z igračami 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Skupina otrok, v kateri sem izvajala plesno-gibne dejavnosti, je bila na začetku v velikem 

komunikacijskem pomanjkanju. Otroci niso znali vzpostaviti komunikacije preko prijaznih 

besed. Veliko je bilo sporov, katere so tudi reševali z otroškim nasiljem in jezo, in napetega 

ozračja. Zato sem ţelela z zavestnim načrtovanjem projekta, ki temelji na plesnem izraţanju, 

vzpostaviti medosebne odnose v skupini, ki bi bili podlaga za nadaljnje medosebne odnose v 

ţivljenju.  

 

Otroci so bili zelo motivirani za dejavnosti, vedoţeljni in so z veseljem sodelovali prav pri 

vseh dejavnostih. Med seboj so se močno razlikovali v kazanju čustev, nekateri so bili 

izjemno zadrţani, drugi so v situacijah in dejavnostih eksplozivno kazali svoja čustva. 

Gibalno pa so bili vsi otroci spretni.  

 

V nadaljevanju bom interpretirala rezultate glede na zastavljena raziskovalna vprašanja 

projekta. 

 

R 1: Na kakšen način načrtovati plesne dejavnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje v skupini? 

 

Načrtovanja plesnih dejavnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje v skupini, sem se lotila tako, 

da so bile najprej dejavnosti, v katerih so se otroci individualno izraţali in sodelovali pri 

dejavnostih,tako da so raziskovali svoje lastno gibanje, svoja čustva ter jih prepoznavali. 

Sledile so dejavnosti v parih, kjer so se morali otroci prilagoditi še ţeljam in potrebam 

svojega prijatelja in ne slediti zgolj svojim ţeljam in potrebam. Torej, otroci so morali 

pokazati tudi empatijo do prijatelja in upoštevati tudi njega. Na koncu so sledile dejavnosti v 

skupinah, pri katerih so otroci ţe morali pokazati več socialnih veščin, da so dejavnosti 

potekale brez medosebnih konfliktov. Morali so se prilagoditi in sodelovati z vsaj še tremi 

posamezniki, kar na začetku projekta brez konfliktov ni bilo moţno. Ugotovila sem, da je bilo 

načrtovanje plesnih dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje v skupini, pravilno in smiselno, saj 

se je ţe med projektom in še bolj na koncu projekta v skupini resnično spremenila medosebna 

komunikacija med otroki in celotno vzdušje v skupini. Na koncu projekta smo lahko brez 

konfliktov sodelovali po skupinah ali pa kot celotna skupina v dejavnostih z vseh področij.  
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Vse dejavnosti so bile tudi glede na starost in razvojno stopnjo otrok pravilno izbrane in 

načrtovane. Otroci so preko motivacije in spodbude z veseljem sodelovali pri dejavnostih. 

Mislim, da so bile otrokom dejavnosti všeč, saj so bile zanje nekaj novega in nepoznanega, 

zato so v njih še bolj uţivali.  

 

R 2: Kako se otroci odzivajo na plesne dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje v skupini?  

 

Ljudje smo si med seboj različni. Tako tudi otroci in ravno tako so bili različni tudi njihovi 

odzivi na plesne dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje v skupini. Sama sem prepoznala in 

razdelila odzive otrok v tri skupine. V prvi so bili otroci, ki so zelo poudarjeno izraţali svoja 

pozitivna čustva na plesne dejavnosti. Ti otroci so bili nadvse navdušeni nad plesnimi 

dejavnostmi, z velikim veseljem so sodelovali in dolgo so bili udeleţeni pri dejavnostih. 

Njihova koncentracija pri dejavnostih je bila res velika. Ti otroci so tudi večkrat sami ţeleli 

ponoviti kakšno dejavnost ali pa sodelovati v kakšni novi plesni dejavnosti. Druga skupina 

otrok je z veseljem pristopila k plesnim dejavnostim in v njih z zanimanjem sodelovala, 

vendar je bil njihov interes krajši. Njihov odziv je bil manj izrazit kot pri prvi skupini,vendar 

se jim je na obrazih videlo, da so uţivali. V tretji skupini so bili otroci, ki pa na začetku niso 

takoj pristopili k dejavnostim, vendar so najprej bili v vlogi opazovalcev. Po določenem času 

pa so otroci prostovoljno pristopili in uţivali v dejavnostih. Po mojem mnenju je ravno ta 

raznolikost odzivov ključna. Najprej v tem, da otroci ugotovijo, da smo si različni tudi pri 

izraţanju čustev in odzivih in da s tem ni nič narobe. Otroci pri dejavnostih niso nič drugače 

gledali tistih otrok, ki niso takoj sodelovali, saj tudi midve z vzgojiteljico nisva dajali 

poudarka na to. Drugi pomemben vidik pa je to, da so odzivi različni in da so se tisti bolj 

zadrţani otroci po opazovanju bolj čustveno odprtih otrok vključili v dejavnosti. Torej 

raznolikost čustvovanja je v predšolskem obdobju pomemben in pozitiven dejavnik, seveda če 

ga znamo pravilno interpretirati. 

 

R 3: Kako skupinske plesne dejavnosti vplivajo na medosebne odnose v skupini? 

 

Kljub pomislekom drugih so skupinske plesne dejavnosti močno vplivale na medosebne 

odnose v skupini. Na podlagi lastne izkušnje v skupini lahko trdim, da skupinske plesne 

dejavnosti resnično pripomorejo k vzpostavljanju klime v skupini. Sama sem opazila 

spremembo pri svoji skupini. Na začetku so se v skupini nenehno pojavljali konflikti, tako 

med prosto igro kot pri načrtovanih dejavnostih. Konflikte so sproţile igrače, bili pa so tudi 
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besedni. Resnično je bila raven sporov na zelo visoki stopnji. Vsekakor pa tudi ni bila mogoča 

daljša načrtovana dejavnost. Z začetkom dela v skupini in načrtovanim projektom so se začele 

pojavljati spremembe. Najprej v medosebni komunikaciji, več je bilo prijaznih besed in 

zmanjšali so se tudi vsakodnevni konflikti glede igrač. Proti sredini projekta se je videla 

razlika tudi v povezovanju otrok. Prej so se igrali bolj individualno, zelo malo v manjših 

skupinicah, nato pa so se resnično bolj povezovali med seboj tudi tisti, ki se na začetku niso 

veliko druţili. Po koncu načrtovanih dejavnosti je bil opazen res velik napredek otrok na 

področju medosebnih odnosov. Otroci so se med seboj začeli igrati, pogovarjati in resnično 

sodelovati. Opazila sem tudi napredek pri skupinski klimi. Otroci so bolj sodelovali v 

načrtovanih dejavnostih, le-te niso bile več motene s konflikti in burnimi čustvovanji 

posameznih otrok. Celotno ozračje v skupini je postalo bolj sproščeno in prijateljsko, kar so 

opazili tudi drugi.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

V svojem diplomskemdelu, predvsem v načrtovanem projektu, sem ţelela ugotoviti vpliv 

plesnega izraţanja na medosebne odnose in kako se kaţe v dejanski situaciji v skupini otrok. 

Ţelela sem ugotoviti, kako lahko vzgojitelj tudi z načrtovanjem plesnih dejavnosti vpliva na 

odnose v skupini. V načrtovanje sem vključila plesne dejavnosti, v katerih so otroci 

sodelovali kot posamezniki, v parih in v skupinah, s čimer so razvijali socialne kompetence. 

Najpomembnejše mi je bilo to, da so otroci v tem uţivali in se zabavali. Vse dejavnosti so 

vselej potekale preko igre. Na koncu pa je bil močno viden rezultat v spremembi odnosov v 

skupini, ki so vsekakor postali manj konfliktni in bolj prijazni. Poleg plesnega izraţanja je k 

temu veliko pripomogla tudi besedna komunikacija, pogovori z otroki, vendar se zavedam, da 

je bila nebesedna komunikacija v obliki plesnega izraţanja močnejši dejavnik in osnova za 

razvoj socialnih kompetenc. Z zavedanjem pomena plesnega izraţanja v predšolskem obdobju 

bi lahko vzgojitelji naredili mnogo pri celostnem razvoju otroka. Po koncu projekta v skupini 

še vedno z veseljem plešemo in raziskujemo svet okoli sebe preko giba.  

 

S projektom sem se tudi sama veliko naučila in pridobila. Kljub napornim začetkom projekta 

sem v dejavnostih resnično uţivala. Ugotovila sem, kako pomembno je ples vplival na 

sproščenost, veselje, sodelovanje in komunikacijo med otroki kot tudi med mano in otroki. 

Predvsem mi je bilo v veselje opazovati otroške odzive, nasmehe, objeme in veselje ob 

dejavnostih, občutje povezanosti v skupini, ki nam ga je prinesel zaključen projekt. 

 

»Naša naloga, zahvaljujoč kreativnosti, je pomagati otrokom, da se povzpnejo na svojo lastno 

goro in to čim višje je mogoče. Nihče ne more narediti več od tega.« 

LorisMalaguzzi 
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