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POVZETEK 

 

Besedo stres slišimo v današnjem času tako pogosto in v najrazličnejših povezavah, da ob njej 

pravzaprav ne čutimo več kakšnega posebnega vznemirjenja. Sedaj strokovnjaki govorijo že o 

stresu v otroštvu, veliko je napisanega o stresnih situacijah v času šolanja, v času 

osamosvajanja mladih, stres doživljamo ob boleznih, izgubi bližnjih oseb. Prav stres pa je po 

mnenju mnogih strokovnjakov pomemben zaviralni dejavnik osebnega razvoja in uspešnosti 

posameznika. 

Današnji način življenja odraslim in otrokom onemogoča, da bi sledili svojemu naravnemu 

ritmu, v katerem se menjavajo aktivnost in počitek, napetost in sprostitev, obremenitev in 

olajšanje. Vse to vodi v stresne situacije. To ugotavljata tudi avtorici knjige Potovanje v tišino 

(Menih in Srebot), ki navajata dejstvo, da se pri otrocih v vse večji meri pojavlja sindrom 

živčne prenapetosti, ki je sicer značilen za odrasle. Otroci postajajo napadalni, živčni, 

prenapeti, nemirni, nezbrani, slabo spijo. Lahko pa se njihova napetost kaže tudi telesno: 

bolečine v trebuhu, glavobol, alergije, astma, grizenje nohtov. 

V diplomski nalogi sem želela predstaviti načine, vlogo in pomen sprostitvenih tehnik za 

predšolske otroke. Opisala sem nekaj teoretičnih spoznanj o pomenu sprostitve in uporabi 

sprostitvenih tehnik, ki so primerne za uporabo v predšolskem obdobju. 

Poznamo in uporabimo lahko različne tehnike sproščanja: joga, masaža, vodena vizualizacija, 

sprostitev z aktivnimi zgodbami, sprostitev s telesnimi vajami. V teoretičnem delu 

diplomskega dela sem želela predstaviti preproste načine sproščanja, ki so enostavni in 

prijetni, zanje ni potrebno predhodno znanje in prinašajo veliko koristi.  

V empiričnem delu naloge sem opisala izkušnje in odzive otrok  pri izvajanju sprostitvenih 

tehnik. Ugotovila sem, da sprostitvene tehnike, ki sem  jih izvajala skupaj z otroki pozitivno 

vplivajo na njihovo vedenje in počutje, jih sproščajo, umirjajo in so jim v veselje.  

 

Ključne besede: 

Predšolski otroci, stres, sproščanje, joga za otroke, masaža, vodena vizualizacija,  sprostitev z 

aktivnimi  zgodbami, sprostitev s telesnimi vajami. 

 

 

 



RELAXATION TECHNIQUES FOR CHILDREN FROM 2 TO 3 

 

ABSTRACT 

 

Stress. The word we so often hear nowdays in various contexts, it has ceased to excite us. 

Abundance of articles concerning experiencing stress in a loss of those close to us, loss of 

health, stress in adolescence, education, nowadays even of stress in childhood. Stress is 

considered by many experts, a major factor limiting personal development in personal growth 

and success of an individual performance. 

Today's way of life for adults and children makes it impossible to follow child's rhytm change 

of activity activity and rest, tension and release, strain and relief. Stressfull situations thus 

become more probable, as noted by the authors of Potovanje v tišino (Menih and Srebot) 

argue, citing the fact that nervous strain symptome, typical in older population, is gaining its 

frequency in younger population. Children are experiencing agressiveness, nervousness, 

overtension, restlessness, deconcentration, sleeplessness. Symptoms can be physical as well: 

abdominal pain, headaches, alergies, asthma, nail-biting. 

In my thesis I wish to present methods and value of pre-school children relaxation techniques 

as well as few theoretical concepts regarding relaxation methods, suitable for use in preshool 

period. 

One knows and can use various relaxation techniques: yoga, massage, giuided visualisation, 

relaxation active stories and relaxation with physical exercises. Theoretical part of the thesis 

presents simple means of release and atractive relaxation techniques that require no prior 

knowlege, and bring a lot of benefits at the same time. 

In the empirical part of my thesis I describe the experiences and responses of chidren in the 

implementation of relaxation techniques. I have found out myself that performing relaxation 

techniques with preschool children results in a positive impact on their behaviour and mood. 

Techniques evoke tranquility and they're fun.  

 

Key words: 

 
Preschool children, stress, relaxation, yoga for children, massage, guided visualisation, 

relaxation active stories, relaxation with physical exercises.  
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1 UVOD 
 

 

»Danes otrokom najbolj primanjkuje tišine in umirjenosti. Poglobitev v igro, doživljanje z vsemi 

čuti, zamaknjeno ukvarjanje s samo eno stvarjo naenkrat – vsega tega sodobni povprečni otrok 

skoraj ne pozna. Sproščen otrok uživa tudi v najbolj enostavni dejavnosti. Aktivna igra zahteva 

zbranost otroka, sposobnost poglobitve, potrpežljivost, predanost pa tudi njegovo lastno 

ustvarjalnost pri zbranem početju, medtem ko pasivno sprejemanje zahteva vedno nove in še bolj 

napete akcije in vodi v naveličanost in posledično v nesposobnost v dejavno igranje.« (Srebot in 

Menih, 1996, str. 12) 

»Otroci so po naravi radovedni in želijo spoznati vse, kar se dogaja okoli njih, zato se na okolje 

odzivajo intenzivno. S svojimi čuti srkajo vase vtise iz okolice. Posledica tega so lahko prenapetost, 

agresivnost, nemirnost, nezbranost. Prej ko otrok spozna, da niso zanimivi le zunanji dražljaji z vso 

raznolikostjo, barvitostjo in napadalnostjo, ampak da obstaja tudi človekov notranji svet, svet tišine 

in miru, ki pomaga »predelati« zunanje dražljaje in jih pravilno opredeliti, da obstaja svet, v 

katerega se lahko povleče in iz katerega črpa novih moči, prej bo lahko samostojno osvajal svet in 

se laže zavaroval pred njegovimi negativnimi platmi.« (Srebot in Menih, 1996, str. 13) 

Pomembno je, da otroku že zgodaj omogočimo izražanje tako lastnih čustev, kot tudi prepoznavanje 

in spoštovanje čustev drugih. Zato naj posameznik ustvari ljubeč odnos do samega sebe in do 

drugih in naj na tej podlagi oblikuje svoje življenje. (povzeto po Srebot in Menih, 1996) 

Pri sprostitvenih tehnikah uporabljamo domišljijo, gibanje, telesni stik in svet čutil. Zato je prav, da 

jih vnašamo v pedagoško delo. Pripomorejo k bolj sproščenemu, umirjenemu in ustvarjalnemu 

življenju nas vseh. Otroci postanejo ustvarjalni, veseli, več in raje se smejejo ter postanejo bolj 

pozorni in prijazni drug do drugega. Pomembno je veliko notranje discipline in moči, kar pa si 

pridobimo z izkušnjami, vztrajnostjo ter zaupanjem vase.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 STRES 
 

Stres je stanje mišične in mentalne napetosti in neusklajenosti med zunanjimi okoliščinami in 

notranjo zaznavo. Ljudje pogosto pomislijo, da je stres nekaj negativnega, pa temu ni tako. Sam po 

sebi je stres pravo nasprotje sprostitve. V določeni meri lahko stres deluje na posameznika 

spodbudno in pozitivno. Zaradi tega smo lahko bolj ustvarjalni, delovni, uspešni in motivirani. 

Problem ni pozitivna oblika stresa ampak negativna, ko začne posameznik zaradi prevelikih 

pritiskov fizično in psihično odpovedovati. Raziskave, narejene na tem področju, kažejo, da stres 

negativno vpliva na povezavo telesa in uma. Negativni stres vodi v psihosomatska obolenja, ki so 

vzrok večine bolezni sodobnega časa. Naravni načini, s katerimi uspešno tako preprečimo kot tudi 

zdravimo tovrstna obolenja, so naslednji: zdrava in uravnotežena prehrana, joga (asane, pranajame, 

meditacija), redno izvajanje sprostilnih tehnik, redna telesna aktivnost, podporno socialno okolje. 

(povzeto po Treven, 2005)  

Deli telesa, ki so najbolj občutljivi na posledice negativnega stresa: 

- ramenski obroč, 

- vratni predel,  

- obrazne mišice, 

- hrbtne mišice, 

- trebušne mišice in trebušna prepona, 

- mišice medeničnega dna, 

- mišice zadnjice. (Bertoncelj, 2007, v Rus, 2009) 

 

2.2 SPROSTITEV 
 

Avtorica Zagorc (1997) meni, da je sprostitev odsotnost psihične in fizične napetosti. To pomeni, da 

gre za neko »ničelno stopnjo aktivacije«, ki se sicer razteza v razsežnosti od spanja do stanja močne 

vzburjenosti. Resnična sprostitev mora biti trojna: telesna, čustvena in duhovna. Ko sprostimo 

celotno telo in dihamo počasi in globoko, nastanejo nekatere fiziološke spremembe: telo porablja 

manj kisika in izloča manj ogljikovega dioksida, mišična napetost popusti. Dihanje postane 

poglobljeno, počasnejše, enakomernejše, srčni utrip se upočasni. Telo zajame občutek miru. 

(Zagorc, 1997,  str. 11) 

Sprostitev je odsotnost nepotrebnih telesnih in duševnih napetosti in ne nujno stanje popolnega 

mirovanja. Na osnovi tradicionalnega pogleda joge je resnična sprostitev stanje popolne odsotnosti 
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fizične, mentalne in emocionalne napetosti. Za sodobnega človeka je sprostitev zelo pomembna. O 

pomenu sprostitve in njenem vplivanju na psihosomatsko zdravje, se danes govori bistveno več kot 

nekoč. Sodobni človek, predvsem tisti, ki je podjetniško, tekmovalno in storilnostno naravnan, 

dojema sprostitev kot lenobo. Vendar obstaja razlika med sproščenostjo in pasivnostjo. Sprostitev je 

sama po sebi naše naravno stanje, od katerega smo danes odtujeni. (Bertoncelj, 2007, v Rus, 2009) 

Avtorici Srebot in Menih v knjigi Potovanje v tišino pravita, da se moramo zavedati razlike med 

napetostjo in sproščenostjo, če se hočemo sprostiti. Ugotavljata, da nas sproščanje polni z energijo, 

napetost pa nam jo jemlje. Sproščanja se naučimo z vajo in vztrajnostjo. 

 

2.3 TEHNIKE SPROŠČANJA  
 

Zagorc (1997) v svoji knjigi Sprostimo se predstavlja tehnike sproščanja v treh sklopih: 

- vaje s poudarkom na telesnem sproščanju, 

- vaje s poudarkom na dihanju, 

- vaje s poudarkom na duševnem sproščanju. 

2.3.1 VAJE S POUDARKOM NA TELESNEM SPROŠČANJU 

 

Vaje s poudarkom na telesnem sproščanju nas navajajo na odgovoren odnos do lastnega telesa ter na 

sproščen telesni stik z drugimi. Učijo nas občutiti svoje telo, ga spoznati, poslušati, se igrati z njim. 

Naši gibi so zato bolj svobodni, postajamo bolj neposredni, predvsem pa taki, kot smo v svojem 

bistvu. Vaje lahko izvajamo posamezno, v parih ali skupinah. (Zagorc, 1997, str. 67) 

 

2.3.2 VAJE S POUDARKOM NA DIHANJU 

 

V vsakdanjem življenju se dihanja redko zavemo. Funkcija dihanja je, da oskrbuje telo s kisikom in 

odnaša iz telesa ogljikov dioksid, ki je produkt metabolizma. Dihanje je bistvena lastnost vseh živih 

bitij in če ga za nekaj časa prekinemo, nastopi smrt. Kadarkoli se spremeni dihanje, se spremeni 

tudi naše gibanje, zavest, čustvovanje, mišljenje. Prav tako se tudi vsaka sprememba v našem 

fizičnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem svetu odraža v dihanju. 

Zahodnjaki pogosto dvomimo v zdravilno ali celo magično moč dihanja, ker smo naravnani na 

strogo racionalne razlage. Za mnoge druge kulture pa pospešeno ritmično dihanje, navadno 

povezano z vrtenjem, ritmičnim gibanjem telesa, s plesom pomeni »prestop v druge dimenzije 

bivanja.«  (prav tam) 
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2.3.3 VAJE S POUDARKOM NA DUŠEVNEM SPROŠČANJU 

 

Duševno se sproščamo predvsem z meditiranjem. Meditacija je stanje globoke duševne in telesne 

umirjenosti in istočasne popolne notranje budnosti. Meditacij je več vrst. Lahko je koncentracija na 

določen predmet, osebo, situacijo, dogodek, misel, lahko pa je iskanje čiste praznine, niča. (prav 

tam)   

 

Meditacija nam pomaga: 

- da se za nekaj časa umaknemo iz vsakdanjega nemira in se sprostimo, 

- da se naučimo osredotočenja na eno samo stvar, 

- da umirimo možgane in s tem funkcije telesa, 

- da izboljšamo zbranost ter popestrimo domišljijo in sposobnost predstavljanja, 

- da zgradimo most do svoje lastne podzavesti in intuicije ter da laže prisluhnemo svojemu 

notranjemu glasu. (povzeto po Srebot in Menih, 1996) 

 

2.4 SPROSTITVENE TEHNIKE 
 

2.4.1  SPROSTITEV Z JOGO 

2.4.1.1 Kaj je joga? 

 

Beseda joga pomeni »zvezo«, ki povezuje fizično z mentalnimi in duhovnimi pogledi na življenje. 

Poglobljena vadba joge zahteva dolga obdobja meditacije ter izurjeno telo in duha. Pa vendar lahko 

vaje ločimo od popolnega prakticiranja in jih izvajamo samostojno, ne da bi vključevali religiozno 

plat. 

Jogijske vaje niso zgolj »raztegovanja telesa«. Če jih izvajamo pravilno, usklajeno z dihanjem, 

prispevajo k uglasitvi notranjih organov in spodbujajo njihovo delovanje. Pripomorejo k stabilnosti 

in umirjenosti, kar koristi tudi otrokom. Cilj vadbe nista popolnost izvedbe in videz, temveč veselje 

do vadbe. Vsak otrok je lahko uspešen, ker lahko asane ves čas izboljšuje. Vaje joge pomagajo 

otrokom, da spoznajo svoje telo in njegovo delovanje, gibčnost. Otroci so med vadbo usmerjeni na 

dihanje in zaznavanje občutkov v telesu. (Schmidt, 2008, str. 7) 
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2.4.1.2 Kako vadimo jogo? 

 

Vaje izvajamo v mirnem prezračenem in primerno toplem prostoru. Pomembno je, da se počutimo 

prijetno in udobno. Udobna naj bo tudi naša obleka, predvsem naj ne bo preozka. Nikoli ne delajmo 

jogijskih vaj s polnim želodcem. Vaje izvajamo na tleh, na topli odeji ali ležalni blazini. Vadba naj 

bo redna in postopna. Zajema naj vse tehnike jogijskih vaj (sproščanje, asane, dihalne vaje, 

meditacijo). Asane oziroma položaje izvajamo počasi in zavestno. Zavedanje usmerimo na gibe, 

dihanje in počutje. Po vsakem izvajanju asan je pomembno sproščanje celega telesa in predvsem 

tistih delov, ki so bili med vadbo najbolj obremenjeni. (Doberšek, 2005, str. 16). 

 

2.4.1.3 Zakaj joga za predšolske otroke? 

 

Joga otrokom pomaga razvijati gibljivost in moč, povečuje zbranost ter koncentracijo. Skozi igro na 

kreativen način spodbuja njihovo domišljijo in izražanje čustev. Vaje iz joge delujejo na ves 

organizem in ustrezajo različnim gibalnim sposobnostim otrok. Povečujejo moč in gibljivost ter 

izboljšujejo koordinacijo in držo. Med vadbo so otroci usmerjeni na položaje, na dihanje in na 

občutje v telesu. V današnjem vse bolj stresnem in glasnem okolju pomagajo otrokom, da se 

sprostijo, zberejo in umirijo. Predvsem je pomembno, da je joga nežna in netekmovalna oblika 

vadbe v kateri otroci uživajo. (povzeto po Schmidt, 2008) 

Joga je pri mlajših otrocih bolj učinkovita skozi igro, ki vključuje njihove čute. Priporočljivo je 

uporabiti domiselne igre, s katerimi otroci razvijajo domišljijo ter samozavest in pozornost. 

Mnogim otrokom joga nudi pozitivno izkušnjo in čudovito doživetje. Mnoge kulture skozi stoletja 

uporabljajo igralne tehnike kot učinkovit način učenja. (povzeto po Pegrum, 2004) 

2.4.1.4 Kako vaditi jogo z otroki? 

 

Joga daje človeku, če jo začne vaditi že kot otrok, izvrstno podlago za vse življenje. Večina otrok 

ima rada novo in neznano, vse kar potrebujejo je malce spodbude. Odrasli otroku pomaga, da 

zavzame pravilen položaj, paziti je potrebno, da se ne napreza, saj kosti in mišice še rastejo. Otroci 

so odlični posnemovalci. Če bodo videli, da vadite asane, se vam bodo sami pridružili. Največkrat 

imajo težave pri koncentraciji, saj se otrok običajno lahko zbere le za krajši čas. Te težave 

premostimo tako, da vaje naredimo čim bolj zabavne.  

Vaje, ki so jih izvajamo z otroki, se pogosto imenujejo po živalih in rastlinah. Tako si otroci ime 

vaje lažje zapomnijo. (povzeto po Rus, 2009) 
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Pomembno je, da: 

- Položajev ne zadržujte predolgo. 

- Ne izvajajte vaj, ki premočno obremenjujejo posamezne sklepe. 

- Ne izvajate vaj, ki zahtevajo preveč moči. 

- Ne izvajajte vaj, povezanih s hojo ali stojo na notranjih ali zunanjih robovih 

- stopala. 

- Otrok naj ne vadi, če je bolan, ima vročino ali vnetje. (Rus, str. 22)  

 

V začetku ne vadimo več kot pet minut, počasi podaljšujemo vajo glede na zanimanje in vztrajnost 

otroka. Vodite dnevnik joge s položaji, ki ste jih izvedli. Zabeležite čustva in občutke otrok ter se 

pogovorite, kateri položaji so jim bili najbolj všeč. (Količ, 2000, v Rus, 2009, str. 21) 

2.4.1.5 Asane primerne za predšolske otroke 

 

Z otroki izvajamo vse tiste asane, ki vplivajo na gibljivost hrbtenice v smeri naprej, nazaj, vstran in 

v zasuku.  

Mlajši otroci ne morejo dolgo časa vztrajati v mirnem položaju, zato hitreje prehajamo od vaje do 

vaje. Za motivacijo jih lahko spodbujamo, kdo dalj časa zdrži v določenem položaju v tišini. Tako 

otroke poleg vztrajnosti postopoma učimo tudi zbranosti in koncentracije. Cilj vadbe nista 

popolnost izvedbe in videz, temveč veselje do vadbe. Vsak otrok je lahko uspešen, ker lahko asane 

ves čas izboljšuje. Otrokom vaje iz joge pomagajo spoznavati svoje telo ter ohranjati gibljivost. 

(Rus, 2009, str. 26) 

 

2.4.2 SPROSTITEV Z MASAŽO 

2.4.2.1 Masaža 

 

Masaža je najbolj preprosta in najstarejša oblika zdravljenja in lajšanja bolečine, ki so jo v 

zgodovini uporabljali ljudje v vseh kulturah.  

Masaža pomeni izmenjavo dotika: med dlanmi in telesom, glavo, rokami in stopali. Masaža ne 

prodre zgolj v kožo, ampak tudi globlje v mišice in kosti. Dobra in zavzeta masaža seže prav v 

globino duše. (povzeto po Lidell, 1984) 

Masaža temeljito učinkuje na zdravje človeka, ki ga masiramo. Sprošča in krepi mišice, izboljšuje 

krvni obtok, spodbuja prebavo, razteza vezivna tkiva sklepov. Omenjenim neposrednim učinkom se 

pridružujejo še psihološki, saj masaža odpravlja stres, napetost in pripomore k zavedanju svojega 

telesa kot celote. Skrbno izvedena masaža povečuje zaupanje, izboljšuje počutje, razveseljuje in 
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utrjuje pozitivno samopodobo. Poleg naštetih pozitivnih učinkov je prednost masaže tudi v tem, da 

jo je ravno tako prijetno izvajati kot prejemati. (prav tam) 

O masaži pišeta tudi avtorici Srebot in Menih (1996), ki menita, da je masaža preprost način 

sprostitve in lep, ljubeč stik maserja in masiranega. Potrebujemo le roko, intuicijo, nekaj 

poznavanja osnovne tehnike ter naravni odnos do svojega telesa in teles drugih. (prav tam, str. 82) 

Masaža je dajanje kot tudi prejemanje. Prejemanje pa pomeni popolno zaupanje in predajanje 

maserjevim rokam. Zaupanje in predajanje sta pomembni lastnosti sproščene osebnosti. (prav tam) 

2.4.2.2 Govorica dotika 

 

Naše prvotno občutje je občutje dotika. Prvo, kar začuti zarodek v maternici, je dotik. Dotik je za 

ljudi in živali življenjskega pomena. Pomeni nam bližino, stik z okoljem, daje nam občutek 

gotovosti in obnavljanja življenjske moči. Ljubkovanje in božanje, ki smo ju deležni v otroštvu, sta 

osnova zdrave samopodobe in nam dajeta občutek sprejetosti in ljubezni. 

Dotikanje je neverbalna govorica, s katero nagonsko kažemo svoja občutja. (povzeto po Lidell, 

1984) 

2.4.2.3 Kaj je treba vedeti pri masaži z otroki 

 

- Otroci naj bodo udobno oblečeni. 

- Prostor naj bo primerno topel, saj se telo v ležečem položaju hitro ohladi. 

- Potrebujemo podlogo za ležanje. 

- Vsako masažo praktično prikažemo na prostovoljcu, drugi naj opazujejo. 

- Pazimo, da so otroci obzirni drug do drugega.  

- Upoštevamo otrokovo ustvarjalnost in spodbujamo njegove lastne pobude. (povzeto po 

Srebot in Menih, 1996) 

 

2.4.3  SPROSTITEV Z VODENO VIZUALIZACIJO 

 

Pri vodeni vizualizaciji se sproščamo brez fizične aktivnosti. Ko umirimo možgane, posledično 

umirimo celo telo. Pomembno je, da se koncentriramo, poglobimo in si pripovedovanje vodje 

slikovno predstavljamo sami pri sebi (scene, dejanja, predmete). Ključ za pomiritev in ustvarjanje 

pozitivnih občutkov v našem telesu so pomirjajoče, prijetne slike kot na primer morje, ležanje na 

mehki travi, tihi gozd, veliko vlogo pa ima tudi vodja, ki te slike oz. dogajanje posreduje (Srebot in 

Menih, 1994, v Osolin, 2014). Preden prične s pripovedovanjem, mora otroke ustrezno pripraviti s 

kratkim uvodom, ki ga pove z normalnim glasom, nato začne s pripovedovanjem zgodbe tiho in 
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počasi, s pomirjujočim glasom. Med odstavki je zaželeno, da vodja naredi nekaj premora in tako 

omogoči poslušalcem prepustitev lastni domišljiji. Na koncu otroke predrami in skupaj nadaljujejo 

z delom. (Schmidt, 2012, v Osolin, 2014) 

Srebotova in Menihova (1994) izpostavita psihološke preizkuse, s katerimi so dokazali, da prijetni 

prizori oz. slike umirijo človeka že v desetih minutah. »Možganski valovi se upočasnijo in preidejo 

v t. i. alfa stanje: krvni tlak se zniža, srčni utrip se harmonizira, izločanje endokrinih žlez se uravna, 

po telesu kroži manj stresnih hormonov.« (Srebot in Menih, 1994, str. 75) 

Pred izvajanjem vodene vizualizacije se moramo sprostiti. Pomembno je, da nas vmes nihče ne 

moti, saj jih samo tako lahko popolnoma umirimo. Priporočljive in učinkovitejše so krajše 

vizualizacije, ki jih lahko izvajamo večkrat na dan. (povzeto po Srebot in Menih, 1994) 

Otroka moramo postopno uvajati v tak način sprostitve, drugače le-ta ne bo dosegla svojega 

namena. Temo in zahtevnost zgodbe prilagajamo starosti ter razvojni stopnji otrok. Otroci se znajo 

odlično preleviti v junake iz zgodbe, v svoji domišljiji si predstavljajo, slišijo, vonjajo in občutijo 

vse potankosti iz zgodbe. 

Zato pri sami vizualizaciji nimajo težav, saj si v svoji bujni domišljiji znajo predstavljati 

podrobnosti, ki jih zajema zgodba. Ko zaprejo oči, in jih ne motijo zunanji dejavniki, se pri tem 

zares umirijo. Rezultat je sproščenost. Pomembno je, da besedila vizualiziranja beremo počasi, s 

posameznimi premori, da otroci lahko podoživijo dogajanje in se vživijo v besedilo. (povzeto po 

Srebot in Menih, 1994) 

2.4.4 SPROSTITEV Z AKTIVNIMI ZGODBAMI 

 

Avtorici Srebot in Menih v knjigi Prebujena trata podata »Aktivne zgodbe«, ki spodbujajo aktivno 

telesno, glasovno in čustveno sodelovanje otrok ob pripovedovanju. Otroci zgodbo med 

poslušanjem hkrati uprizorijo z vsemi svojimi možnostmi izražanja. Besedila na zabaven in preprost 

način spodbujajo otrokovo sposobnost izražanja z gibi, mimiko, glasom in govorom.  Besedila 

spodbujajo tako živahne kot zadržane otroke, da razvijajo svoje »igralske« izrazne sposobnosti. 

Napisana so  za skupinsko uprizarjanje, saj tako pride njihov poglavitni namen do pravega izraza.   

Prednosti aktivnih zgodb: 

- Skupina posameznika bolj privabi k udeleževanju. 

- Otroci lahko drug drugega posnemajo, da tako lažje sodelujejo otroci z manj domišljije 

oziroma tisti, ki se težje izražajo. 

- V skupini je izražanje lažje in bolj raznoliko. 

- Otroci se učijo sodelovanja. V igri se razvije večja dinamika in interakcija. 

- Vsak otrok sam odloča koliko bo sodeloval. Pozornost ni namenjena posamezniku. (Srebot 

in Menih, 1993, str. 6) 
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2.4.5 SPROSTITEV S TELESNIMI SPROSTITVENIMI VAJAMI 

 

Gibanje je otrokova naravna potreba. Gibanje uri motoriko ter sprošča čustveno in telesno napetost. 

Otroci skozi gibanje spoznavajo svoje telesne sposobnosti in se učijo obvladovanja telesa. Otroci se 

hitreje osredotočijo in poglobijo, če se na aktiven sprostijo in otresejo napetosti.  

 

Telesne sprostitvene vaje uporabljamo v različne namene: 

- kot samostojne vaje za razgibavanje, 

- za sprostitev po dolgotrajnem sedenju, 

- za sprostitev odvečne energije, 

- kot uvod pred umirjajočimi in meditacijskimi vajami. (Srebot in Menih, 1996, str. 42) 

 

V knjigi Prebujena trata avtorici Srebot in Menih vsebinsko razdelita besedila v tri skupine: 

- Domišljijski prizori 

Ti prizori popeljejo otroke v svet pravljic in pustolovščin, ki jih poznajo v podobni obliki iz 

pripovedk, knjig in filmov. 

- Prizori iz vsakdanjega življenja 

V teh prizorih se otroci soočajo z okoljem, živalskim svetom, naravo in s poklici. 

- Prizori s posebnim vzgojnim sporočilom 

Otroke skušamo seznaniti s sodobnimi ekološkimi, zdravstvenimi, moralnimi in čustvenimi 

dejavniki. Namen je približati otroku spoštljiv odnos do okolja, do zdravja, do prijateljev in do 

čustev. (prav tam, str. 7) 

 

Zgodbe zahtevajo aktivno sodelovanje vzgojitelja, saj otroci potrebujejo odraslo osebo, ki jih 

spodbuja in motivira.  
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3 EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 
  

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA: 
 

Zdrav, duševno neobremenjen otrok je po naravi sproščen. Kaže zanimanje za okolje, igri se predaja 

v celoti, ukvarja se “sam s seboj”.  

Ko otrok spozna, da niso zanimivi le zunanji dražljaji in da obstaja tudi človekov lastni notranji 

svet, svet tišine in miru, ki mu pomaga predelati zunanje dražjaje in jih pravilno opredeliti, lahko 

samostojno osvaja svet in se zavaruje pred njegovimi negativnimi platmi. (povzeto po Srebot in 

Menih, 1996) 

Današnji način življenja odraslim in otrokom onemogoča, da bi sledili svojemu naravnemu ritmu, v 

katerem se menjavajo aktivnost in počitek, napetost in sprostitev, obremenitev in olajšanje. Vse to 

vodi v stresne situacije. To ugotavljata tudi avtorici knjige Potovanje v tišino (Menih in Srebot), ki 

navajata dejstvo, da se pri otrocih v vse večji meri pojavlja sindrom živčne prenapetosti, ki je sicer 

značilen za odrasle. Otroci postajajo napadalni, živčni, prenapeti, nemirni, nezbrani, slabo spijo. 

Lahko pa se njihova napetost kaže tudi telesno: bolečine v trebuhu, glavobol, alergije, astma, 

grizenje nohtov.  

Starši in vzgojitelji se moramo zavedati, da je za otrokov normalen in zdrav razvoj potrebna fizična 

aktivnost, prek katere imajo otroci možnost sprostitve.  

V teoretičnem delu bom opisala stres in sproščanje ter njun vpliv na otroka. Če želimo stres 

prepoznati in se nanj odzvati, moramo poznati tudi njegove znake, ki so lahko vedenjski, telesni ali 

čustveni.  

Sprostitev je v današnjem življenjskem tempu pomembna potreba tako nam kot otrokom. Opisala 

bom sprostitvene tehnike, ki so primerne za uporabo v vrtcu. 

 

3.2 CILJ RAZISKOVANJA: 
 

- Ugotoviti, ali se otroci z uporabo različnih tehnik sprostitve umirijo, postanejo bolj 

sproščeni. 

 

- Ugotoviti, ali ima starost otrok vpliv na njihovo izvajanje sprostitvenih tehnik. 

 

- Ugotoviti, ali se deklice in dečki na uporabo sprostitvenih tehnik odzivajo različno. 
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- Ugotoviti, ali je po izvajanju sprostitvenih tehnik med otroki manj konfliktov in 

nesoglasij.  

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA (HIPOTEZE): 
 

 

Zastavljanje hipoteze glede na cilje: 

 

H 1 – Otroci se bodo z uporabo sprostitvenih tehnik umirili in postali strpnejši do sebe in 

drugih. 

 

H 2 – Tehnike sproščanja in umirjanja omogočajo otrokom premagovati njihove stiske in 

napetosti. 

 

H 3 – Kako se na sprostitvene tehnike odzivajo deklice in kako dečki? 

 

H 4 – Otrokom bo nov način iger, ki jih bodo spoznali, prijeten. 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODA  

3.4.1 VZOREC 

 

V vzorec je zajetih 13 otrok, 6 dečkov in 7 deklic iz Vrtca Šentvid, Enota Sapramiška, skupina 

Zajčki. Starost otrok: od 2. do 3. let.  

 

3.4.2 PRIPOMOČKI 

 

Sprostitvene tehnike: joga za otroke, masaže za otroke, zgodbe za vodeno vizualizacijo, sprostitev z 

aktivnimi zgodbami, sprostitev s telesnimi sprostitvenimi vajami. 
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3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

  

Fotografiranje, snemanje, opazovanje, sprotno zapisovanje. V skupini bom v šolskem letu 2013/14, 

od novembra do junija, izvajala tehnike sproščanja. Raziskava za diplomsko nalogo pa bo potekala 

od januarja do marca 2014. Otroke bom med izvajanjem dejavnosti fotografirala in snemala, 

posnetki pa mi bodo v pomoč pri analizi opazovanih otrok. 

Hipoteze bom preverjala in vrednotila prek opazovanja in sprotnega zapisovanja. Po vsaki 

dejavnosti bom ugotavljala vpliv tehnik sproščanja na posameznika in skupino. 

Po končanih dejavnostih, bom v mesecu marcu 2014 s starši opravila razgovor o mogočih 

spremembah v vedenju in izražanju otrok zaradi rednega izvajanja različnih sprostilnih tehnik v 

vrtcu. 

 

3.5 PRIKAZ IN ANALIZA DEJAVNOSTI 
 

Schmidt v svojem delu Odzivanje na čutila pravi, da se vzgojitelji pogosto izgovarjajo, da ne 

uporabljajo plesnega in glasbenega izražanja, pa tudi sprostilnih tehnik ne, češ da to ni njihovo 

močno področje. Za vzgojitelja to ne sme biti izgovor. Prav je, da se izpopolni na področjih, kjer je 

šibek.  

Omenjene vzgojitelje prestraši, da se vsi otroci na predlagano usmerjeno zaposlitev ne odzovejo z 

navdušenjem, da za nekatere izvedbe porabijo preveč časa ter da rezultati niso takoj vidni. 

3.5.1 PRISTOPI POSREDOVANJA ZNANJA 

 

Da bi bili pri učenju kar se da uspešni, uporabljamo več čutov. Učitelji se pri svojem delu najbolj 

usmerjajo k slušnemu tipu učencev (15%), saj s tem ustvarijo učno klimo, ki ne moti njihovega 

podajanja snovi. Pogosto pozabljajo na učence, ki jim zgolj poslušanje predavanj ne zadošča in 

rabijo za razumevanje snovi vidne podobe v obliki miselnih vzorcev. To velja za vizualni tip 

učencev (35 %). 

Obstajajo pa tudi učenci, ki se ob učenju sprehajajo, razvrščajo stvari itn. To velja za gibalni oz. 

kinestetični tip učencev, ki jih je po ugotovitvah raziskav največ (40 % vseh). Žal so v učnem 

procesu najbolj zapostavljeni. 

Taka zapostavljenost vodi v izgubo motivacije, slabe izkušnje in izgubo samozavesti. 

Da bi to izboljšali, način poučevanja uskladimo z načinom učenja. Najmanj težav bi učitelju 

povzročal veččuten učenec. Ta namreč pri svojem delu uporablja: vid, sluh in telesno občutenje. 

(Schmidt, 2010. str. 6) 
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VAKOG je okrajšava za V vidno (vizualno), A slušno (avditivno), K gibalno in taktilno 

(kinestetično), O z vonjem (olfaktorno) in G z okusom (gustatorno) zaznavanje sveta. (prav tam, str. 

9) 

Čutne zaznave – reprezentacijski sistemi: 

Ljudje zaznavamo svet okoli sebe tako, da je vključenih več senzornih – čutnih področij. Najbolj 

običajen je vid /vizualni čut (35% prebivalstva), sledi mu kinestetični čut / gibalni čut (v mišicah in 

kitah, torej znotraj telesa, za notranje dražljaje – šesti čut, 40% prebivalstva), sluh /avditivni čut 

(15% prebivalstva), okus / gustatorni čut (z brbončicami na jeziku), vonjem (olfaktorični čut), 

čutilom za otip (čutnice na in v koži za zunanje dražljaje). 

V vsakem človeku so prisotne vse zaznave, a, kot pravi Schmidtova, v drugačni prednostni vrsti. 

(prav tam, str. 10) 

Lastnosti posameznih tipov: 

Slišni tip: ko enkrat slišijo, si zapomnijo. So dobri poslušalci, radi dobijo besedna navodila. 

Nekateri lahko delajo v hrupu, druge pa hrup moti. 

Pri plesnem izražanju opazimo, da je takih otrok zelo malo. Če je navodilo sestavljeno iz dveh 

korakov, ga že ne razumejo. 

Vidni tip: natančno si zapomnijo snov, ki je zapisana. Potrebujejo miselne vzorce za ponavljanje 

snovi. Če si ne zapišejo podatkov, jih pozabijo (lahko si zapomnijo tudi samo vizualno zapisan 

podatek), znajdejo se le s pismenimi navodili. Nekatere moti, če je svetlobe premalo, druge pa 

ravno nasprotno. 

Pri plesnem izražanju so najprej negotovi. Radi si najprej dodobra ogledajo, kaj bodo delali, potem 

pa se vključijo. Zelo dobri so pri pantomimičnih igrah, ker so si dobro zapomnili, kar so videli. 

Kinestetični-gibalni tip: radi sodelujejo pri delu, raziskovanju, plesu. Največ si zapomnijo, če so šli 

skozi proces sami in doživeli lastno izkušnjo. Včasih med razmišljanjem ali poslušanjem hodijo 

okoli. Pri plesnem izražanju zelo hitro začnejo sodelovati, imajo veliko novih idej. Velikokrat 

prehitevajo z izvajanjem druge otroke. Novosti sprejmejo kot izziv, kot na primer izvedba nekaterih 

vaj pri jogi. 

Taktilni tip: čutijo potrebo, da z rokami kaj manipulirajo. Nekateri se bolje osredotočijo, če je 

prostor hladnejši, drugi, če je toplejši. Pri plesnem izražanju radi držijo najljubšo igračo v rokah. 

Radi plešejo z rekviziti, radi masirajo. (prav tam, str. 33) 

 

V praktičnem delu naloge bom pri analizi posnetkov pozorna tudi na to, kakšni tipi osebnosti (glede 

na zaznave) so posamezniki v skupini in skušala ugotoviti, kako se le ti odzivajo na posredovane 

sprostilne tehnike.   
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3.5.2 SPROSTITVENA TEHNIKA : JOGA 

3.5.2.1 Tobogan 

 

Ležimo na hrbtu, roke počivajo ob telesu, dlani so obrnjene navzdol. Upognemo kolena in 

pritegnemo stopala čim bliže k telesu. 

Ob vdihu dvignemo boke čim višje. Hrbet postopoma dvigamo: vretence za vretencem. Ob izdihu 

polagamo hrbet na tla v smeri od ramen do bokov. Kolena ostanejo upognjena. Vajo izvedemo 

trikrat, počivamo v Počivalčku. Vaja blaži bolečine v hrbtu in preprečuje okornost. 

 

3.5.2.2 Mali tobogan 

 

Sedimo na petah, položimo roke pred kolena drugo ob drugi na tla in drsimo za njima po tleh daleč, 

da se hrbet iztegne. Vsa teža počiva na rokah. Polagoma spet sedemo. Položimo roki na kolena. Po 

kratkem dihalnem premoru ponovimo vajo. Vajo izvedemo trikrat, nato počivamo s čelom 

naslonjenim na pesti. Vaja krepi in sprošča utrujen hrbet. 

 

3.5.2.3 Zajec, ki razmišlja 

 

Sedemo na pete, sklonjeni naprej, čelo podpremo s pestmi, drugo vrh druge. 

 

3.5.2.4 Sed na petah (ANANDA MADIRASANA) 

 

Izhodiščni položaj: sedenje na petah. Sedimo tako, da se iztegnjena narta popolnoma dotikata tal. 

Prsti na nogah naj bodo iztegnjeni. 

3.5.2.5 Bager (MUDRA variacija) 

 

Sedimo na petah, roke sklenemo na hrbtu in se ob izdihu sklenemo naprej. Čelo se dotika tal, roke 

dvigamo v višino nad hrbtom. Zadržimo dih za deset sekund, nato se ob vdihu spet zravnamo. 

Sprostimo roke, jih položimo na kolena in mirno dihamo. Vajo ponovimo še dvakrat in počivamo 

sklonjeni naprej, s čelom naslonjenim na pesti ena vrh druge. Vaja krepi hrbtne in ramenske mišice 

ter poglablja dihanje. 
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3.5.2.6 Mala sveča (PARVATASANA) 

 

Sedimo po turško ali na petah. Ob vdihu dvignemo roke in sklenemo dlan nad glavo. Izdihnemo in 

položimo roke na kolena. Ponovimo vajo še dvakrat, ter se odpočijemo v Počivalčku. Vaja krepi 

moč volje. 

 

3.5.2.7 Trikotnik (TRIKONASANA) 

 

Stojimo v razkoraku. Ob vdihu dvignemo roki k višku do višine ramen, z dlanmi obrnjenimi 

navzgor. Ob izdihu se sklonimo v stran tako, da se leva roka dotakne levega stopala. Dvigamo 

desno  roko in gledamo v smeri desne dlani, ki je usmerjena navzgor. Ob vdihu se zravnamo in 

ponovimo vajo v desno stran. Po dihalnem premoru ponovimo vajo še enkrat. Počivamo v 

Počivalčku. Vaja krepi ramenske mišice, poživlja stranske mišice hrbtenice in pomaga, da telo 

hitreje izloči toksine po infekcijskih boleznih. 

 

3.5.2.8 Premična miza 

 

Sedimo z iztegnjenimi koleni. Z rokami zadaj podpiramo telo. Ob vdihu dvigamo medenico in križ, 

obstanemo ter mirno dihamo naprej. Z nogami se premikamo po vseh štirih naprej (4 korake naprej, 

4 korake nazaj). Počivamo v Počivalčku. Vaja krepi hrbtenico.  

 

3.5.2.9 Školjka (HASTA-PADASANA) 

 

Sedimo s široko razprtimi nogami (turški sed). Dihamo mirno in globoko. Ob izdihu se sklonimo 

čim nižje naprej. Z dlanmi primemo stopala in se skušamo s čelom dotakniti tal. Po približno 5. 

sekundah se ob vdihu vzravnamo in sproščeno dihamo naprej. Po premoru vajo ponovimo. Vajo 

izvedemo trikrat in počivamo v Počivalčku. Vaja krepi mišice hrbtenice, križa, kolkov in nog. 

 

3.5.2.10 Krokodilov gobec 

 

Ležemo na hrbet in globoko dihamo. Ob izdihu dvignemo levo stegnjeno nogo, jo primemo z 

obema rokama in poskušamo pritegniti čim bliže k telesu. Ob vdihu položimo nogo na tla. Ob 

izdihu dvignemo stegnjeno desno nogo. Ob vdihu se vrnemo v začetni položaj in mirno dihamo. Po 
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premoru vajo ponovimo. Vajo izvedemo trikrat in počivamo v Počivalčku. Vaja krepi trebušne 

mišice in mišice nog.  

 

3.5.2.11 Kobra (BUČANGASANA)  

 

Ležemo na trebuh in položimo dlani na tla. Ob vdihu počasi dvignemo glavo, s hrbtnimi mišicami 

dvignemo ramena in pleča. Na roke se opremo le toliko, da nas ne vrže naprej. Če smo naredili vajo 

brez posebnega napora, ostanemo v položaju od 7 do 12 sekund.   

Zadržimo dih in se ob počasnem izdihu vrnemo v začetni položaj. Z rokami si podpremo čelo in 

počivamo. Po kratkem premoru ponovimo vajo. Vajo izvedemo trikrat in počivamo v Počivalčku. 

Vaja koristi ledvicam, krepi hrbet in živčni sistem. Pri nepravilnem delovanju žleze ščitnice te vaje 

ne smemo delati. 

 

3.5.2.12 Kača na soncu 

 

To metodo sproščanja delamo lahko s celo skupino otrok. Prvi otrok se uleže na tla s skrčenimi 

nogami in s koleni usmerjenimi navzgor. Drugi se uleže na enak način, le da položi glavo na trebuh 

prvega, sledi tretji otrok, ki položi glavo na drugega in tako naprej. Otroci mižijo in se osredotočijo 

na dihanje. Otrok zazna partnerjevo dihanje z dviganjem in spuščanjem trebuha, na katerem počiva 

njegova glava. Počasi vsa skupina uskladi dihanje. Takrat se posamezniki v miru in tišini povežejo v 

celoto. Lahko pa otroci v “kači” tudi zapojejo in se smejejo. Takrat se ob petju in smehu trebuhi in 

cela telesa tresejo, glave in ramena otrok, ki ležijo na tako živahnih trebuhih, pa poskakujejo. To je 

za otroke zelo zabavno. V tem položaju tudi radi poslušajo pravljice. 
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3.5.2.13 Dva kot eden 

 

Otroci se po dva in dva usedejo v turški položaj. S hrbti se med seboj dotikajo po čim večji 

površini. Sedijo zelo vzravnano, mirno in tiho. Otrok s hrbtom zaznava dihanje svojega soseda. 

Počasi uskladi dihanje s sosedom. Vdih in izdih sta počasna, mirna in enakomerna. To je tudi način, 

da se otroci navadijo globoko dihati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 ANALIZA SPROSTITVENE TEHNIKE: JOGA  

3.5.3.1 Analiza v mesecu januarju 2014 

 

Otrokom sem pripravila nekaj knjig o jogi, ki vsebujejo zanimivo slikovno gradivo. Otroci so si jih 

z zanimanjem ogledali. Spontano smo prešli k izvajanju posameznih vaj. Jogo smo uporabili kot 

način igre, brez kakršnega koli verskega pridiha. Pred začetkom izvajanja smo se dogovorili, da 

bomo vaje izvajali le z nekaterimi, drugi pa bodo medtem z vzgojiteljico v drugem prostoru. K 

vajam jih bodo priklicale lesene paličice, ki jih bom uporabila vsakokrat, ko se bomo igrali 

sprostitvene igre. Izšteli bomo otroke s pomočjo priljubljene izštevanke Pika Nogavička. Skupaj  

smo pripravili dve veliki blazini, sezuli in pospravili copate na dogovorjeno mesto in po želji sezuli 

tudi nogavičke. Običajno so sodelovali štirje otroci. Tako je imel vsak otrok dovolj prostora za 

izvajanje vaj in  partnerja, če ga je potreboval pri izvajanju določenih vaj. Izbrane vaje iz joge 

večini otrok ni delala težav, sem pa prilagodila položaje, če so bili otrokom pretežki, saj se na 

gibalnem področju še razvijajo. Večini je uspelo v položaju zdržati nekaj trenutkov, nekaterim je 

uspelo položaj tudi ponoviti. Določeni otroci so pri razumevanju navodil potrebovali več spodbude, 

demonstracije in razlage. Večina je sledila izvajanju vaj s posnemanjem, nekateri so dodali še lastne 

ideje. Motivacija za sodelovanje in izvajanje je bila velika, občasno pa se je zgodilo, da so nekatere 

zamikale igrače oziroma so jih zmotili glasovi iz sosednje igralnice. V tem mesecu je bilo pri 

otrocih, med izvajanjem položajev, pogosto prisotno tudi verbalno komuniciranje, težje so vztrajali 
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v položajih in ponovitvah, težje so se umirili in sledili navodilom, zato smo nekatere vaje naredili 

enkrat in jih nismo ponovili. Nekateri otroci  so v zaključnem delu, ko je bila njihova naloga mirno 

ležati z zaprtimi očmi in poslušati moje pripovedovanje dvigali glavo, pogledovali k prijateljem ali 

pa postavljali vprašanja. Nihče izmed njih pa ni prekinil z dejavnostjo in zapustil igralnice. Če je 

upadel interes sem jih pustila, da opazujejo ali pa izvajajo vaje po lastni želji. Z otroki smo 

določenim položajem spremenili imena kar mi je bilo še v posebno veselje. Otroci so v večini 

sledili navodilom za izvedbo vaj, ki sem jim jih posredovala. Bili so navdušeni in z veseljem so 

sodelovali pri izvajanju vaj iz joge.  

 

3.5.3.2 Analiza v mesecu februarju 2014 

 

Otroci so se že povsem navadili na pričetek vaj, največkrat so se že sami razporedili po blazinah. 

Pogosto so počakali na pričetek v turškem sedu ali v ležečem položaju. Med izvajanjem vaj je bilo 

manj govorjenja in vse je potekalo bolj umirjeno. V položajih so zdržali dlje časa, tudi vztrajnosti je 

bilo več. Nekateri otroci so mi uspešno sledili, nekateri so opazovali druge in jim sledili ali pa so 

potrebovali mojo pomoč in dodatno spodbudo. Deklice v prosti igri pogosto uporabljajo vaje, ki 

smo jih izvajali pri jogi. Predvsem se igrajo tako, da ena kaže, druge pa jo posnemajo. Seveda si 

prinesejo tudi blazino in sezujejo copate. Deklice tudi pogosteje izrazijo željo, da bi se priključile 

izvajanju vaj kot dečki. Otroci me vedno znova navdušujejo s svojo motiviranostjo in 

ustvarjalnostjo, kar mi daje nov zagon pri načrtovanju nadaljnjih vaj. Še zmeraj se pri umirjanju 

zgodi, da potrebujejo nekaj časa, vendar jih pustim in jim ne prigovarjam, saj tako motim tiste, ki so 

se že umirili in predali sprostitvi.  

 

3.5.3.3 Analiza v mesecu marcu 2014 

 

Otroci se sedaj niso več prepirali kdo bo delal z mano saj so vedeli, da bodo lahko vsi prišli na 

vrsto, če bodo želeli. Upoštevanje in razumevanje pravil in dogovorov ni bil več problem, otroci so 

postajali vse bolj strpni in pozorni drug do drugega. Vse manj sem jim govorila o poteku vaje, več 

sem kazala, zato so več pozornosti usmerili v izvajanje same vaje, pri tem so bili dosti bolj 

umirjeni. Pri otrocih je raslo zavedanje in zaupanje v lastno telo in gibanje. Napetost in prepiri med 

otroki so pojenjali, širila se je strpnost, umirjenost in harmonija. Preko igre so se učili sprostiti in 

obvladati notranje napetosti. 

Lahko priznam, da sem ob koncu vaj med otroki čutila umirjenost in da je bilo med njimi manj 

konfliktov. 
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3.5.4 SPROSTITVENA TEHNIKA: MASAŽA 

 

Vaje sem izbrala iz knjige avtorice Schmidt: Igre: Masaže in sprostitve za otroke. 

3.5.4.1 Cestni valjar 

 

Otroke razdelimo v pare. Prvi otrok se uleže na trebuh, drugi se uleže počez, čez hrbet ležečega 

otroka. Previdno se zakotali proti stopalom ležečega otroka. Pri kotaljenju si pomaga z rokami, s 

katerimi se odriva od tal. 

 

3.5.4.2 Daj, da te narišem 

 

Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na hrbet, roke malo odroči, prav tako da narazen prste 

na rokah. Drugi poklekne ob njem. Imeti mora dovolj prostora, ker se bo tudi premikal okoli 

ležečega. Z dlanjo ali kazalcem obriše ležečega otroka. Ko konča, malo počaka, nato pa zamenjata 

vlogi. 

Otrok lahko riše tudi s paličico, ki jo drži v dlani. 

 

 

 

3.5.4.3 Dež 

 

Tu lahko sodeluje več otrok. En otrok stoji sredi kroga, ki ga tvorijo ostali otroci. Roke ima 

prekrižane na prsih. Otroci eden za drugim, v manjših presledkih položijo svoje prste na glavo 

tistega, ki stoji v sredini. Rahlo tapkajo s prsti po glavi (kot bi igrali klavir) in potujejo po telesu 

navzdol do pet in nartov. Ko posameznik pride do tal, začne znova pri temenu otroka, na katerega 

dežuje. Tako ima otrok občutek, da dežuje po vsem telesu. 

Če se otroci med seboj ne poznajo dovolj dobro, imajo lahko občutek, da lezejo po njih mravlje ali 

pajki. Zato je to masažo bolje izvajati, ko so otroci že navajeni dotikanja. 
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3.5.4.4 Gnetenje testa 

 

Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na mehko blazino na trebuh, drugi pa poklekne ob njega. 

Dlani položi na hrbet ležečega otroka in začne gnesti hrbet. Pritisk na dlaneh seli s prstov na “peto” 

dlani. Dlani prestavlja po celem hrbtu v smeri od zgoraj navzdol. Potem pritiska istočasno po 

diagonalah hrbta. Konča s “svaljkanjem”  hrbta, tako da se na koncu celo telo večkrat zaziba z 

desne na levo stran trebuha in obratno. 

Če nas veseli, lahko delamo sadni kruh in testu dodajamo koščke sadja, s prsti tapkamo po hrbtu in 

si izmišljamo še različne dodatke. Lahko delamo pico, jabolčni zavitek ali kar si otroci izmislijo. 

Nato pustimo “testo”, da vzhaja. Otrok, ki je gnetel testo, se uleže povprek čez hrbet ležečega in ga 

greje. Testo začne vzhajati tako, da ležeči malo dvigne svojega soigralca. Nato pa lahko zamenjata 

vlogi. 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.5 Medvedja hoja 

 

Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi pa ob njem stoji razkoračen čez noge in 

sicer v višini kolen ležečega otroka. Sklonjen je k njegovemu telesu. Komolce ima stegnjene, glava 

pa mu visi naprej. 

Z dlanmi se nasloni z vso svojo težo na hrbet in začne hoditi navzgor in navzdol po hrbtu ležečega, 

tako da mu ne povzroča bolečin. Izmenično, z eno dlanjo za drugo, se ob izdihu naslanja na telo 

ležečega otroka. 
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3.5.4.6 Pirhi 

 

Otroke razdelimo v pare. En otrok sedi po turško. Glavo skloni in z rokami objame svoj trebuh ali 

pa noge. Drugi stoji in sklonjen riše vzorce po ”pirhu”: valovnice, cikcakaste črte, pikice … Nariše 

tudi vodoravne črte, ki daje sedečemu otroku novo predstavo o lastnem telesu. 

 

3.5.4.7 Po morju plavajo ribice 

 

Otroci se uležejo na trebuh. Ležijo drug ob drugem. En otrok - ribica se  previdno plazi po njihovih 

hrbtih in ritkah. Ko priplava do konca, se uleže poleg zadnjega otroka in naslednja ribica začne 

plavati v isti smeri. 

 

3.5.4.8 Pometamo 

 

Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi pa poklekne ob njem. Z robom dlani 

drsi po telesu ležečega, kot bi zbiral na kup drobtinice na mizi. Ko se otroku zazdi, da je pometel že 

vse drobtinice, jih z obema dlanema pobere, se dvigne in odnese smeti v koš, kjer strese dlani. Na ta 

način lahko pometemo proč slabo voljo, jezo, glasnost itn. Masaža zelo dobro vpliva na nemirne 

otroke. 

 

 

 

3.5.4.9 Risanje na hrbet 

 

Otroke razdelimo v pare. En otrok sede pred drugega. Drugi riše s prstom po hrbtu prvega, najprej 

enostavne črte in pike, nato pa začne risati enostavne like. Ko nariše en lik, mora prvi uganiti, kaj 

mu je drugi narisal. Lahko pa mu riše tudi črke ali številke. Risba postaja s starostjo otrok vedno 

bolj napolnjena s podrobnostmi in s tem je ugibanje zahtevnejše. 
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3.5.4.10 Sonček čez hribček gre! 

 

Otroci ležijo po tleh in mižijo. Telesa imajo sproščena, da začutijo toploto. Otrok, ki predstavlja 

sonce, hodi tiho po prostoru in z božanjem po celem telesu budi speče otroke. Zbujeni otroci se mu 

v koloni pridružijo in neslišno hodijo po prostoru. Ko so zbujeni vsi otroci, se primejo za roke in ob 

peti pesmi “Sonček čez hribček gre” zarajajo. 

 

3.5.4.11 Tekoči trak 1 

 

Dva otroka se uležeta drug poleg drugega. Na znak se začneta kotaliti oba v isto smer. Ko osvojita 

gibanje, dodamo “tekočemu traku” še tretjega otroka. Število otrok povečujemo do števila, ko se 

otroci še lahko sinhrono kotalijo.  

3.5.4.12 Vreme 1 

 

DEŽEK 

Prve kapljice dežja 

tiho padajo na tla. 

Zdaj dežuje že močno, 

lije, lije, vse mokro. 

Toča, ta ti ropota, 

kot orehi padli bi z neba. 

Joj, grmi, grmi, bežimo, 

urno, urno vsi se skrijmo! 

Po dva otroka sedita eden za drugim po turško. 

Prve kapljice dežja tiho padajo na tla - prvi otrok ob recitiranju s prsti udarja rahlo po sosedovem 

hrbtu kot kapljice dežja. 

Zdaj dežuje že močno - s prsti udarja močneje po hrbtu, 

lije, lije, vse mokro - z obema podlahtema drsi po hrbtu gor in dol. 

Toča, ta ti ropota, kot orehi padli bi z neba - s stisnjenimi pestmi udarja po celem hrbtu. 

Joj, grmi, grmi, bežimo - dlani položi na hrbet in jih rahlo trese. Gibanje spremlja z glasom 

grmenja, 

urno, urno vsi se skrijmo - roke položi čez sosedova ramena in se s telesom (prsnim košem) 

nasloni na njegov hrbet. 
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3.5.5 ANALIZA SPROSTITVENE TEHNIKE: MASAŽA 

 

3.5.5.1 Analiza v mesecu januarju 2014 

 

Način in čas masaže sem  prilagodila starosti in zanimanju otrok v skupini. 

Med samo masažo sem se z otroki pogovarjala o njihovih občutkih. Spraševala sem jih, če jim je 

prijetno, če želijo močneje ali bolj nežno masiranje. 

Masaže so otroke hitro pritegnile saj jim je bil občutek, ko so jih drugi masirali v večini prijeten. 

Nekaterim je bilo sprva malce nenavadno in niso želeli sodelovati pri skupnih masažah zato sem na 

začetku uporabljala individualno masažo. Otroci so navodila večinoma razumeli in jih upoštevali, 

saj so bila podana v obliki zgodbe. Otroci so se radi prepustili sprostitvenemu vplivu masaže, radi 

pa so se tudi sami preizkusili v masiranju.  

3.5.5.2 Analiza v mesecu februarju 2014 

 

Pri masaži se sproščajo hormoni sreče, zato so postajali otroci iz dneva v dan bolj veseli in 

sproščeni. 

Masaža je postala v naši skupini vse bolj priljubljena dejavnost. Sprva so bili otroci dosti bolj 

zadržani in nezaupljivi, sedaj pa se ji z veseljem predajajo. Otroci masažo sprejemajo tako 

individualno kot v paru. Le skupinska se običajno izvaja slabše saj otroci ne počakajo drug na 

drugega. Če so pregrobi do tistega, ki ga masiramo  jih opozorim, občasno tudi prekinem masažo. 

 

3.5.5.3 Analiza v mesecu marcu 2014 

 

Tako pri odraslih kot pri otrocih je pomembno, da je tisti, ki masira sproščen in miren, saj se 

energija prenaša na tistega, ki ga masiramo. Otroke na to opozorimo pred samim začetkom masaže. 

(povzeto po Srebot in Menih, 1996) Otroci so sedaj že vestno uporabljali različne tehnike masiranja 

kot so: božanje, polaganje rok, drgnjenje, tapkanje in gnetenje. S pomočjo masaže so postajali vsak 

dan bolj umirjeni in prijazni, saj je imela masaža blagodejni učinek na otroško telo in duševnost. 

Ugotovila sem, da je zavrte otroke masaža osvobodila »utesnjenosti in zaprtosti vase«. Postopoma 

so vsi dovolili dotik in  masaže niso zavračali. 

Če je vzrok, da otrok ne sprejema masaže, sramežljivost, mu lahko pomagamo tako, da smo med 

vajo blizu otroka in mu dajemo občutek varnosti. Bližina pomaga tudi otrokom, ki potrebujejo več 

pozornosti. Z jezo in opominjanjem ne bomo dosegli zaželenega cilja. Otrokom moramo pokazati, 

da se veselimo njihovega sodelovanja in jih zato na koncu pohvalimo in spodbudimo za prihodnjič. 

Otroci so v teh mesecih napredovali na področju doživljanja različnih dotikov in občutkov. Sprva je 
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bilo pri nekaterih opaziti nezaupanje in morda malce sramežljivosti, že po nekaj dejavnostih pa so 

spoznali blagodejen občutek masaže. 

 

3.5.6 SPROSTITVENA TEHNIKA: VODENA VIZUALIZACIJA 

 

Vaje sem izbrala iz  knjige Potovanje v tišino, avtoric Srebot in Menih. 

 

3.5.6.1 Sadni okusi 

 

V roki držiš rdeče jabolko. Okroglo, gladko in trdo je. Lupina se sveti. Jabolko čudovito diši, 

globoko vdihneš njegov vonj. Sedaj odpreš usta in se zagrizeš  v gladko površino. Čutiš, kako se 

tvoji zobje pogreznejo v sočno meso. Na jeziku okusiš sladki jabolčni sok. Melješ z zobmi, dokler 

ne nastane gosta sadna kaša. Nato jo z užitkom pogoltneš. Sedaj pa čutiš v roki gladko, podolgovato 

banano. Olupiš rumeno lupino in zavohaš omamen vonj. Narahlo jo odgrizneš. Mehka in sladka 

je. Kar sama se topi v ustih. Sedaj pa zagledaš pred seboj rezino hladne lubenice. Njeno meso je 

rdeče barve. V njem se skrivajo črne peške. Lubenica je obdana s temno zeleno lupino. Z obema 

rokama primeš rezino in kolikor moreš ugrizneš vanjo. Začutiš sočno meso, ki ima hladen in 

osvežujoč okus. Odžeja te. Med mesom začutiš trde peške in jih izpljuneš. Po bradi se ti cedi lepljiv 

rdeč sok. 

 

3.5.6.2 Popoldan v travi 

 

Topel poletni dan je. Sprehajaš se po gozdu. Nič se ti ne ljubi. Naenkrat prispeš na gozdno jaso. 

Tako mirno je tu. Mir te obdaja. Sezuješ si čevlje in hodiš bos po travi. Kako mehka je. Uležeš se 

na mehko, toplo travo. Tako toplo in mehko je na njej. Mir in toplota te oblijeta. Globoko 

vdihuješ sveži zrak, diši po svetlicah. Iz gozda slišiš žuborenje potočka. Ptice žvrgolijo. Mirno in 

globoko dihaš. Topel veter te boža po obrazu. Nad teboj je modro nebo. Pisani metulji letajo od 

cveta do cveta in se gugajo na njih. Po travnih bilkah plezajo majhni hrošči in ljubke pikapolonice. 

Čebele brenčijo in črički pojejo.  

Ti pa ležiš v miru in postajaš vedno bolj težak in zaspan. Težak in zaspan. Težak in zaspan. 
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3.5.6.3 Z oblačkom v deželo pravljic 

 

Pred okno prileti majhen bel oblaček in te povabi na potovanje. Uležeš se nanj. Kako mehak in 

topel je, mehak in topel. Z oblačkom se dvigaš višje in višje, visoko, visoko. Ti se pa dvigaš, miren 

in sproščen si,  miren in sproščen si. Z oblačkom se približujeta deželi pravljic. Vse bolj si 

radoveden. Pod seboj vidiš obrise začaranega gozda. Oblaček se mehko dotakne tal. Znajdeš se 

sredi gozdne jase. Pod stopali čutiš mehak mah. Kako prijeten občutek. Sprehodiš se po gozdu in 

zagledaš majhno sladkorno hišico in otroka na strehi. S strehe trgata napolitanke in čokolado.  To 

sta Janko in Metka. V hipu se vrata odprejo in čarovnica plane proti otrokoma. Saj sem samo v 

pravljici si misliš in stopaš dalje. Pred seboj zagledaš starko s košaro polno dobrot. Ko jo dohitiš 

uganeš, da je čarovnica, ki bi rada zastrupila Sneguljčico.  Pohitiš, da bi opozoril Sneguljčico, 

vendar te ta ne posluša, ampak veselo pometa dalje. Ji bodo že palčki pomagali si misliš in greš 

naprej po gozdu, ko se pred tvojimi očmi prikaže volk. Spomniš na svoj leteči oblaček in preden se 

ti volk približa, se z oblačkom dvigaš vse više in više v nebo. Vse postaja manjše in manjše. Vidiš, 

da sta Janko in Metka porinila čarovnico v peč in da so palčki rešili Sneguljčico. Volk pa je od 

lakote, ker ni požrl Rdeče kapice umrl. Pravljični gozd je zmeraj bolj daleč in že ugledaš svojo 

sobo. Vse je tiho in mirno. Oblaček se spusti v tvojo sobo in te mehko položi v toplo posteljo. Spet 

sem doma. Tako prijetno in mirno se počutiš, prijetno in mirno se počutiš. 

 

3.5.7 ANALIZA SPROSTITVENE TEHNIKE: VODENA VIZUALIZACIJA 

 

Tu je analiza skupna za vse tri mesece saj smo zaradi starosti otrok vodeno vizualizacijo izvajali 

manj pogosto kot ostale tehnike sproščanja. Za otroke je bilo to čisto novo doživetje. Največ težav 

je bilo s tem, da se morajo popolnoma umiriti in zapreti oči, zato sem po nekem času, ko je del 

skupine sledil, drugi pa ne, nadaljevala brez prigovarjanja ostalim, naj se umirijo in zaprejo oči. 

Najprej sem delala v manjših skupinah kar pa se ni izkazalo kot najboljša rešitev. Odločila sem se 

poskusiti z vsemi otroki, ki so bili tisti dan v vrtcu. Izbrala sem položaj, ki smo ga izvajali pri jogi, 

Kača na soncu, ki je bil pri otrocih zelo priljubljen. Na ta način so se hitreje umirili in sledili 

besedilu, ki sem ga brala. Besedilo sem po potrebi priredila, da je bilo otrokom razumljivo. Sprva je 

šlo res za bolj kratke trenutke, ki pa so se počasi daljšali. Otrokom je bil nov način pripovedovanja 

zmeraj bolj všeč, zato so tudi dlje vztrajali v položaju. Vse pogosteje so ta položaj uporabljali, ko 

smo brali pravljice ali pa se zgolj pogovarjali. Ugotovila sem, da vizualizacija na otroke dobro 

vpliva, saj jih umiri, misli pa spelje na zgodbo, katero sem pripovedovala. Tako so otroci za nekaj 

trenutkov odmislili svet okrog sebe in se prepustili domišljiji. Besedila so imela večji učinek na 

otroke, če  sem jih ponavljala in brala večkrat. Otroci so največkrat sami predlagali zgodbo, ki so jo 
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želeli slišati. Čeprav na začetku niso vsi razumeli danih navodil, sem iz dejavnosti v dejavnost  

zaznala napredek.  

 

3.5.8 SPROSTITVENA TEHNIKA: TELESNE SPROSTITVENE VAJE 

 

Vaje sem izbrala iz  knjige Potovanje v tišino, avtoric Srebot in Menih. 

 

3.5.8.1 Živalski vrt 

 

V tej vaji otroci z glasom in gibom posnemajo čim več različnih živali. 

Igra je primerna, ker se ob njej otroci sprostijo, hkrati pa spodbujajo svojo domišljijo. 

 

3.5.8.2 Otresanje mravelj 

 

Otroci naj si predstavljajo, da po njih leze polno drobnih mravelj. Ne grizejo, samo žgečkajo jih. 

Znebijo se jih lahko samo z otresanjem. Otresajo najprej eno roko, potem še drugo. Nadaljujejo še z 

nogami, glavo, trupom, dokler nimajo občutka, da so vse mravlje popadale z njih. 

 

3.5.8.3 Maček 

 

Vsi smo mucki, ki ležijo na tleh in spimo. Počasi se na znak začnemo prebujati. Najprej iztegnemo 

zadnje in nato še prednje tačke. Pretegujemo se in nato očistimo svoje telo. Ko smo se očistili, 

vstanemo  in se otresemo. Počutimo se sproščeni in zadovoljni.  

 

3.5.8.4 Kača 

 

Otroci so kače, ki zvite v klobčiče ležijo na topli skali in se sončijo. Nekaj zašumi, zato kača dvigne 

glavo in se počasi začne odmotavati, dokler se popolnoma ne zravna. Spet nekaj zasliši in še višje 

dvigne glavo in jo pozibava sem ter tja. Ker ničesar ne opazi, se spet zvije v klobčič in se sonči 

naprej. 
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3.5.8.5 Opazujemo svoje dihanje 

 

Pri živahnem razgibanju ali igri naj se otroci uležejo na hrbet. Spodbujamo jih k opazovanju. 

»Položi roke na trebuh. Kaj se tam dogaja? Zdaj jih položi na prsni koš. Kaj čutiš? Drži roke pred 

obrazom. Kje vdihneš in kje izdihneš?«  

 

3.5.8.6 Dotikanje 

 

Eden izmed partnerjev udobno leži na tleh, drugi pa se ga dotika, najprej z vso dlanjo, nato pa le s 

prstom. Dejavni partner se ga dotika na različnih delih telesa, pomembno je, da je njegov dotik čim 

nežnejši in čim bolj rahel. 

 

3.5.8.7 Muckanje 

 

Otroci sedijo v krogu. Eden izmed otrok je mucek in se v sredini kroga počasi premika proti 

posameznemu otroku in se mu dobrika. Otroci ga božajo, ljubkujejo, mu kaj lepega povedo. Igramo 

se, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci. 

 

3.5.8.8 Drgnjenje dlani 

 

Dlani položimo eno na drugo. Drgnemo ju, dokler ne postaneta vroči. Nato ju za nekaj centimetrov 

odmaknemo. Večina bo začutila med dlanema energijo v obliki toplote. Morda se nam bo zazdelo, 

da so dlani povezane z nevidno elastično vrvico, ki se steguje in krči. Dlani položimo na čelo, oči, 

roke, noge. Kmalu občutimo pretakanje poživljajoče energije.  

 

3.5.9 ANALIZA SPROSTITVENE TEHNIKE: TELESNE SPROSTITVENE VAJE 

 

Živahne igre lahko otrokom pomagajo, da sprostijo odvečno energijo in otresejo napetosti. Vendar 

Srebotova in Menihova (1996) poudarjata, naj bodo te igre zares namenjene le sprostitvi ter 

razvedrilu in naj ne bodo tekmovalno naravnane. Če bi se šlo za zmago, bi to za otroke pomenilo 

pritisk, ki onemogoča sprostitev. Strinjam se z avtoricama, da je v današnjem svetu že tako ali tako 

preveč tekmovalnosti, napadalnosti, živčnosti in prenapetosti. Otroci so ob telesnih sprostitvenih 

vajah zelo uživali. Bili so motivirani, razumeli so navodila, všeč jim je bilo, da so se lahko med 

vajami pogovarjali. Pri izvajanju vaj sem opazila veliko izvirnosti in ustvarjalnosti, po izvajanju pa 
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so se bolj poglobili v igro ali vodeno dejavnost. Bilo je manj konfliktov in več potrpežljivosti. 

Otroci so občutno napredovali na področju medsebojnih odnosov, saj je pri izvajanju dejavnosti 

vedno manj zadržkov. 

3.5.10 SPROSTITVENA TEHNIKA: AKTIVNE ZGODBE 

 

Vaje sem izbrala iz  knjige Prebujena trata, avtoric Srebot in Menih. 

 

3.5.10.1 Na plaži 

 

Vroč poletni dan je. Ravno prav, da se odpravimo na morje in preživimo dan na plaži. S seboj 

nesemo veliko torbo. Vanjo položimo hrano in pijačo (otroci si izmislijo, kaj vse bi vzeli s seboj), 

igrače, rokavčke, brisačo... Ko prispemo na plažo, izvlečemo veliko brisačo in jo položimo na 

vroč pesek. Iz torbe vzamemo plavalno blazino in jo napihnemo. Globoko vdihnemo zrak in 

napihujemo blazino. Blazina postaja vse večja in večja. Preden se odpravimo v vodo, se dobro 

namažemo s kremo za sončenje, da nas ne bo opeklo sonce. Vzamemo blazino in stečemo v 

morje. Plavamo z rokami in se odrivamo z nogami. Ko se utrudimo, zvlečemo blazino na suho. 

Obrišemo se z brisačo in iščemo školjke na obali. Tekmujemo, kdo vrže kamenček dlje v morje. 

Po plaži hodi prodajalec sladoleda in kriči: Sladoled, sladoled! Izberemo si svoj najljubši okus 

in ga ližemo. Mmmm, kako je dober. 

3.5.10.2 Pomladni dan 

 

Najprej z otroki pogovorimo o letnem času. 

Nežno pomladno sonce sije. Iz hiše stečemo na prebujajoči travnik, ki je odet v živopisne pomladne 

barve. Iz tal poganja mlada, zelena trava. Tudi zvončki in trobentice že rastejo. Imamo vsi 

košarice? Sklonimo se, previdno trgamo cvetlice in jih položimo v košaro. Vse košarice so 

polne. Otroci ali slišite kukavico? »Ku-ku, ku-ku, ku-ku, ...« se oglaša. Le kje se skriva? Vsi 

pogledamo naokrog, dokler je nekdo ne odkrije. Kukavica zleti na drugo vejo. Tečemo za njo, 

dokler ne pridemo do roba gozda. Zagledamo potoček in v njem plavajo ribe, ki spuščajo mehurčke 

(posnemamo plavanje in spuščamo mehurčke). Tudi rakce opazimo. Njihova hoja vstran se nam 

zdi strašansko smešna. Posnemamo jo. Na bregu zagledamo račjo družino. Mama raca pazi štiri 

razigrane račke, očka racak pa ravno nerodno raca iz vode. Oponašamo račjo družino, lahko tudi 

gagamo. Iz žepa potegnemo kos kruha, ki smo ga hranili za malico. Drobimo kruh in ga mečemo 

živalim. Zdaj smo tudi mi že lačni zato odidemo domov. 
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3.5.10.3 Zimski dan 

 

Pokrajino je pobelil prvi sneg. Nekega zimskega jutra navsezgodaj... 

Zbudimo se v topli postelji. Pomanemo si oči. Z rjuho smo pokriti vse do nosu, le oči gledajo 

levo in desno. Skozi okno zagledamo zasneženo pokrajino. Vendar je v postelji tako prijetno toplo, 

da se pokrijemo čez glavo in še malo zadremamo. Štejemo do tri (štejemo vsi skupaj). Hitro se 

odkrijemo in skočimo iz postelje. Zazehamo in se dobro pretegnemo. Slečemo toplo pižamo in 

se pričnemo oblačiti. Vzamemo smučarske hlače, s stola potegnemo debel pulover in ga s težavo 

zvlečemo čez glavo. Obujemo si škornje. Na mizi nas čakajo topel čaj in piškoti. Z užitkom 

grizljamo piškote in pijemo čaj. Sedaj je naš trebušček poln (potrepljamo se po trebuščku) in se 

odpravimo proti vratom. Oblečemo še toplo bundo, na glavo poveznemo kapo, na roke si 

nataknemo rokavice, okoli vratu si ovijemo šal. Skozi vrata (odpremo in zapremo) se odpravimo 

na sneg. Sneg je mehak in se udira pod nogami. Visoko dvigamo noge, ki se nam vedno znova 

udirajo v novozapadli sneg. Tako dospemo do gozda. Vsa drevesa so oblečena v belo. Poglejte! Nad 

nami skače veverica z veje na vejo  (pogledamo navzgor)... Sedaj si ogledujemo stopinje v snegu. 

Drobcene in kratke so gotovo mišje, drobne in dolge pa zajčje (oponašamo mišje in zajčje 

korake). Otroci začnejo kotaliti velike kepe, da bodo naredili snežaka. Nekateri se tudi kepajo in 

delajo angelčke v snegu. Igranje nas utrudi, zato se odpravimo domov. 

 

3.5.10.4 Športniki vseh vrst 

 

Z otroki se pogovorimo o vseh športih, ki jih poznajo. Povejo naj kateri športi so jim bolj všeč in 

zakaj. 

Danes smo vsi športniki. Najprej smo smučarji. Kako smo oblečeni? Kaj vse potrebujemo? 

Spuščamo se po strmini in vijugami med palicami. Pazimo, da ne pademo.  

Sedaj smo plesalci in vadimo za nastop. Stojimo pred ogledalom in plešemo. Če se zmotimo, gib še 

enkrat ponovimo. Vadimo plesne korake, obrate in piruete.  

Sedaj smo plavalci in vadimo različne tehnike plavanja: prsno, hrbtno, mrtvaka. 

Sedaj smo telovadci. Vadimo različne telovadne vaje... 
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3.5.10.5 Izražanje čustev  

 

Pri tej vaji spodbudimo otroke in jim pomagamo, da bodo znali in hoteli izraziti vsa potrebna 

čustva. 

Pomislimo na nekaj, kar nas je razjezilo... 

Jezni smo kot še nikoli. Kar pihamo od jeze. Topotamo z nogami, kričimo, stiskamo pesti... 

Sedaj pa pomislimo na nekaj lepega. Takoj postanemo veseli. Zelo smo veseli.  

Kako pokažemo veselje? Skačemo, se smejimo, hopsamo, prijazno gledamo,... 

Kako pa izrazimo žalost? 

Jokamo, manemo si oči, tečejo nam solze po licih... 

Sedaj nas je nekaj prestrašilo? Zelo nas je strah. Obstanemo na mestu in pokrijemo si oči. 

Bodimo pogumni... Kdo je najpogumnejši? Kako to pokažeš? Vsi smo veliki junaki. 

Sram nas je... tako nas je sram, da se kar skrijemo.  

Leni postajamo... 

Nič se nam ne ljubi. Še premaknemo se ne. Samo ležimo in lenarimo. 

 

3.5.10.6 Palčki pomagalčki 

 

Kako bi bilo, če bi se spremenili v palčke pomagalčke?  Danes bomo pomagali in bomo vse 

pospravili. 

Najprej bomo pogledali v kuhinjo. Joj kakšen nered. In koliko umazane posode. Hitro se lotimo 

pomivanja. Prvi podaja krožnike, drugi jih namili, tretji splakuje, četrti briše, peti pa 

pospravlja v omaro... Posoda je pomita in pospravljena. Zdaj pa pometimo tla in  pobrišimo 

mizo. Že smo v kopalnici. Najprej pospravimo perilo, ki leži na tleh, vklopimo pralni stroj, 

obrišemo ogledala, pospravimo mamine šminke. V spalnici pospravimo posteljo in že odhitimo 

v otroško sobo, kjer je polno igrač, ki ležijo po tleh. Danes smo palčki pomagalčki in z veseljem 

bomo vse pospravili. To bo mamica vesela... 

 

3.5.11 ANALIZA SPROSTITVENE TEHNIKE: AKTIVNE ZGODBE 

 

Pri tej vrsti sproščanja smo vsi, tako otroci kot jaz, resnično uživali. Veliko je bilo smeha, veselja in 

sproščenosti. Največkrat so si želeli izvajati igre Športniki vseh vrst, Palčki pomagalčki in Zimski 

dan. Še posebej je bilo opazno, da so se manj sproščeni otroci tu lažje vključili v igro, saj smo vaje 

izvajali vsi hkrati. Bili smo aktivni, ustvarjalni in predvsem povezani. Otroci so se urili v 
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iznajdljivosti. Premagali so določene strahove in razvijali svoje na novo odkrite igralske 

sposobnosti. Aktivne zgodbe so pripomogle k razvoju ustvarjalnega gibanja. Na začetku je šlo pri 

nekaterih le za posnemanje, ki se je kmalu spremenilo v improviziranje in preizkušanje različnih 

gibanj. 

3.6 UGOTOVITVE O PREVERJENIH HIPOTEZAH 
 

Po končanem izvajanju dejavnosti lahko potrdim vse zastavljene hipoteze. 

 

H 1 – Otroci se bodo z uporabo sprostitvenih tehnik umirili in postali strpnejši do sebe in drugih. 

 

Otroci so se zelo radi vključevali v izvajanje dejavnosti. Postali so strpnejši drug do drugega, 

konfliktov je bilo manj in le te so reševali na konstruktiven način, tudi agresije in napetosti med 

otroki je bilo občutno manj. 

 

H 2 – Tehnike sproščanja in umirjanja omogočajo otrokom premagovati njihove stiske in napetosti. 

 

Otroci so, po nekaj začetnih težavah pri izvajanju ali razumevanju vaj, kmalu kar tekmovali, kdo si 

bo izmislil nov gib, masažo ali zgodbo. Pri tem so želeli, da jih fotografiram, ker smo po končanih 

dejavnostih vedno skupaj pogledali, kaj vse smo počeli. Lahko potrdim, da so na začetku nekateri le 

opazovali druge pri izvajanju gibov. V mesecu marcu so vsak na svoj način dodajali nove kretnje, se 

dopolnjevali in si pomagali pri pravilnem izvajanju giba ali določenega zaporedja. 

 

H 3 – Kako se na sprostitvene tehnike odzivajo deklice in kako dečki? 

 

Pri izvajanju sprostitvenih tehnik so bile na začetku bolj motivirane za delo deklice, dečki so se v 

večini najraje vključevali pri aktivnih zgodbah. Takrat so bili oni pogosto vodje in so jih deklice 

posnemale. Po dveh mesecih rednega izvajanja sprostitvenih tehnik ni bilo več razlik v motivaciji 

glede na spol, le da so deklice večkrat elemente sprostilnih tehnik vnašale tudi v igro. 

 

H 4 –  Otrokom bo nov način iger, ki jih bodo spoznali, prijeten 

 

Način učenja je bil vsem otrokom prijeten, saj so se radi pridružili skupini s katero smo izvajali 

različne tehnike sproščanja. Potrditev sem dobila preko vprašanj otrok: kdaj se bomo šli spet to ali 

ono igrico ali pa kdaj bomo spet malo počivali na blazini. S tem so ovrgli tudi moje dvome o 

primernosti določenih dejavnostih kot sredstvih za pomoč in učenje otrok. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

 

V diplomski nalogi sem se lotila zanimive in danes aktualne teme: stres in načini sproščanja ter 

sprostitvene tehnike primerne za predšolske otroke.  

Starši in vzgojitelji se moramo zavedati, da je za otrokov normalen in zdrav razvoj potrebna fizična 

aktivnost, prek katere imajo otroci možnost sprostitve.  

Zaradi narave dela in hitrega tempa življenja so starši vse pogosteje odsotni iz otrokovega življenja 

in zato je še posebej pomembno, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki z njimi preživimo 

veliko časa, preko igre naučimo otroke sproščanja in sprostitvenih tehnik. 

Otroci so različne tehnike  sproščanja spoznavali od januarja 2014. Postale so del našega vsakdana. 

Spremembe so se pokazale v večji medsebojni strpnosti, v manjši agresivnosti in manj hrupni igri 

kot tudi v boljši samopodobi, prijaznosti in večji telesni odpornosti.  

Spremembe počutja in vedenja so bile odvisne predvsem od vztrajnosti, potrpežljivosti, 

sproščenosti, pozitivne naravnanosti in empatije vzgojiteljice ter od razpoloženja in počutja otrok.  

Pred začetkom izvajanja dejavnosti sem starše seznanila z vsebino in načinom dela ter hipotezami. 

Vsi so pisno privolili, da njihov otrok lahko sodeluje pri predstavljenih dejavnostih. Po treh mesecih 

rednega izvajanja sem s starši otrok opravila kratek informativni pogovor, v katerem sem jih 

spraševala ali so zaznali spremembe v vedenju, počutju, igri, vztrajnosti otrok. Povedali so, da so 

otroci doma pogosto kazali različne načine masaž in vaj iz joge in nekateri starši so se jim z 

veseljem pridružili. Pohvalili so tudi pozitiven vpliv vaj na vedenje. Otroci so bili doma bolj 

pripravljeni za delo in sodelovanje, manj je bilo konfliktov med sorojenci in bolj so bili umirjeni. 

Sama lahko le še dodam, da so imele sprostitvene igre res izjemen vpliv na nepotrpežljive, nemirne 

in zavrte otroke, saj so bile pri njih še posebej opazne spremembe. V skupini so otroci postali bolj 

strpni, nemirni otroci so postali bolj umirjeni, zavrti otroci pa so se počasi osvobajali svojih stisk. V 

skupini prevladuje kinestetični - gibalni tip otrok, za katere je značilno, da si največ zapomnijo, če 

imajo možnost lastne izkušnje. Imajo veliko idej, novosti pa sprejemajo kot izziv. Prav tako moram 

omeniti otroke taktilnega tipa, ki so najbolj prišli do izraza pri masažah. 

Sprostitvene igre in tehnike so pozitivno vplivale na vse nas in zato jih bom v vrtcu zagotovo 

izvajala  tudi v prihodnje. 
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5 PRILOGA 
 

 

5.1 SPROSTITVENA TEHNIKA: JOGA 
 

 

 

                         
        KOBRA (BUČANGASANA)                                        KROKODILOV GOBEC 

 

 

 

                    
  ŠKOLJKA (HASTA-PADASANA)                                     PREMIČNA MIZA 

 

 

 

                     
      TRIKOTNIK (TRIKOSANA)                               MALA SVEČA (PARVATASANA) 
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STOJA Z RAZKORAČENIMI NOGAMI                               KAČA NA SONCU 

 

 

                  
   BAGER (MUDRA VARIACIJA)                SED NA PETAH (ANANDA MADIRASANA) 

 

 

                          
                          MIZA                                                               ZAJEC, KI RAZMIŠLJA                                                   

 

 

                        
                   POČIVALČEK                                                              TOBOGAN                    
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5.2 SPROSTITVENA TEHNIKA: MASAŽA 
            

                         
           RISANJE NA HRBET                                                                POČIVANJE                                       

   

                          
                      VREME  1                                                                         VREME 1 

 

                           
             CESTNI VALJAR                                                                       DEŽ 

 

 

               
              MEDVEDJA HOJA                     DAJ, DA TE NARIŠEM       DVA KOT EDEN 
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                POMETAMO                                                        PO MORJU PLAVAJO RIBICE                                                                           

 

 

5.3 SPROSTITVENA TEHNIKA:VODENA VIZUALIZACIJA 
 

 

 
                SADNI OKUSI                           

 

5.4 SPROSTITVENA TEHNIKA: TELESNE SPROSTITVENE VAJE                                    
 

 

                          
             DRGNENEJE DLANI                                                       MUCKANJE  
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       OTRESANJE MRAVELJ                                          OPAZUJEMO SVOJE DIHANJE  

5.5 SPROSTITVENA TEHNIKA: AKTIVNE ZGODBE 
 

                             
ŠPORTNIKI VSEH VRST 1                                              ŠPORTNIKI VSEH VRST 2 

 

                        
          IZRAŽANJE ČUSTEV                                                           ZIMSKI DAN 

 

                                           
             IZRAŽANJE ČUSTEV                                              PALČKI POMAGALČKI  
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