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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi sem predstavila način priprave in izvedbo plesne dramatizacije s pomočjo 

pravljice Živali pri babici Zimi. V vrtcu sem opazila, da jo pogosto spremljajo kostumi, scene 

in različni pripomočki. Otroci se tako težko sprostijo in gibalno izrazijo, zato sem pri svojem 

delu v ospredje postavila gibalno-plesno ustvarjanje in izražanje. 

 

V teoretičnem delu sta najprej opredeljena ples in gibanje. Predstavljen je pomen izražanja 

skozi plesno gibanje, poleg tega pa so našteti in opisani vidiki, na katere vplivamo s takim 

načinom gibanja. Znotraj ustvarjalnega gibanja je nekaj besed o improvizaciji in igrah z 

vlogami. Predstavljene so vrste gibalno-plesnih dejavnosti in plesna dramatizacija. Vzgojitelji 

moramo biti seznanjeni z vlogo, ki jo imamo v plesno-ustvarjalnem procesu, ter upoštevati 

načela in metode plesne vzgoje, ki so navedena proti koncu teoretičnega dela. 

 

V empiričnem delu so zajete dejavnosti, poteki dejavnosti in analize posameznih dni, ki sem 

jih izvajala v skupini predšolskih otrok, starih od treh do štirih let. Pri izražanju živali so se 

otroci zelo dobro vživeli v vloge. Vsak je na svoj način gibalno prikazal žival in njeno 

gibanje. Na njihovo večjo ustvarjalnost so vplivale dejavnosti, pri katerih smo spoznavali 

lastnosti živali in si ogledovali njihova gibanja v naravi. Vzgojitelji moramo biti tisti, ki jim 

omogočimo takšno gibanje, in jim dovoliti, da ustvarjajo, kakor želijo, da se lahko podajo v 

raziskovanje in iskanje vedno novih gibalnih rešitev. Skozi to gibanje lahko opazujemo otroka 

na drugačen način in poskušamo povzeti, kaj nam z gibanjem sporoča.  

 

 

Ključne besede: ples, ustvarjalno gibanje, izražanje skozi plesno gibanje, plesna 

dramatizacija. 

 

 

 





 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis I present a way to prepare and implement the dance dramatization of the fairy 

tale Animals at Grandma winter. In preschool I noticed that dramatization is often 

accompanied by costumes, scenery and different accessories.because of that children are  

difficult to relax and physically express, so I focussed on the physically-dance creation and 

expression. 

 

In the theoretical part there are first defined dance and movement. The importance of 

expression through dance and movement is presented, as well as listed and described aspects 

on which we influence by that kind of movement. Within the creative movement there is a 

few words about improvisation and role playing. There are presented the types of physical 

activities and physically-dance dramatization. Educators need to be aware of the role that we 

have in dance- creative process and take into account the principles and methods of dance 

education, that are listed at the end of the theoretical part. 

 

Empirical part of the tesis  includes activities, courses of action and analysis of individual 

days,that I have performed in a group of preschool children aged three to four years. In 

expressing animals, the children very good assumed roles. Each one on his own way of 

movement showed the animal and its movements. Their higher creativity was influenced by 

activities in which we learned about the characteristics of the animals and looked at their 

movements in the wild. Educators need to be the one which allow children such movement 

and let them create as they wishwhich leads to exploration and searching always for new 

movement solutions. Through this movement, we can observe the child in a different way and 

try to find out the message that child is sending to us. 

 

 

Keywords: dance, creative movement, expression through dance and movement, dance 

dramatization. 
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UVOD 

 

Otroci so naše sanje za prihodnost in upanje za boljši svet. Največje darilo, ki jim ga lahko 

poklonimo, je, da spodbudimo njihove ustvarjalne sposobnosti in pomagamo izpeljati njihove 

načrte. Otroška domišljija je brez meja. Kot vzgojitelji in učitelji imamo najlepše poslanstvo 

na svetu – možnost, da otroka vpeljemo v svet ustvarjalnosti, da oblikujemo tu in tam kakšen 

pogled na svet in da s svojo srčnostjo »vtisnemo pečat« v zametke celovitih mladih osebnosti. 

Če damo otroku možnost »ustvarjalno misliti« z gibanjem, razvijamo njegov domišljijski in 

intuitivni svet, kajti gibanje je univerzalna govorica, ki je od prvih razvojnih obdobij otroku 

najbližja (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 5). 

 

Ples in gibanje me spremljata od otroštva in imata posebno mesto v mojem življenju. Igrali 

smo se gibalne igre, na različne načine ustvarjali, plesali in dovolili domišljiji prosto pot. Na 

teh področjih se z izobraževanjem, branjem literature in izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu 

vedno znova izpopolnjujem. Največ znanja na tem področju, ki ga sedaj z veseljem 

uporabljam pri svojem delu, pa sem pridobila med študijem na Pedagoški fakulteti. Tako je 

tudi »glavna nit« moje diplomske naloge povezana s plesom in z gibanjem.  

 

V vrtcu smo velikokrat pripravljali plesno dramatizacijo, s katero smo nastopali pred 

občinstvom. To so bili največkrat starši, vrstniki ali babice in dedki. Največ časa in energije 

smo vlagali v izdelovanje kostumov in scene, premalo pa smo se osredinili na gibalno 

ustvarjanje in izražanje. Odločila sem se, da z otroki pripravimo plesno dramatizacijo na 

drugačen način. Glede na letni čas smo izbrali pravljico z naslovom Živali pri babici Zimi. 

Nismo izdelovali kostumov za določene vloge živali, ampak smo si s pomočjo video-

posnetkov ogledali njihova gibanja v naravi, skozi literaturo pa spoznali njihove značilnosti.   

 

Zanimalo me je, kako se bodo otroci vživeli v vloge, ali bodo radi sodelovali ter kakšne 

načine gibanja bodo ustvarjali. Predvsem pa me je zanimalo, kako bodo ogledi video-

posnetkov živali vplivali na njihovo izražanje in gibalno-plesno ustvarjalnost. 
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I TEORETIČNI DEL  

 

1 PLES IN GIBANJE 

 

1.1 Pomen plesa 

 

Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini. Že tisočletja 

je del človekove kulture, saj ga pozna vseh več kot 3.000 doslej znanih kultur na svetu. Skozi 

svoje gibanje, skozi pesem in glasbo je človek izražal svoje hrepenenje, žalost, veselje, 

bolečino, povezanost z nadnaravnimi silami, bojevitost, erotičnost (Zagorc, 1997, str. 7). 

 

Ples je najstarejše sredstvo za ekspresijo telesnih, čustvenih in duhovnih razsežnosti. Ritmična 

gibanja, geste, petje in glasba so sestavni elementi vseh kultur na našem planetu. Včasih je 

ujet v gibalne forme, včasih je ena sama improvizacija, zrcalo trenutnega občutenja, spajanja 

z glasbo, zvokom, ritmom, s partnerjem, soplesalci in tudi z gledalci (Zagorc, 2008, str. 8). 

 

V človekovem plesu so tako na nek simboličen način združene vse moči in vsa svobodnost 

sveta. Človekovo plesno gibanje je kot valovanje morja in ne prenese nobenih meja. S plesom 

se na poseben način izraža svoboda človekovega telesa in duha. V njem se zrcali skrita želja, 

da bi se poistovetil z neskončnim kroženjem ustvarjalnih sil v kozmosu, kajti vse, kar se 

dogaja izven nas, se na tak ali drugačen način odrazi v naši notranjosti, in vse, kar se dogaja 

znotraj nas, dobiva odblesk v svetu okoli nas. Neločljivi del narave smo, njenih oblik in 

gibanj, njenih zvokov in barv, njene igre vetra in oblakov (Zagorc, 1997, str. 8).    

 

Ples je, prav tako kot glasba, svetovni jezik. Neskončno število kretenj in gibov, telesnih drž 

in položajev, mimičnih gest obraza, izrazov oči itd. predstavlja posebno govorico, s katero 

človek sprošča svoje misli, svoja zaznavanja, čustva, doživetja, občutenja, razumevanja, 

nagnjenja in hrepenenja. Soigra telesnega in duševnega je v plesu našla široko zatočišče. Ples 

tako ni le odraz telesnega odzivanja na ritem, temveč je tudi odraz človekovega duševnega in 

duhovnega sveta. Ni besed, ki bi človekovo počutje lahko opisale tako zgovorno in natančno, 

kot so številna sporočila njegove telesne izraznosti (Zagorc, 1997, str. 9). 
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Naslednje definicije so nekakšen skupek vseh definicij o plesu in zajemajo vse oz. večji del 

njegovih značilnosti. Zapisala sta jih avtorja Ririe in Woodbury (1996). 

 Ples je celovita izkušnja, ki zajema telesno, umsko, čustveno, duhovno in estetsko 

dimenzijo posameznika, nam pomaga zaznavati, kdo smo in po čem hrepenimo. 

 Plešemo lahko v vseh starostnih obdobjih, ne glede na spol ali sposobnosti. Vsakdo 

lahko pleše tudi brez posebnega talenta ali izkušenj. 

 Ples je izrazno gibanje, ki ima moč obogatiti življenje. Človeku daje občutek za 

veselje in razvija samozavedanje. 

 Ples omogoča raziskovanje samega sebe. 

 Ples lahko uporabimo v procesu učenja, ker razvija mišljenje in predstavljanje. 

 Ples omogoča vsem otrokom, da raziskujejo ter izrazijo svoje telesne in ustvarjalne 

potenciale na netekmovalen način. 

 Ples omogoča, da pridobimo ali izboljšamo stopnjo samospoštovanja in samozavesti, 

če razvijamo lastno enkratnost. 

 Ples omogoča razvoj sposobnosti za koncentracijo in sposobnost za učenje. 

 Ples razvija razumevanje in odnos do telesa, ki se lahko razvije v življenjski pogled na 

telesno pripravljenost in zdravje. 

 Ples nas uči kreativnega reševanja problemov. 

 Ples spodbuja intuitivne, čustvene in tudi verbalne odzive. Izostri percepcijo ter 

spodbuja samovrednotenje in kritično presojanje. 

 Ples nas motivira. 

(Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 27) 

 

Ugotovili smo, da je ples znak življenja, ki izhaja iz telesa in njegovega gibanja, in da je 

gibanje za človekovo življenje prav tako pomembno kot dihanje (Zagorc, 2006, str. 34). 

 

1.2 Pomen gibanja 

 

Gibalna aktivnost vpliva na otrokovo telesno rast in duševni razvoj, na zadovoljevanje 

otrokove naravne potrebe po vsakodnevni aktivnosti, na motivacijo za redno gibalno 

udejstvovanje v odraslosti, na odnos do prevzemanja odgovornosti za zdrav način življenja, 

na sprostitev in dobro počutje, na oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in 

kulturnega odnosa do okolja in narave kot posebne vrednote, na razvoj gibalnih in 
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funkcionalnih sposobnosti, na oblikovanje odnosa do drugih ljudi in še bi lahko naštevali. Na 

kratko rečeno, pomen gibanja za otroka je v vplivu na razvoj njegove celotne osebnosti. Vpliv 

gibalnih dražljajev je namreč v procesu zorenja čedalje manjši. Največji je do tretjega leta, 

velik od tretjega do šestega leta, potem pa postopoma upada (Zurc, 2008, str. 25, 26). 

 

Na pomen gibanja za otrokov razvoj opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 

v mnogih svojih poslanicah in priporočilih. Ob najočitnejših vplivih gibalne aktivnosti, kjer v 

prvi vrsti izstopajo vplivi na zdravo rast in razvoj mišično-skeletnega, srčno-žilnega in 

dihalnega sistema ter ohranjanje energijskega ravnotežja za vzdrževanje zdrave telesne mase, 

ima vpliv tudi na psihosocialni razvoj, kot je razvoj samopodobe, psihično počutje, 

vzpostavljanje socialnih stikov (Zurc, 2008, str. 26). 

 

Še zlasti otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju, in če hočemo, da se bodo pravilno 

razvijali, jim moramo omogočati, da jo bodo na nek način zadovoljili (Zagorc, 2006, str. 34). 

 

Najpogostejše dejavnosti otroka so igra, gibanje in ustvarjanje. Potrebi po gibanju in igri sta 

pri otroku primarni. Pomembno je, da se otrok igra s svojim gibanjem in fizično raziskuje 

svojo okolico (Geršak, 2006, str. 55). 

 

»Gibanje je človekova nuja. Vanjo nas ne silijo le vsakdanja praktična opravila, ampak naše 

telo, ki je ustvarjeno za gibanje. Plesno gibanje je človekova želja« (Sachs, 1997, str. 11, 12). 

 

Gibanje je torej univerzalna govorica, ki je v vseh razvojnih obdobjih otroku in kasneje 

mladostniku najbližja. Znanstveniki so ugotovili, da otroci potrebujejo stimulativni umetniški 

vzgojni program, saj ima umetnost daljnosežen vpliv na telesni in intelektualni razvoj 

posameznika. Umetniška dejavnost namreč stimulira zavest o telesnih močeh, zmanjšuje 

mišične inhibicije, krepi predstavljivost, prispeva k razvoju hkratnega zavedanja sebe in 

okolja, spoznavanja odnosov, doživljanja (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 6). 
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2 IZRAŽANJE SKOZI PLESNO GIBANJE 

 

Spoznavanje lastnega telesa je pogoj za učinkovito in zadovoljujoče ravnanje z njim. Prav pri 

plesni aktivnosti deluje telo kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema 

kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se na nek način odziva nanje. Gibanje in 

čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva kažejo v ekspresivni govorici telesa. 

Otroci in/ali mladostniki mnogo bolj kot odrasli izražajo svoje duševno počutje s telesnim 

stanjem in obratno. Mnogi med njimi najdejo posebno zadovoljstvo v plesu; v njem odkrijejo 

pot za osvoboditev svojih čustev in občutij, ki bi jih s pomočjo besed sicer težko spravili na 

površje. Začenjajo se zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega gibanja, časa in 

prostora ter predvsem različnih možnosti za izrabo svoje energije na eni strani ter možnosti za 

izražanje in umetniško doživljanje na drugi (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 6). 

 

Bognar poudarja pomen giba v otrokovem izražanju doživljanja, naj si bodo to kretnja, 

mimika, ples, pantomima. Domneva, da je mogoče doživljanje najpomembnejše izraziti prav 

z gibom, ker se skozenj čustveni naboj najlažje prazni. V zvezi s tem ugotavlja, da je evropska 

civilizacija razvila ideal racionalnega človeka, ki ne izraža emocij. S tem je zapostavila gib 

kot sredstvo izražanja, kar je deloma vzrok tudi za različne psihosomatske motnje, ki jih 

druge civilizacije, kjer je gib ostal sestavina čustvenega življenja, ne poznajo (Kroflič, 1992, 

str. 37). 

 

Vsakdo lahko uživa v ritmu,  svobodnem, improviziranem pa tudi nadzorovanem izraznem 

gibanju, vsakdo lahko užije čutno veselje do ustvarjanja. V tem je bistvena vrednota plesa, 

zaradi česar bi moral postati del vzgojno-izobraževalnega procesa (Kroflič, 1992, str. 37). 

 

Otrok veliko bolj kot odrasli izraža svoje duševno počutje s telesnim stanjem in nasprotno. 

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

telesa. Še zlasti otroci in mladostniki najdejo posebno zadovoljstvo v plesu, kajti mnogi med 

njimi odkrijejo v njem pot za osvoboditev svojih čustev in občutij, ki bi jih s pomočjo besed 

težko izrazili. Plesno gibanje prav tako izjemno veliko prispeva k samozavedanju, občutju 

uspeha in zadovoljstva, saj omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike in vliva 

samozadovoljstvo, vpliva na vedenje, odnos do drugih in oblikovanje stališč. Pomembno 

vlogo pa ima ples pri razvijanju »socialnih spretnosti«, ker spodbuja stike z drugimi, vliva 
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zaupanje, razvija občutljivost, prilagodljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, 

upoštevanje pravil, vzdrževanje pozornosti, vodenje in podrejanje, iniciativnost in 

sodelovanje pri najrazličnejših aktivnostih (Zagorc, 1997, str. 18).  

 

2.1 Vidiki plesno–gibalnega izražanja  

 

Plesno–gibalno izražanje ima velik vpliv na celostni razvoj. Močno vplivamo na telesni, 

gibalni, umski, čustveni, duhovni in socialni vidik razvoja posameznika (Šušteršič in Zagorc, 

2010, str. 28). 

 

2.1.1  Telesni vidik 

 

S plesom močno vplivamo na razvoj in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti, močno 

vplivamo predvsem na srčno–žilni in dihalni sistem ter s tem na razvoj vzdržljivosti. 

Spodbujamo razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti: koordinacije gibanja, gibljivosti, moči, 

hitrosti, ravnotežja in preciznosti. Poleg vseh naštetih nudi ples optimalne pogoje za razvoj 

orientacije v času in prostoru ter natančnosti (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 28). 

 

Otrok se pri plesnem gibanju začenja zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega 

gibanja, časa in prostora ter predvsem različnih možnosti za izrabo svoje energij. Z razvojem 

motorike se razvija celotna sposobnost nadzorovanja telesa, ki pa je v veliki meri odvisna od 

obvladovanja gibanja ter pogojuje telesni, emocionalni in mentalni razvoj (Šušteršič in 

Zagorc, 2010, str. 28). 

 

M. Zagorc (2006) piše, da ples ni povezan samo s človekovim telesom, pač pa tudi z 

njegovim duševnim in duhovnim svetom. Je poseben izraz človekove zavesti, potreb, duha in 

spoznanj, čustev in hotenj. 

 

2.1.2  Čustveni vidik 

 

Ustvarjalni proces v plesu nas spodbuja, da z gibanjem izražamo svojo notranjost navzven. 

Izražanje razpoloženja skozi gib je človeku prirojeno in je zanj elementarnega pomena. Kar je 

nekdaj veljalo za nedostojanstveno ali celo za primitivno, živalsko vedenje (npr. razposajeno 
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gibanje), se danes pojmuje kot govorica telesa, s katero spontano ali namerno izražamo svoja 

čustva in počutje. Na čustva (veselje, jeza, strah, sreča, žalost, strast, bolečina) se lahko 

različno gibalno odzivamo: poskakovanje in cepetanje, privzdigovanje ramen in zadrževanje 

dihanja, nemirno prestopanje, kriljenje z rokami, stresanje z glavo ali skrivanje v lastnem 

objemu (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 29). 

 

Zagorc (2006) piše, da nam vse zvrsti umetnosti ponujajo možnosti, da svoje zaznavanje 

bogatimo, s tem pa oblikujemo svoj notranji svet in svoj odnos do okolja – do narave, ljudi. 

Ples nam lahko odpira nova obzorja zavedanja bistva in tudi možnosti neverbalnega izražanja 

vsega, kar se nas je na določen način dotaknilo. Postanemo senzibilnejši, odzivnejši, znamo si 

izmišljati nove in nove gibalne vzorce – postajamo bolj in bolj ustvarjalni, ples nam daje 

možnost za lastno raziskovanje giba, s tem pa tudi izražanja. Odpira pot do novih spoznanj o 

sebi, soplesalcih, skupini; ob tem narašča občutek samozaupanja, samopotrjevanja in tudi 

poguma, da razkrijemo sebe. 

 

Ples sprošča telesne in duševne napetosti. S tem, ko se gibljemo in se prepustimo glasbi ali 

drugi ritmični spodbudi, odpotujemo in za trenutek pozabimo na vse skrbi (Šušteršič in 

Zagorc, 2010, str. 29). 

 

2.1.3  Intelektualni  /  umski vidik 

 

Razvoj umskih sposobnosti se v veliki meri dogaja prek gibanja, ki je obogateno s čutnim 

dojemanjem in človekovo bližino. Izpostavljen je razvoju senzomotoričnega sistema v telesu, 

kar pomeni, da so gibalna vzgoja, senzorno učenje in zaznavanje ter še posebno gibalno 

ustvarjanje, »izmišljevanje«, tisto, kar je nujno vključevati v zgodnji otrokov razvoj (Šušteršič 

in Zagorc, 2010, str. 29.). 

 

2.1.4 Socialni vidik 

 

Ko govorimo o plesu, govorimo o gibalnih nalogah, ki jih učitelj naloži vadečim v razredu. 

Razred predstavlja skupino, za katero je značilno medsebojno sodelovanje. Na takšen način si 

učenci pridobivajo izkušnje, ki jih bodo potrebovali za življenje z vsemi svojimi dobrimi in 

slabimi lastnosti. S plesom si vadeči približa podobo samega sebe, razumevanje ljudi, ki ga 
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obdajajo, in sveta, v katerem živi. Vse to pozitivno vpliva na samopodobo vadečega in 

njegovega odnosa do sebe in drugih (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 29).   

S plesom pozitivno vplivamo na agresivnost, impulzivnost, hiperaktivnost, nasilništvo, 

prosocialno in antisocialno vedenje, empatijo, komuniciranje, sposobnost reševanja 

konfliktov in razvoj inteligentnosti. Vplivamo tudi na ustvarjalnost – ustvarjalno mišljenje, 

domišljijo, spontano izražanje. Razvijamo čut za estetiko (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 29). 

 

 

3 USTVARJALNO GIBANJE 

 

V kakšnem odnosu sta ustvarjanje in gib? Gibanje je ena osnovnih človekovih potreb. 

Ustvarjanje je najvišja človekova potreba, katere zadovoljitev mu omogoča 

samouresničevanje. Ob ustvarjanju z gibanjem se povezujeta temeljna in najvišja človekova 

dejavnost v novo vrednost. Ta se kaže v človekovi sproščenosti, dobrem počutju, 

zadovoljstvu,  prisluškovanju sebi in odzivanju okolju (Kroflič, 1992, str. 11). 

 

Ko ustvarjamo z gibanjem, se izražamo s telesom, posredujemo svojo notranjost, sporočamo s 

samim seboj, ne preko varnih posrednikov, kot so besede, zvoki, barve. Sebe neposredno 

izpostavimo. Otrokom je ustvarjanje z gibanjem naraven način izražanja, ki jih sprošča, 

zadovoljuje, osrečuje, tako v igri v vrtcu kot v igri pri pouku (Kroflič, 1992, str. 11).  

 

Zagorc (2008) piše, da nas znanstvene metode napeljujejo k razmišljanju o načinih, metodah 

in sredstvih, s katerimi bi v večji meri vplivali na razvoj desne možganske polovice. Sodobna 

psihologija še posebej poudarja, kako pomembno je zaznavanje sveta s čutili, kajti vse tisto, 

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

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

zvokom, z barvo, glino in vsekakor tudi z gibom. 

 

Zagorc (2008) navaja, da za ustvarjalno vedenje, ki ga spodbujamo z metodo ustvarjalnega 

giba značilno udejanjanje različnih vsebin. To pomeni, da pri reševanju problema subjekt ne 

ostane na predstavni in verbalni ravni, ampak prevede zamisel v akcijo, katere izrazno 

sredstvo je gib. 
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Nadgradnja obvladovanja svojega telesa je ustvarjalni gib, ki omogoča povezovanje uma, 

telesa, čustev in duha. Učencem omogoča, da različno pristopajo k reševanju izbranih nalog in 

problemov (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 28). 

 

Ko učenec ustvarja z gibanjem, je v to vključena njegova celostna osebnost. Pri tem se srečuje 

z globinami lastnega jaza, črpa iz svojih prejšnjih izkustev, veča svojo občutljivost za obliko. 

Takšno ustvarjalno plesno udejstvovanje pospešuje osebnostno znanje in omogoča 

samouresničitev. Izrazni ples spodbuja izražanje posameznika; niti dva plesalca ne plešeta 

enako v gibanju in občutenju. Izrazni ples je najvišja fizična in čustvena sprostitev. Duša se 

umiri, telo se giblje samo, dihanje je stimulirano, življenjska energija teče in najde takojšen 

izraz. Bolj ko se duša umirja in nas energija premika globlje, bolj smo osvobojeni in življenje 

in umetnost se pojavljata skupaj (Fineberg, 1990, v Zagorc 2008, str. 22). 

 

Krofličeva (1999) piše, da se je ustvarjalni gib pokazal kot primerna metoda spodbujanja 

ustvarjalnosti otrok in oseb z blažjo, zmerno in težjo motnjo v razvoju in kot učinkovit pristop 

v procesu njihove socializacije, kot učinkovita metoda pouka v socialni integraciji romskih 

otrok v slovenskih razredih, v integraciji otrok z motnjami sluha in govora, pri vzgojno-

izobraževalnem delu s hiper- in hipokinetičnimi otroki, z otroki z vedenjskimi težavami pa 

tudi pri delu z nadarjenimi. 

 

Šušteršič in Zagorc (2010) navajata, da pri uvajanju ustvarjalnega giba in sodobnega plesa v 

vzgojno–izobraževalni sistem omogočamo otroku, da zadovolji vse štiri osnovne potrebe. Te 

so po Kontrolni teoriji dr. Williama Glasserja naslednje: 

 

1. potreba po ljubezni: sprejetost, pripadnost, sodelovanje, varnost, prijateljstvo … 

Plesno–gibalne igre nudijo občutek pripadnosti skupini, omogočajo sodelovanje med 

otroki ter med otroki in učiteljem v prijetnem vzdušju. Skozi plesno–gibalne 

dejavnosti se krepijo socialni odnosi v skupini; 

 

2. potreba po moči: veljava, pomembnost, v središču pozornosti, ustvarjanje. 

Prav tako s plesno–gibalnimi aktivnostmi otroci zadovoljujejo potrebo po moči, so 

pomembni pri soustvarjanju plesno–gibalne stvaritve, imajo možnost vodenja skupine 

in samopotrjevanja;  
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3. potreba po svobodi: svoboda gibanja, govora, mišljenja ustvarjanja, neodvisnost, 

samostojnost. Vzgojitelji in učitelji otrokom omogočamo ustvarjalno svobodo in 

samostojnost pri gibalno–plesnem izražanju. Ne omejujemo jim svobode gibanja, za 

katero so običajno prikrajšani pri tradicionalnih učnih metodah, ki se ne zavedajo 

množice kinestetičnih tipov otrok in dajejo prednost predvsem otrokom s slušnim 

oziroma z vizualnim učnim stilom;  

 

4. potreba po zabavi: spoznavanje novega, sprememba, igrivost, uživanje, smeh, 

sprostitev, dobra volja. 

Ob plesno–gibalnih dejavnostih se otroci zabavajo, igrajo in sproščajo. Ni boljšega, 

kot učiti se skozi igro.  

 

Te potrebe so vgrajene v našo genetsko strukturo in od rojstva dalje moramo vse naše vedenje 

usmeriti v to, da jih poskusimo zadovoljiti. Kvaliteta je torej vse, kar izkusimo, kar dosledno 

zadovoljuje eno ali več naših potreb. Ko se rodimo, ne vemo, kaj so potrebe ali kako naj jih 

zadovoljujemo. Če ne poznamo kontrolne teorije, večina izmed nas nikoli natanko ne spozna, 

kaj so potrebe, vendar se do neke mere vsi naučimo, kako naj jih zadovoljujemo. To pa zato, 

ker smo že ob rojstvu sposobni razločevati med tem, kar občutimo kot prijetno ali neprijetno. 

Kmalu po rojstvu se zavemo, da se bolje počutimo dobro kot slabo in kmalu se naučimo, da je 

hranjenje prijetno – vsa preživetvena vedenja občutimo kot prijetna. Zelo hitro spoznamo, da 

je prijetno, če si ljubljen, in kasneje, če ljubiš. Naša sposobnost, da se dobro počutimo, nam 

omogoča, da spoznamo pomembnost zabave, svobode in kontrole nad tem, kar se z nami in 

okrog nas dogaja, kar je naša moč. Ko se staramo in postajamo bolj izkušeni, spoznamo, da je 

za zadovoljevanje naših potreb nujno potrebno določeno načrtovanje, trud in potrpežljivost 

(Glasser, 1994, str. 32, 33). 

 

3.1 Ustvarjalno gibalna improvizacija  

 

Improvizirati pomeni: »sestaviti, izraziti ali narediti nekaj brez predhodnega pripravljanja ali 

brez premisleka, takoj odreagirati na situacijo, biti spontan v delovanju« (Zagorc, 2006, str. 

130). 
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Zagorc (2006) piše, da je improvizacija igra. Telo opomni, da so njegove sposobnosti nad 

vsakodnevnim življenjem, da ga presegajo. Improvizacija v sebi združuje istočasno nastop in 

koreografijo. Ko improviziramo, skušamo zaobiti mehanizme nadzora v možganih in 

odreagirati intuitivno in neposredno v dani situaciji.  

 

Plesalce moramo spodbuditi k reševanju plesnih problemov na lasten, kreativen način. Nič 

več jim ne povemo, kaj in kako naj izvedejo neko idejo, temveč pričakujemo, da spontano, na 

njim lasten umetniški način reagirajo na idejo oz. koncept. Odgovore odkrivajo znotraj njih 

samih (Zagorc, 2006, str. 130). 

 

Gibalna improvizacija nas uči ustvarjanja iz lastne biti, za kar sta potrebna napor in določena 

sproščenost, da osvobodimo domišljijo, premagamo predsodke ter preplešemo stereotipno 

mišljenje in gibanje (Zagorc, 2008, str. 122). 

 

3.2 Zakaj improvizirati  

 

Preko improvizacij otroci – plesalci odkrijejo umetnika v sebi. Niso več le inštrument plesa, 

temveč postanejo ustvarjalci. Improvizacije pomagajo pri osvobajanju plesalčevih 

intelektualnih zadržkov, pripomorejo k razvoju domišljije in notranji kreativnosti, odkritju 

novih gibalnih materialov in pripomorejo k izboljšanju sposobnosti za nastopanje (Zagorc, 

2006, str. 131). 

 

Zagorc (2006) piše, da otrok pri svojem ustvarjalnem delu z gibanjem potrebuje določeno 

svobodo, tako da se giblje, kakor največkrat sam želi, vendar pa mora imeti jasno opredeljen 

razlog in cilj. Zato za gibanje velikokrat potrebuje določeno spodbudo. Za cilj lahko izberemo 

poljuben gibalni problem, ki izhaja: 

- iz gibanja samega, 

- iz telesa, 

- iz reševanja prostorskih ali časovnih nalog, 

- iz same kakovosti uporabljene sile pri izvedbi. 

 

Spodbudo lahko predstavljajo zvrst glasbe, njen ritem, tempo, melodija ali sam pomen glasbe. 

Gibalni problem pa lahko predstavlja tudi določen predmet ali stvar, s katero naj bi se otrok 
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gibal in ustvarjal. Možnosti za ustvarjanje z gibanjem je pravzaprav neskončno. Otroci si do 

onemoglosti izmišljajo nove korake in nove oblike gibanja. Toda če so ta gibanja kar »na 

slepo nametana«, prikazana brez vsakršnega smisla, brez vsake zamisli ali sporočila in so 

izvedena brez energije, se moramo vprašati, ali so še vedno ustvarjalna in tudi umetniška. 

Otroke je zato treba spodbuditi, da ob gibanju razmišljajo tudi o svojih ciljih in namerah, ki 

jih imajo z določenim gibom ali s celimi gibalnimi frazami, z izbiro glasbe, ritma itd. Še 

posebej pomembno je, da se o tem z njimi pogovarjamo in da nam znajo tudi oni sami to 

pojasniti (Zagorc, 2006, str. 131).  

 

Bolj ko so otroci zreli, večja kvaliteta se pojavlja v njihovih stvaritvah. Le-te so tudi veliko 

bolj prežete z njihovim čutenjem, viden je ritmični polet, vzorci gibanja v prostoru so bolj 

domiselni, gibanja so tehnično bolje izvedena, vidni pa so vedno bolj določeni principi 

umetniških form, ki opredeljujejo dobro plesno kompozicijo (Zagorc, 2006, str. 132). 

 

3.3 Igre z vlogami 

 

Otrokovo gibalno ustvarjanje je še posebno intenzivno v igri z vlogami, kjer se enakovredno 

prepletajo dejavnosti različnih vzgojnih področij, vse podrejene isti vsebini, istemu cilju. V 

igri z vlogami je gibalno ustvarjanje sredstvo za potek dogajanja. Otrok se tu spontano vživlja 

v različne vloge in s tem tudi v različna gibanja. Izrazno gibanje, včasih že zelo blizu čistemu 

plesu, ni tu samostojna dejavnost, namenjena gledalcem, ampak organska sestavina igre in 

odnosov med udeleženci v igri (Kroflič in Gobec, 1989, str. 98). 

 

 Gibalno izkazovanje in ustvarjanje v igri z vlogami razvijamo v usmerjenih plesnih 

zaposlitvah, zlasti v plesnih dramatizacijah, ki vključujejo tudi elemente gledališke vzgoje. 

Rezultati kvalitetnih plesnih zaposlitev se kažejo tudi v spontani igri, kadar otroci spontano, a 

pod vplivom plesne vzgoje razvijajo igre z vlogami z bogatim gibalnim izražanjem in 

oblikovanjem (Kroflič in Gobec, 1989, str. 98). 

 

Krofličeva (1992) piše, da ima v igri z vlogami prav menjava vlog pomembno funkcijo, saj 

otrok sam izbira, prilagaja in razvija svoje reakcije na določeno vlogo, situacijo in dogodek. 
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4 PLES – DEL UMETNOSTI IN USTVARJALNOSTI 

 

Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost, osebnostna lastnost 

oz. poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju, 

izvirno preoblikovanje informacij. Za ustvarjalni proces je značilna spontanost, ko naključne 

zunanje spodbude učinkujejo na podzavest, se uskladiščijo v spominu in se spontano 

preoblikujejo v nove domislice in probleme (Kroflič, 1992, str. 20). 

 

Mnogi umetnostni teoretiki in kritiki smatrajo ples za najstarejšo in po izrazni moči lepotnega 

sporočanja najbolj skladno ter v nekem smislu  tudi najbolj eksaktno umetnost (Zagorc, 2006, 

str. 19.) 

 

Zgodovinsko gledano je ples prvinski izraz človekove ustvarjalnosti, kajti telo je človeku 

najbližji »inštrument«, s katerim se je izražal. Za mnoge teoretike umetnosti je ples najbolj 

občutljiva in najlepša umetnost, ki se odkriva ne le kot slika ali abstrakcija življenja, temveč 

kot življenje samo. Če ostajamo ravnodušni do umetnosti plesa, ugotavljajo, je to zato, ker 

nismo uspeli razumeti ne le najvišje manifestacije fizičnega življenja, temveč tudi ne 

najvišjega simbola duhovnega življenja (Zagorc, 2008, str. 11). 

 

Filozofa James Fliebman in Thomas Munro sta skušala ples sistematično analizirati kot zvrst 

umetnosti. Fliebman ugotavlja, da obstaja sedem zvrsti umetnosti: kiparstvo, ples, arhitektura, 

literatura, drama in glasba (danes kot zadnjo prištevamo še filmsko umetnost). Vsaka ima 

svoje področje in svoja izrazna sredstva. Tako je drama umetniška zvrst, ki se nanaša na 

človekove socialne odnose v življenjskih okoliščinah. Ples pa je umetnost gibanja 

človekovega telesa (Zagorc, 2008, str. 12). 

 

Ples ni povezan samo s človekovim telesnim, pač pa tudi z njegovim duševnim in duhovnim 

svetom. Je poseben izraz človekove zavesti, potreb duha in spoznanj, čustev in hotenj. Kot tak 

predstavlja eno izmed oblik družbene zavesti – umetnost. Kurt Sachs v svoji knjigi Svetovna 

zgodovina plesa piše: »Ples je mati vseh umetnosti. Glasba in poezija obstajata v času, 

slikarstvo in arhitektura v prostoru, ples pa živi hkrati v času in prostoru. Ustvarjalec in 

stvaritev, umetnik in njegovo delo so združeni v enem. Ritmične vzorce gibanja, plastično 

oblikovanje prostora, živo predstavitev vidnega in fantazijskega sveta, vse to je človek 
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ustvarjal z lastnim telesom v plesu, še preden je pričel uporabljati material, kamen ali besedo, 

da bi izrazil svoje notranje življenje« (Zagorc, 1997, str. 10). 

 

B. Kroflič (1999) piše, da je ustvarjalnost dejavnost in hkrati lastnost mišljenja, način 

mišljenja, sposobnost, osebna lastnost oz. poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje 

problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno preoblikovanje informacij. Za 

ustvarjalni proces je značilna spontanost, ko naključne zunanje spodbude učinkujejo na 

podzavest, se uskladiščijo v spomin in spontano preoblikujejo v nove domislice in probleme. 

 

Bistvo vsake umetnosti je izražanje z določenimi simboli. Pri tem se pojavljajo abstrahiranja, 

odmišljanja nebistvenega in osredotočenja na bistveno. Iz realne vsebine nekega čustva 

(strahu, jeze, veselja) ali neke realne oblike umetnik izloči svojo projekcijo in jo simbolično 

na nek način izrazi. V glasbeni, likovni in literarni umetnosti so simboli »statistični«, v 

gledališki in plesni umetnosti pa se kažejo neposredno v kinestetični reakciji ustvarjalca 

(Zagorc, 2006, str. 20). 

 

Umetnostna vzgoja kot umetniška dejavnost ter ustvarjalna gibalna in plesna vzgoja kot eno 

izmed področij umetnostne vzgoje morejo torej prispevati velik delež k spodbujanju 

ustvarjalnosti, saj neposredno spodbujajo fiziološke centre, kjer potekajo procesi 

ustvarjalnega mišljenja (Kroflič, 1992, str. 32). 

 

Vsakdo izmed nas, še posebej, ker gre za ustvarjanje z lastnim telesom, ima določeno 

ustvarjalno energijo, pa naj bo to otrok ali odrasel človek. Plesalka J. Knez opisuje: »Kdor je 

kdaj doživel ustvarjanje z gibi, mu postane to nuja. Narediti nekaj, česar nihče drug ne naredi 

tako kot ti. Zaveš se svojskosti lastnega telesa in jaza. Potreba po gibanju narašča. Ideje kar 

same nastajajo in vsaka improvizacija je doživetje. Želja po preizkušanju je vse večja, 

radoveden si in pripravljen na igro kot otrok. Spontan si, iskriv in misliš, da svobodi ni 

konca« (Zagorc, 2006, str. 42, 43).  

 

Ustvarjalnost ni enovita lastnost. S pojmom ustvarjalnost označujemo več različnih 

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

Guillford (1967, v Kroflič, 1992, str. 20) navaja naslednje: 

- fleksibilnost (prožnost mišljenja, iznajdljivost), 

- fluentnost (tekočnost, bogastvo zamisli, porajanje zamisli), 
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- originalnost (izvirnost) in 

- elaboracija (način izvedbe zamisli). 

 

B. Kroflič (1992) navaja motive, ki spodbujajo ustvarjalno mišljenje. Ti so: radovednost, 

potreba po raziskovanju in manipuliranju, potreba po dosežkih, zadovoljstvo ob reševanju 

kreativnih nalog, potreba po samopotrjevanju itd. Za ustvarjalno dejavnost je značilno 

notranje motivirano vedenje, ki ne potrebuje zunanje stimulacije oz. nagrade, ampak poteka 

zaradi ustvarjanja samega. 

 

Ustvarjalnost v kombinaciji z gibanjem povezuje telo, um, čustva in duh posameznika in s 

tem pripomore h gradnji samozavestne, prilagodljive in srečne osebnosti ter sprošča napetosti, 

je aktivno izrazno sredstvo (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 46). 

 

Ustvarjanje v plesu je podobno ustvarjanju v literaturi, ki ga I. Cankar opisuje na naslednji 

način: »Ideja plane v dušo, z njo plane tisoč obrazov, tisoč zapletov – izlušči jedro, očisti jo, 

zalučaj v kot vseh tistih tisoč obrazov in zapletov, zakriči ideji najbližjo, gladko pot, brez 

ovinkov, mostov, plotov – to je umetnost, to je delo«(Zagorc, 2006, str. 41). 

 

Svet plesnega ustvarjanja je »začarani svet«, kjer domišljija nima meja, kjer ustvarjamo z 

minljivimi oblikami teles in prostorov, vedno doživljamo nekaj novega, drugačnega, 

enkratnega (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 46). 

 

Šušteršič in Zagorc (2010) pravita, da je ustvarjalnost pomembna sposobnost, ki jo je mogoče 

razviti. Zato je pomembno, da je ne zanemarjamo v nobenem od življenjskih obdobij. Z 

gibanjem se izražamo že kot dojenčki, v srednjem in poznem otroštvu je naš glavni vir 

gibanja igra. Otrok je med gibalno igro sproščen in uživa, medtem pa nezavedno črpa, srka 

nove gibalne informacije, se kotali, brca, se vrti, pleza, se plazi, teka, se prevrača, stresa, 

skače, se dotika, maha. 

 

5 KAKO USTVARJATI- NEKAJ O NAČINU DELA  

 

Tega bi se morali še posebej zavedati pri delu z otroki, saj za otroka umetnost ni le igra, 

temveč resno in pomembno opravilo. Ples je nekakšen primarni medij za izražanje, saj 
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vključuje celotni organizem in ne le posameznih delov. Za otroka je gibanje organska potreba 

pa tudi nenehna želja in radost. Ob tem se samo spomnimo svetlobe v očeh, ko nam pokaže, 

kako zna skočiti, ko kar tako poskakuje, se vrti, pada, teka po prostoru. Gibanje na nek način 

osvobaja, omogoča izražanje, raziskovanje, komuniciranje, sporočanje (Zagorc, 2006, str. 

132). 

 

Zato je prav, da se otrok uči različnih načinov gibanja in ritmov, da se uči upravljati s svojim 

telesom in raziskuje, kakšnih gibov je njegovo telo sposobno, kako lahko z gibi komunicira, 

gradi preproste gibalne fraze, se izvirno izraža. Naučiti se mora razpoznavati različne ritme, 

odvisnosti od glasbe, njene hitrosti in melodičnosti. Na ta način ustvarja nekakšen »slovar« 

plesnega gibanja in se ga hkrati uči tudi uporabljati (Zagorc, 2006, str. 133). 

 

Karkoli izberemo za ogled in raziskovanje, pustimo otrokom veliko časa. Včasih jih lahko 

vprašamo, kakšen je objekt raziskovanja na otip, ali diši, je težak, če praskamo po njem, 

kakšen zvok ima in jih na ta način spodbudimo k natančnejšemu opazovanju. Vprašanja naj se 

dotikajo vseh zaznavnih področij, ki smo jih v uvodnem ogrevanju prebudili. Strinjajmo se s 

tem, kar nam bodo pokazali in povedali, pa naj se nam zdi še tako nenavadno. Čudimo se, 

kako so prišli do nenavadnih ugotovitev in jih pohvalimo. Tako bodo otroci sproščeno 

razmišljali, pripovedovali, se gibali in plesno ustvarjali. Njihova samopodoba in zaupanje se 

bosta krepili na ustvarjalnem in kognitivnem področju (Schmidt, 2010, str. 9). 

 

Zagorc (2006) pravi, da otroku zaman pripovedujemo o stvareh, ki jih ne more zaznati s 

svojimi čutili. Stvari mora preizkušati, 

- da lahko predvideva, 

- da zna ravnati z izraznimi sredstvi in s simboli, 

- da zna postavljati določena »gibalna vprašanja« in tudi iskati odgovore nanje, 

- da zna primerjati nova odkritja z že znanimi, 

- da zna vse skupaj primerjati tudi s soplesalci. 

Uporaba domišljije je v otrokovem odkrivanju gibanja temeljnega pomena, če le cilje in 

naloge prilagodimo njegovi strastni stopnji in interesom. Včasih so mislili, da mlajši otroci pri 

plesu lahko razmišljajo le o živalih, igračah, rastlinah  in podobno, danes pa se vse bolj 

zavedamo neskončnosti otrokove domišljije tudi na tem področju. (Zagorc, 2006, str. 133) 
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Zagorc (2006) navaja, da začnemo ustvarjati na zelo preprost način: 

- vsakemu osnovnemu gibanju, kot so hoja, tek ali skok, samo dodamo drug element, 

- spremenimo začetno akcijo, 

- dodamo vmesne pozicije, 

- spremenimo ritem, 

- spremenimo običajen tempo, 

- otroka postavimo v drug prostor, 

- dodamo soplesalca, 

- vzamemo v roke preprost rekvizit. 

 

Otrok se skozi igro znajde v povsem drugem svetu. Pravzaprav je že vsako ustvarjanje z 

gibom zanj igra, ki ne pozna svojega konca. Seveda je načinov igranja z gibanjem izredno 

veliko, na nas pa je, da damo otrokom možnost, da skozi igre bogatijo gibalna znanja, 

povečujejo svojo spontanost in sposobnost improvizacije. Igre vedno prilagodimo starostni 

stopnji otrok, upoštevamo, da ne smejo trajati predolgo in da se tudi večkrat znajdemo v 

igralnem prostoru (Zagorc, 2006, str. 149). 

 

 

6 VLOGA VZGOJITELJA V PLESNO–USTVARJALNEM 

PROCESU 

 

Vzgojitelj je zgled otrokom. Odnosi in vrednote, ki se odvijajo znotraj plesnega okolja, se bolj 

ali manj prenesejo v otrokov vsakdan. Učitelji in vzgojitelji naj poudarjajo sprejemanje 

drugačnosti in različnosti. Otrokom znajo razložiti, da je prav, da se vsaka kamela drugače 

premika, da vsak veter drugače piha in da vsaka zvezda drugače sije. Če je mogoče, se 

otrokom na sproščen način pridružijo v svetu igre (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 48). 

 

Dober učitelj ali vzgojitelj je tisti, ki je pripravljen na celosten razvoj sebe in svojih učencev. 

Pri tem se poslužuje najrazličnejših metod, predvsem pa ustvarjalnosti. Venomer razvija svoje 

vrednote in stališča in si s tem ustvari ugodno okolje za razvoj kreativnosti. Zagotovi 

pozitivno klimo za ustvarjanje, s tem da poskrbi za prostor, izbor teme, glasbo itd. (Šušteršič 

in Zagorc, 2010, str. 48). 
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Ko otroci začnejo gibalno ustvarjati, se bodo spopadali z že usvojenimi stereotipi. Nekatere 

vodijo pri tem različni motivi: ugajati vzgojiteljici, zadovoljiti njena pričakovanja, izvesti kaj, 

kar bo hitro in učinkovito, kar bo zagotovo sprejeto, ker so se s tem že srečali pri kaki pesmici 

oz. bansu ter dramatizaciji. Malo je takih otrok, ki se kar sami po sebi spustijo v nova 

raziskovanja. Take seveda pohvalimo, da tudi drugi otroci dobijo signal, kaj pravzaprav 

pričakujemo od njih. Spodbujamo jih k natančnemu ogledu z vprašanji, ki jih bodo k temu 

navajala. Če sami ne razumemo, kako je otrok prišel do take interpretacije, nam bo morda 

sam povedal. Glejmo ga, poslušajmo ga in tako se tudi sami učimo razširjati način gledanja na 

kako stvar. Tisoč otrok, tisoč pogledov, tisočprvi pa je naš. Res je vsak ima svojega (Schmidt, 

2010, str. 18, 19). 

 

Kroflič in Gobec (1995) pišeta, če naj vzgojitelj vzbuja otrokovo ustvarjalnost, ne more delati 

po receptih, ampak je ustvarjalec vzgojnega procesa. V oporo so mu osnovni principi sodobne 

plesne umetnosti, pedagogike in psihologije.  

 

Kdor želi vzgajati in poučevati s plesom, se mora zavedati širine tega področja. Kot vzgojitelji 

in učitelji moramo znati pripeljati otroka do tega, da se bo zavedal čudovitih potencialnih 

možnosti svojega telesa za vse vrste gibanja; da se bo naučil zavedati prostora, gibanja skozi 

prostor, naokrog, navzgor in navzdol, navznoter in navzven; da bo znal nadzirati hitrost 

svojega gibanja od počasnega pa do najhitrejšega in ga potem spet upočasniti; da bo znal 

»eksplodirati« zaradi količine vložene energije in da bo vedel, kako se gibljemo lahkotno in 

opuščeno; da se bo znal raztegniti v višino in širino, da se bo znal premakniti v ravni liniji, 

cik-caku ali krogu, da se bo znal plaziti po tleh in skočiti visoko v zrak. Vse to naj bi postalo 

njegov osnovni »kinestetični slovar«, pa naj gre za vsakdanja, uporabna gibanja ali tista, ki so 

namenjena umetniškemu ustvarjanju in izražanju z gibanjem (Zagorc, 2006, str. 44 in 45). 

 

Največje darilo, ki ga lahko poklonimo otrokom in mladostnikom, je, da izboljšamo njihove 

ustvarjalne sposobnosti in pomagamo izpeljati njihove načrte. Vsak otrok je ustvarjalen, le da 

morda ne pozna poti, kako bi svojo ustvarjalnost udejanjil in prav tu mu vzgojitelji in učitelji 

lahko priskočijo na pomoč (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 7). 
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7 POMEN PLESNE VZGOJE 

 

V zgodnji mladosti se otroci gibljejo zelo svobodno, igrajo se s svojim gibanjem, sposobni so 

improvizirati na spontan in ustvarjalen način. Starejši ko so, težje se odpirajo. Zato je prav, da 

jim pri pouku ali v prostočasnih aktivnostih omogočimo, da se naučijo zavedati kvalitete 

svojega gibanja, občutkov, ki jih sproža gib, predvsem pa raziskujejo, kako čustveno reagirajo 

na posamezna gibanja in kako občutja, misli in ideje lahko izrazijo dovolj tenkočutno, 

ekspresivno, dramatično oziroma se samo predajo plesu in se gibljejo na svojevrsten način 

(Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 7). 

 

Zagorc (2006) pravi, da so sporočila lastnega telesa sprva tudi ves otrokov notranji svet. Prvo 

doživetje sebe se razvija prek občutenja lastnega telesa pa tudi zunanji svet doživlja na ta 

način. Spoznavanje lastnega telesa je pogoj za učinkovito in zadovoljujoče ravnanje z njim. 

Prav pri plesni aktivnosti deluje telo kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema 

kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se na nek način odziva nanje. Otrok se tako pri 

plesnem gibanju začenja zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega gibanja, časa in 

prostora ter predvsem različnih možnosti za izrabo svoje energije. 

 

7.1 Cilji plesne vzgoje 

 

D. Gobec (1978) navaja cilje plesne vzgoje, ki naj bodo: 

 

1. otroku razgibati telo na njemu primeren in zanimiv način. Gibom, za katere želimo, da 

jih usvoji, dodajamo različne vsebine in spodbude; 

 

2. sprostiti telesne in duševne napetosti: 

v današnjem času je otrok najbolj utesnjen prostorsko in s tem tudi gibalno. Tudi 

duševno se počuti utesnjen in pod stalnim pritiskom okolice, ki se ji mora prilagajati. 

Prek zanimivih iger ter plesnih improvizacij v prostoru in naravi se bo lahko otrok 

sprostil; 
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3. razvijati gibalno ustvarjalnost.: 

prek raznovrstnih spodbud si bo otrok bogatil svojo gibalno domišljijo. Samo na 

podlagi izkušenj bo lahko gibalno ustvarjal;  

 

4. razvijati sposobnosti gibalne zapomnitve: 

otrok si prek kratkih plesnih kombinacij, ki jih sestavi sam ali kdo drug, uri 

pomnjenje. Vendar je nevarnost, da nam to postane glavni cilj in da ga bomo 

postavljali preveč v ospredje. Otrok bo pridobil gibalni spomin tudi prek različnih 

spodbud in vsebin ter jih bo s pomočjo igralnih metod z veseljem ponavljal in jih tudi 

osvojil; 

 

5. doživljanje vsebin in plesnega izraza: 

samo ob močnem čustvenem doživetju neke vsebine bo otrok tudi gibalno pristen in 

neponarejen. Prav uresničevanje tega cilja nas pripelje do otrokove ustvarjalnosti, ki 

ne bo postala samo »veščina«, ampak se bo razvijala naprej tudi na drugih področjih. 

 

6. razvijati kritičnost do lastnega in tujega dela: 

otroci se radi kaj hitro zadovoljijo s svojim izdelkom, v našem primeru s svojim 

izvajanjem plesa. Zato lahko včasih, seveda vsebini primerno, zahtevamo, da se otrok 

potrudi, da je pri improvizaciji originalen in ne posnema drugih. Otroke navadimo 

tudi, da bodo znali gledati druge in spoštovati njihovo delo. Ob tem preprečujemo 

»kič« v plesu in gibanje, ki ni primerno za njihovo starost. 

 

 

8 VRSTE GIBALNO-PLESNIH DEJAVNOSTI 

 

Splošne cilje plesne vzgoje na predšolski stopnji in kasneje dosegamo z različnimi gibno-

plesnimi dejavnostmi in usmerjenimi gibno-plesnimi igrami, ki jih lahko razporedimo v več 

vrst glede na njihove značilnosti. Vsem je skupno, da so igralne gibalne dejavnosti, saj jih 

otroci doživljajo kot igro, z vsemi prijetnimi občutji, ki so značilna za igro (Kroflič in Gobec, 

1995, str. 58). 
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Kroflič in Gobec (1995) navajata naslednje vrste gibalno-plesnih dejavnosti ali usmerjenih 

plesnih iger: ples in ponazarjanje z gibanjem, plesno uprizarjanje in dramatizacije, rajalne 

igre, didaktične igre. 

 

Posameznih vrst plesnih dejavnosti ni mogoče strogo ločevati, saj so pogosto posamezne 

prvine ene dejavnosti prisotne tudi v drugi, npr. ples kot prosto gibalno ustvarjanje je lahko 

del plesne dramatizacije, rajalne igre, didaktične igre. Didaktična igra v širšem smislu je 

vsaka gibno-plesna igra, saj si z njo otrok razvija psihomotorične sposobnosti in pridobiva 

psihomotorična, socialna in intelektualna znanja. Ples kot posebna vrsta plesne dejavnosti je 

zasnova individualnega plesnega izražanja in ustvarjanja. Ponazarjanje je zasnova kasnejših 

gledaliških disciplin pantomime. Plesna dramatizacija z uprizarjanjem vsebuje zasnove 

plesnega gledališča, koreodrame ter prvine gledališke vzgoje. Rajalna igra je zasnova 

ljudskega in družabnega plesa odraslih. Z didaktičnimi igrami pa želimo razvijati specifične 

gibalne in tudi druge sposobnosti (Kroflič in Gobec, 1995, str. 58). 

 

8.1 Plesna dramatizacija in uprizarjanje  

 

Tu gibalni izraz izhaja iz doživljanja zgodbe in medsebojnih odnosov junakov v zgodbi. 

Plesna dramatizacija in uprizarjanje pomeni samostojno spontano ali usmerjeno gibno-plesno 

igro, ki izhaja iz resničnega ali izmišljenega dogodka ali pa iz literarne osnove. Plesno 

dramatizacijo vodimo s pripovedjo o dogajanju. Vlogo pripovedovalca ima lahko tudi otrok. 

Plesna dramatizacija po navadi vključuje še druge vrste plesnih dejavnosti, zlasti ples, včasih 

tudi rajalno igro (Kroflič in Gobec, 1995, str. 60). 

 

Kroflič in Gobec (1995) pišeta, da je plesna dramatizacija hkrati tudi temeljna igralna 

dejavnost, preko katere uvedemo govorjeno besedno dramatizacijo. Ta se naj razvije iz 

gibalnega dogajanja, tako da otrok vsebino celostno podoživi in jo spontano dopolnjuje z 

besedo. Obvladovanje besedila preko gibanja v prostorski situaciji je oblika naravnega učenja. 

Besedno izražanje je v naravni povezavi z gibanjem bolj doživeto in zapomnitev lažja ter 

učinkovitejša. Ob ustrezni glasbeni spodbudi lahko razvijemo plesno dramatizacijo v otroško 

opero ali musical. Uporabljamo metodo vodenja in metodo izmišljanja oz. improvizacije. 
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S plesno dramatizacijo prav tako spodbujamo individualno izražanje pa tudi skupinsko 

ustvarjanje. Posameznik se samopotrjuje kot član skupine, ki deluje v medsebojni odvisnosti 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 65). 

 

 

9 UPOŠTEVANJE VZGOJNIH  NAČEL V PLESNI VZGOJI 

 

Pri vzgajanju s plesom upoštevamo splošna pedagoška načela, kot so načelo aktivnosti, 

interesa, individualizacije, nazornosti, življenjske bližine, ustreznosti razvojni stopnji, 

postopnosti in sistematičnosti (Kroflič in Gobec, 1995, str. 46). 

 

Poleg splošnih pedagoških načel pa upoštevamo še specifična načela. Ta izhajajo iz načel 

sodobnega umetniškega plesa ter načel skupinske dinamike, ker je plesna vzgoja izrazita 

skupinska dejavnost. Specifična načela plesne vzgoje so: načelo naravnosti gibanja, načelo 

individualnega izražanja z gibanjem, načelo dela majhne skupine in načelo samoupravljanja 

skupine (Kroflič in Gobec, 1995, str. 46). 

 

Načelo aktivnosti 

Kroflič in Gobec (1995) pišeta, da je aktivnost otrokova naravna potreba. V plesni vzgoji 

organiziramo in usmerjamo njegovo aktivnost v gibalno izražanje in ustvarjanje. Utesnjenost 

v prostoru zaradi velikega števila otrok v oddelkih ovira otrokovo izražanje in ustvarjanje z 

gibanjem. Zato moramo plesne dejavnosti organizirati tako, da lahko zadostimo otrokovi 

potrebi po gibalni aktivnosti, izražanju in ustvarjanju. V ta namen moramo:  

1. primerno pripraviti prostor, ki ni le igralnica (lahko je telovadnica, igrišče, park, gozd 

…), 

2. deliti oddelek v manjše skupine z različnimi zaposlitvami, da ima plesna skupina več 

prostora na razpolago in da se ji lahko intenzivneje posvetimo, 

3. uporabiti ustrezne spodbude, ki usmerjajo in spodbujajo otrokovo gibalno aktivnost, 

izražanje in ustvarjanje, ustrezne metode in metodične postopke. 

 

Načelo interesa 

Tudi pri vzgajanju z gibom in s plesom vodimo otroke od spoznavnega k raziskovalnemu 

interesu. Otroke spodbujamo k raziskovanju gibanja, ko jim zastavljamo različne naloge. 
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Individualno ali v majhnih skupinah iščejo nove načine gibalnega izražanja, nove oblike in 

nove gibalne motive v zvezi z dano spodbudo (Kroflič in Gobec, 1995, str. 47). 

 

Načelo individualizacije 

Tudi v plesni vzgoji upoštevamo osebnostne značilnosti posameznega otroka. V ta namen 

pripravljamo usmerjene zaposlitve glede na značilnosti otrok v svojem oddelku. Zaposlitev 

mora biti tako pripravljena in izvedena, da se posamezni otroci glede na svoje značilnosti 

lahko uveljavijo, so pohvaljeni, sprejeti v skupini in pri vzgojitelju (Kroflič in Gobec, 1995, 

str. 47). 

 

Načelo ustreznosti razvojni stopnji 

Gibalno gradivo, spodbude za gibalni izraz in metode ter metodični postopki morajo ustrezati 

razvojni stopnji otrok. Seveda moramo ob tem nujno upoštevati načelo individualizacije, ker 

vemo, da je tempo razvoja otrok individualen, kakor tudi tempo razvoja posameznih funkcij 

pri posameznem otroku ni izenačen (Kroflič in Gobec, 1995, str. 47). 

 

Merilo za izbor gibalnega gradiva glede na razvojno stopnjo je gibalna aktivnost otrok, ki jo 

opazujemo pri spontanih dejavnostih, kakor tudi v usmerjenih plesnih zaposlitvah. Bolje je, 

da zastavimo otrokom nekoliko zahtevnejše naloge, kot predvidevamo, da ustrezajo njihovi 

stopnji. Praksa namreč  kaže, da sposobnosti otrok na tem področju podcenjujemo. Posledica 

tega je premajhna motiviranost otrok, zlasti motorično nemirnejših otrok v skupini (prav tam). 

Primerna oblika vzgojnega dela nam bo omogočila upoštevanje razvojne stopnje. To sta zlasti 

skupinska in individualna oblika, v katerih laže prilagajamo vzgojno delo stopnji razvitosti 

otrok, še posebej, če jih občasno glede na to tudi razvrščamo v skupine. Specifične metode 

plesne vzgoje prav tako prilagajamo razvojni stopnji. Na vseh razvojnih stopnjah uporabljamo 

vse metode: v koliki meri posamezno metodo je spet odvisno od značilnosti našega oddelka in 

posameznih otrok v njem (Kroflič in Gobec, 1995, str. 47, 48). 

 

Načelo nazornosti in doživetosti  

Osnovne spodbude za plesno izražanje in oblikovanje so oblike in gibanja v otrokovem 

okolju. Od tod si otrok nabira izkušnje in predstave, ki jih neposredno izrazi s svojim 

gibanjem oziroma z oblikovanjem telesa ali pa jih domišljijsko ustvarjalno predela in pozneje 

izrazi. Zato izhajajo številne zaposlitve iz neposrednega opazovanja oblik in gibanja v okolju. 

Oblike in gibanja opazujemo po možnosti tam, kjer nastajajo (v igralnici, na igrišču, v parku,  
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gozdu, živalskem vrtu, na kmetiji,  gradbišču …). Če ni mogoče neposredno opazovati oblik 

in gibanj v okolju, si danes že pomagamo z ogledom filmov, TV-oddaj, magnetoskopskih 

posnetkov TV-oddaj. Če si otroci skupno ogledajo oddajo iz živalskega sveta, predstavlja ta 

aktivnost spodbudo za plesno zaposlitev, istočasno pa tudi TV-vzgojo, saj z izbiranjem oddaj 

in usmerjanjem vzgajamo že na predšolski stopnji bodočega osveščenega televizijskega 

gledalca (Kroflič in Gobec, 1995, str. 48, 49). 

 

Načelo življenjske in psihične bližine   

Predvsem nas to načelo ne sme omejevati. Zavedati se moramo, da je življenjska bližina 

današnjega otroka dosti obsežnejša kot nekdaj. Za to imajo zaslugo današnji tehnični dosežki. 

Veliko, zlasti mestnih otrok že v predšolski dobi vidi več sveta kot nekdaj odrasli. To jim 

omogočajo pogosta potovanja iz kraja v kraj, bivanje v drugih krajih v času dopustov in 

seveda vsakodnevno »okno v svet«, televizija. Prek televizije spoznavajo  številna gibanja 

dostikrat natančneje, nazorneje, kot jih imajo možnost spoznati v neposrednem okolju. 

Gibanje zajca, miške, medveda, srne, lisice otrok spozna predvsem prek televizije, ne pa v 

bližnjem naravnem okolju (Kroflič in Gobec, 1995, str. 47). 

 

Načelo postopnosti in sistematičnosti 

To načelo je zelo pomembno v metodičnem postopku usmerjene zaposlitve. Po možnosti naj 

vsi otroci v skupini usvojijo, ustvarijo, doživijo posamezen plesni motiv. V praksi namreč 

pozabljamo na postopnost in se v plesni zaposlitvi zadovoljimo s skupno izvedbo ali pa z 

delitvijo vlog. Na ta način ne izčrpamo možnosti, ki nam jih posamezna zaposlitev nudi, pa 

tudi doživetje je za otroke in vzgojitelja bežno in površinsko. Da ne bi bilo tako, moramo bolj 

razčleniti metodični postopek, tako da z njim postopno in sistematično dosegamo bogatenje 

otrokovih gibalnih sposobnosti in gibalne domišljije. Zato moramo posvetiti največ 

pozornosti posebni fazi v metodičnem postopku, ko na različne načine oziroma v različnih 

oblikah (skupno, posamezno, v dvojicah, skupinsko, z vlogami) utrjujemo, variiramo, 

razvijamo gibanje, gibalne motive. Seveda je postopnost potrebna tudi v oblikovanju gibalnih 

motivov po načelih od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, od skupinskega k 

posameznemu, od skupnega k posameznemu, od skupnega k skupinskemu idr. Sistematičnost 

moramo upoštevati v izbiri spodbud, tako da širimo krog spodbud in vključujemo vsa možna 

področja (Kroflič in Gobec, 1995, str. 50). 
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Tudi izbor specifičnih metod plesne vzgoje ni slučajen. V oddelkih tri- do štiriletnih otrok 

prevladuje metoda vodenja, metodo improvizacije pa postopoma uvajamo. V oddelkih pet- do 

šestletnih otrok sistematično uporabljamo pri delu vse štiri specifične metode. Za ustrezen 

izbor metod ni pomembna le starost, ampak tudi plesna zrelost in druge značilnosti skupine 

kakor tudi zastavljeni smoter (Kroflič in Gobec, 1995, str. 50). 

 

10 METODE PLESNE VZGOJE 

 

Vzgajanje s plesom poteka s pomočjo posebnih metod. Te so: metoda vodenja, metoda 

izmišljanja, metoda od vodenja k izmišljanju, metoda od izmišljanja k vodenju (Kroflič in 

Gobec, 1995, str. 69). 

 

Otroke lahko vodimo v gibanju s svojim gibanjem, lahko jih spodbujamo k izmišljanju 

njihovega gibanja, lahko ustvarjanje z gibanjem prehaja iz našega v njihovo gibanje in 

obratno. Z vodenjem gibanja otrokom nakazujemo možnosti, ki jih gibanje kot izrazno 

sredstvo vsebuje. S spodbujanjem njihovega izvirnega gibalnega izražanja spodbujamo 

ustvarjanje z gibanjem ter s tem tudi ustvarjalno mišljenje in ustvarjalne sposobnosti (Kroflič 

in Gobec, 1995, str. 69). 

 

Metodo izberemo glede na zastavljeni operativni cilj. Z metodo vodenja otroke načrtno 

usmerjamo v ustrezna gibanja, potrebna za telesni in gibalni razvoj. Z metodo izmišljanja 

otrokom omogočimo telesno in duševno sprostitev in gibalno ustvarjanje, ker jih ne 

omejujemo v gibanju. Z izborom ustrezne metode omogočimo vključevanje posameznika v 

skupino. V njej se z gibanjem uveljavlja in potrjuje. Na ta način prispevamo k preprečevanju 

in zmanjševanju vedenjskih težav in motenj pri posameznih otrocih. Izbor metode je odvisen 

od zrelosti skupine, starosti, plesnih izkušenj in seveda od ciljev konkretne zaposlitve ter 

nalog, ki si jih vzgojitelj zastavi (Kroflič in Gobec, 1995, str. 69). 
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II EMPIRIČNI DEL  

 

11 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V predšolskem obdobju je vedno več otrok, ki največ časa preživijo v vrtcu s svojimi vrstniki 

in z vzgojitelji. Način vzgojnega dela in razporeditev dejavnosti, s katerimi otroci odkrivajo 

nova znanja, postajata čedalje pomembnejša. Pri svojem delu moramo vzgojitelji upoštevati 

celostni razvoj otrok in načrtovati dejavnosti tako, da na vseh področjih usvojijo določeni cilj. 

Velikokrat si ciljev in dejavnosti postavimo preveč, otroci pa zaradi prenatrpanih urnikov 

postanejo nemirni in glasni. Menim, da bi se temu lahko izognili, če bi otrokom pustili več 

časa za prosto igro, predvsem pa bi morali dejavnosti načrtovati tako, da bi bile prepletene z 

najrazličnejšimi oblikami gibanja. 

 

Gibanje in plesno izražanje imata pomembno vlogo v našem življenju. Zato je prav, da otroke 

spodbujamo k razvijanju ustvarjalnega gibanja in da skozi ta gibanja odkrivajo samega sebe. 

Pri tem lahko uporabimo različne spodbude, s katerimi izvajamo plesne dejavnosti. V vrtcu 

sem opazila, da vzgojiteljice največkrat za izvajanje te dejavnosti uporabljajo glasbo, otrokom 

pa dajo navodilo, naj plešejo. Kadar pa se odločijo pripraviti plesno dramatizacijo, je ta 

prepletena še z besedilom, s kostumi in sceno. Otroci zaradi tega svojo pozornost usmerjajo 

drugam in se ne osredinijo na svoje gibanje in se v njem tudi ne sprostijo.  

 

Z diplomskim delom želim vzgojiteljem predstaviti drugačen način izvedbe plesne 

dramatizacije in jih s tem spodbuditi, da jo večkrat izvajajo na ta način. Otrokom moramo le 

zagotoviti dovolj prostora za gibanje ter jim dovoliti gibalno ustvarjati in improvizirati. Hkrati 

jih želim seznaniti s tem, da za plesno dramatizacijo ne potrebujemo vedno kostumov, scene 

in različnih pripomočkov. 

 

Glavni cilj je, da se otroci pri plesni dramatizaciji sprostijo, da s svojim načinom gibanja 

predstavijo določeno vlogo, v mojem primeru žival, in da skozi ustvarjalno gibanje odkrivajo 

sami sebe na drugačen način.  

 

 

 



27 

12 CILJI 

 

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

 

1. ugotoviti, kako bodo otroci literarno besedilo ob spodbudi glasbe prelili v ples oz. se 

gibalno izrazili; 

2. ugotoviti, ali bodo otroci radi sodelovali pri plesnem izražanju in vzporednih 

dejavnostih; 

3. ugotoviti, kako bodo otroci po ogledu videoposnetkov živali izražali svojo 

ustvarjalnost; 

4. raziskati, kakšne načine gibanja bodo otroci ustvarjali ob besedilu in glasbi; 

5. ugotoviti, kako se bodo otroci vživeli v vloge. 

 

 

13 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V skladu s postavljenimi cilji sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja. 

 

1. Kako bodo otroci literarno besedilo ob spodbudi glasbe prelili v ples oz. se gibalno 

izrazili? 

2. Ali bodo otroci radi sodelovali pri plesnem izražanju in vzporednih dejavnostih? 

3. Kako bodo otroci po ogledu videoposnetkov živali izražali svojo ustvarjalnost? 

4. Kakšne načine gibanja bodo otroci ustvarjali ob besedilu in glasbi? 

5. Kako se bodo otroci vživeli v vloge? 

 

 

14 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskovalna metoda je empirična. 

 

Vzorec:  

V vzorec je bilo zajetih 19 otrok, od tega 10 dečkov in 9 deklic, starih 3–4 let. Dejavnost sem 

izvajala v Vrtcu Domžale, in sicer v enoti Krtek, v skupini »Žabice«. 
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Pripomočki:  

- pravljica Živali pri babici Zimi (Vir: Brenkova, K. (2001). Lonček, kuhaj: najlepše 

slovanske ljudske pripovedi. Ljubljana: Mladinska knjiga) 

- glasbena pravljica Živali pri babici Zimi (Vir: Voglar, M. (1984). RTV Ljubljana). 

 

Tehnike zbiranja in obdelava podatkov:  

Dejavnost sem izvajala deset dni. Za vsak dan sem načrtovala potek dela. Načrtovala sem 

tako, da so otroci plesno dramatizacijo spoznavali po posameznih motivih. Za obdelavo 

podatkov sem uporabila analize dejavnosti po dnevih. Za vsak posamezni dan sem zapisala 

opažanja in kaj smo delali. Na osnovi analiz bom odgovorila na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Dejavnosti sem dokumentirala s fotografiranjem. 

 

Oblike dela: skupna, skupinska in individualna. 

 

Metode dela: razlaga, demonstracija, pogovor. 

 

 

15 USTVARJANJE PLESNE DRAMATIZACIJE PO 

PRAVLJICI ŽIVALI PRI  BABICI ZIMI 

 

15.1 Vsebina pravljice 

 

Ptičke so priletele k babici Zimi. 

»Trk-trk-trk,« so potrkale na ledena vrata babičine izbice. Babica Zima je sedela pri peči in 

predla sneženi puh. Ko je zaslišala trkanje, je vprašala: 

»Kdo je zunaj?« 

»Me smo, me, ptičice!« 

»Kaj bi pa rade?« 

»Zebe nas in zmrzujemo! Rade bi tople kožuščke pod perje!« 

Babica Zima je pogledala skozi okno in zagledala zmrzujoče ptičice. Odprla jim je vrata svoje 

ledene koče in jih spustila k topli peči, da so se ogrele. Nato jim je dala toplejše kožuhe. 

Ptičice so se zahvalile in vesele odletele. 

Babica Zima je spet sedla k peči in predla sneženi puh. 



29 

»Trk-trk-trk,« je potrkalo na vrata. 

»Kdo je zunaj?« 

»Midva sva: volk, sivi volk in lisička sestrička.« 

Odprla jima je vrata. 

»Kaj bi rada?« 

»Rada bi dobila vsak svoj zimski kožuh. Brez toplih kožuhov bova zmrznila.« 

Babica je dala obema, za kar sta prosila. Vesela sta se ji zahvalila in odšla. 

Babica Zima je spet sedla k peči in predla sneženi puh. 

»Trk-trk-trk,« je potrkalo na vrata. 

»Kdo je zunaj?« 

»Zajček-skakajček in veverica-skokica.« 

Spustila ju je v izbo. 

»Kaj bi rada?« 

»Zebe naju, pa nimava zimskih kožuščkov!« 

»Kakšne kožuščke bi rada?« 

»Svetle, da naju lovci ne bodo videli na belih poljanah.« 

Babica Zima je spet odprla pisano skrinjo, pobrskala je v njej in našla svetla zimska kožuha za 

zajčka in za veverico. 

Vesela sta se ji zahvalila in odskakljala. 

Babica Zima je spet sedla k peči in predla sneženi puh. Pa se je stemnilo pod oknom, nato pa 

butnilo v vrata, da se je stresla ledena koča. Babica Zima se je ustrašila. Pogledala je skozi 

okno in zagledala velikega medveda, ki je hlačal pred vrati. 

»Zebe me, babica Zima, zebe,« je godrnjal. 

Babica Zima je v pisani skrinji prav na dnu poiskala največji in najtoplejši kožuh. 

»To je kožuh zate, ljubi medved. Zdaj pa kar nazaj v brlog in spat!« 

»Hvala, ljuba babica Zima,« je zagodrnjal medved in odšel. V brlogu se je pokril s toplim 

kožuhom in zasmrčal. 

Odslej je babica Zima v miru predla sneženi puh. Sedela je pri topli peči do zelene pomladi in 

predla, predla. 

(Pridobljeno s strani: http://sl.wikisource.org/wiki/Babica_Zima, 13. 1. 2014) 
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NASTOPAJOČI V PRAVLJICI SO: 

- ptice 

- volk 

- lisica 

- zajec 

- veverica  

- medved 

 

Poleg živali pa v pravljici nastopa tudi babica Zima, ki prede snežni puh. 

 

15.2 Analize srečanj  

 

Z otroki sem dejavnosti izvajala deset dni in sicer od 13. 1. 2014 do 24. 1. 2014. Za vsako 

srečanje sem pripravila dejavnosti in opisala njihov potek. Na koncu vsakega srečanja sem 

zapisala analizo in svoja opažanja. 

 

15.2.1 Prvo srečanje  

 

Dejavnosti: 

- seznanjenje z vsebino pravljice Živali pri babici Zimi; 

- ogledovanje ilustracij in obnavljanje vsebine s pomočjo vprašanj; 

- pogovor o zimi; značilnosti zimskega časa; 

- ples snežink; 

- spoznavanje in poimenovanje zimskih oblačil; njihovo striženje in lepljenje. 

 

Pripomočki:  

- knjiga, 

- palica (za čaranje), 

- Voglar, 1984, Glasbena pravljica Živali pri babici Zimi, skladba 2 Zima, 

- revije (odpadni papir). 
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Potek dejavnosti 

Otroke seznanim z vsebino pravljice. Motiviram jih z veliko knjigo in ilustracijami, ki jih 

pripravim sama. Zgodbo jim preberem, nato pa jih motiviram, da sodelujejo pri obnavljanju 

vsebine. Spodbujam jih z vprašanji, v pomoč pa jim bodo tudi ilustracije. Pogovor bomo 

nadaljevali o zimi in značilnosti tega letnega časa. Ko bomo s pogovorom prišli do snega in 

snežink, jih s čarobno palico spremenim v snežinke. Motiviram jih k plesu snežink. Povem 

jim, da morajo snežinke prepotovati dolgo pot, predno padejo na tla. Po plesu nadaljujemo s 

pogovorom, nato pa se odpravimo do garderobe, kjer poimenujemo zimska oblačila. Te bomo 

poiskali tudi v revijah, jih izrezali in prilepili na plakat.  

 

Analiza prvega dne 

Z dejavnostmi prvega dne sem otroke seznanila z vsebino zgodbe, s pomočjo katere bomo z 

gibalnim ustvarjanjem prišli do plesne dramatizacije. Z uvodnim dnem mi je uspelo, da sem 

jih motivirala za nadaljnje plesno-gibalne dejavnosti.  

 

Ko sem otrokom pokazala knjigo, je bila v trenutku vsa njihova pozornost osredinjena vanjo. 

Z navdušenjem so čakali, da začnem s pripovedovanjem. Med prebiranjem pravljice so me 

pozorno poslušali, tako da pri obnavljanju zgodbe niso imeli težav. S pomočjo ilustracij so 

odgovorili na vsa vprašanja, ki so se navezovala na vsebino pravljice. Nato sem pogovor 

napeljala na zimski čas. Našteli smo oblačila, ki jih nosimo pozimi, in zakaj jih potrebujemo. 

Ko smo s pogovorom prišli do snežink, sem jim pokazala čarobno palico, s katero sem jih 

začarala. Ko se jih je palica dotaknila, so vstali in začeli plesno ustvarjati po prostoru. Največ 

otrok se je nekaj časa vrtelo na mestu. Nekateri so k vrtenju kmalu dodali še ustvarjanje z 

rokami. Te so dvigovali, spuščali, jih vrteli ali pa so imeli ravno razprte in se tako vrteli in 

ustvarjali kroge. Na začetku plesa sem opazila tri otroke, ki so stali na mestu in opazovali 

ostale. Čez nekaj časa so postopoma začeli posnemati gibanje svojih vrstnikov in k temu 

dodali še svoje načine plesnega ustvarjanja. Vsi otroci so sodelovali, se v gibalno-plesnem 

ustvarjanju sprostili in iskali nova gibanja. Ko se je glasba končala, sem jih z nežnim 

pripovedovanjem usmerila k umiritvi. Pripovedovala sem jim, kako so snežinke pristale na 

zemlji. Snežinke so zaprle oči, jaz pa sem se jih s palico zopet dotaknila, da sem jih odčarala.  

 

Po plesu smo se vrnili na vsebino zgodbe. S pomočjo vprašanj smo prišli do spoznanja, da se 

živali pozimi ne oblačijo tako, kot je prikazano v knjigi. Ne hodijo k babici Zimi po 

»kožuščke«, ampak se njihova dlaka sama prilagaja glede na letni čas. Pri pogovoru je bila 
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najbolj aktivna deklica, ki je o tej temi že veliko vedela. Med drugim je svojim prijateljem 

povedala, da pozimi živali ne zebe, ker imajo daljšo in gostejšo dlako. Povedali smo tudi, 

kako lahko sami v zimskem času pomagamo živalim. Otroci v tej starosti srkajo veliko 

novega znanja, zato sem mnenja, da jih moramo pripeljati do pravilnih in kakovostnih 

informacij.  

 

Otroci so me ves čas pozorno poslušali in sodelovali pri vseh dejavnostih. Motivacije ni 

zmanjkalo. Pokazali so, da jih je tema pritegnila k sodelovanju tudi za nadaljnje dejavnosti. 

Po kontrolni teoriji dr. Williama Glasserja so zadovoljili potrebo po ljubezni, svobodi in 

zabavi. Delno smo zadovoljili potrebo po moči. Otroci, ki so aktivneje sodelovali pri 

pogovoru, so bili bolj v središču pozornosti kot ostali. 

 

 

Slika 1: Poslušanje pravljice 
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Slika 2: Ples snežink 

 

15.2.2 Drugo srečanje  

 

Dejavnosti: 

- obnovitev pravljice Živali pri babici Zimi; 

- spoznavanje ptice; 

- plesno-gibalno ustvarjanje z glasbenim motivom; 

- igra: Ptički v gnezda! 

 

Pripomočki:  

- knjiga, 

- palica (za čaranje), 

- Voglar, 1984, Glasbena pravljica Živali pri babici Zimi, skladba 4 Ptički, 

- Knjigi, iz katerih bomo spoznavali ptice:  

 Jennings, T. (2010). Ptice. Ljubljana: Tehnična založba Slovenije;  

 Zpevak, J. (1998). Ptice. Maribor: Obzorja; 

- video-posnetek, pridobljen na strani: https://www.youtube.com/watch?v=pkLuR-

FvDrc, 

- obroči. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkLuR-FvDrc
https://www.youtube.com/watch?v=pkLuR-FvDrc
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Potek dejavnosti 

Z otroki obnovimo vsebino pravljice. Povem jim, da bomo vsak dan spoznali eno izmed 

živali, ki nastopa v pravljici. Z uganko jih motiviram, da sami ugotovijo, katero žival bomo 

spoznali danes. Ko jo pravilno rešijo, jih povabim na hodnik, kjer jih s čarobno palico 

spremenim v ptice in jih spodbudim, da se v tej vlogi gibljejo po prostoru. Nato se vrnemo v 

igralnico, kjer bomo s pomočjo knjig o pticah spoznavali njihove značilnosti, na posnetku pa 

si bomo ogledali njihova gibanja v naravi. Po ogledu posnetka se odpravimo nazaj na hodnik, 

kjer otroke ponovno spodbudim h gibanju ptic. Dodam glasbeni motiv in jih pustim, da 

gibalno ustvarjajo. Na koncu se igramo še gibalno igro Ptički v gnezda. Tokrat bodo ptički 

dlje časa v gnezdih, da se umirijo. 

 

Analiza drugega dne 

Otrokom sem ponovno prebrala pravljico in kljub temu da so jo že slišali, so me ves čas 

pozorno poslušali. Pri obnavljanju vsebine niso imeli težav. Ko so rešili uganko, smo se 

odpravili na hodnik, kjer so pred ogledom video-posnetka izrazili ptice z gibanjem. Zaradi 

lažjega gibalnega ustvarjanja sem otroke razdelila v dve skupini. V vsaki skupini je bilo osem 

otrok. Tako so imeli otroci dovolj prostora za gibanje, poleg tega pa so se lahko bolj osredinili 

na svoj način gibanja. V obeh skupinah sem opazila, da so otroci na začetku gibanja razprli 

roke in jih začeli dvigovati in spuščati. Nato so gibanju vključili še hitro hojo in tek. Tako v 

prvi kot v drugi skupini so s tem gibanjem pričeli starejši otroci. Kmalu za tem pa so jih začeli 

posnemati še ostali.  

 

Po pogovoru s pomočjo knjig in ogledu video-posnetka smo se zopet v dveh skupinah 

odpravili na hodnik, kjer so otroci s plesom in z gibanjem ustvarjali in posnemali gibanje ptic. 

Tudi tokrat so na začetku razprli roke in med hojo ali tekom z njimi zamahovali. Opazila sem, 

kako so nekateri otroci med gibanjem spreminjali ustvarjanje z rokami. Niso ves čas samo 

zamahovali, ampak so jih pustili razprte, s telesom pa nekoliko vijugali po prostoru. S tem so 

zelo dobro posnemali lebdenje ptic v zraku. V prvi skupini je izstopala deklica, ki se je med 

plesom ustavila in počepnila. Roke je imela najprej obrnjene nazaj, z glavo pa pogledovala 

naokrog, kot bi nekaj iskala. Nato je roke položila pred seboj in začela odpirati in zapirati 

dlani. V posnetku smo opazovali, kako se ptice hranijo, in njeno plesno izražanje je to zelo 

dobro izražalo oziroma posnemalo. Otroci se med seboj veliko posnemajo, zato so se tudi njej 

kmalu pridružili še trije otroci. Dlani so spremenili v kljune in skupaj posnemali hranjenje 
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ptic. V drugi skupini so otroci ustvarjali le letenje in lebdenje ptic. Želela sem jih spodbuditi 

še k drugim načinom gibalno-plesnega ustvarjanja, zato sem jih spomnila na posnetek innakaj 

vse smo bili pozorni. Opazila sem, da so nekateri otroci nato spremenili hitrost gibanja, 

nekateri pa so se osredinili na hranjenje in podobno kot v prvi skupini to gibalno izrazili. 

Prišla sem do ugotovitve, da so bili otroci po ogledu video-posnetka ustvarjalnejši, saj so v 

svoje plesno gibanje dodali veliko novih gibov. 

 

V obeh skupinah sem dejavnost zaključila z umirjanjem. V enem delu hodnika sem jim 

pripravila obroče. Ko se je glasba končala, sem jim dala navodilo, naj si vsaka ptica najde 

svoje gnezdo (obroč), kjer si bo odpočila. Spodbudila sem jih, da so zaprli oči, jaz pa sem jih 

s palico pobožala po telesu. V obeh skupina so otroci izrazili željo, da bi nadaljevali z igro, 

čeprav sem jo sama želela s tem zaključiti. Upoštevala sem njihove želje, obroče razporedila 

po vsem prostoru in nadaljevali smo z igro Ptički v gnezda. Otroci so me pozitivno presenetili 

s svojo motiviranostjo in z vztrajnostjo. Po kontrolni teoriji dr. Williama Glasserja so 

zadovoljili potrebo po ljubezni, svobodi, zabavi in moči. 

 

 

Slika 3: Otroci gibalno posnemajo in ustvarjajo gibanje ptice 
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15.2.3 Tretje srečanje  

 

Dejavnosti: 

- poslušanje glasbene pravljice Živali pri babici Zimi (Mira Voglar); 

- spoznavanje lisice; 

- plesno-gibalno ustvarjanje z glasbenim motivom; 

- igra: Lisica, kaj rada ješ? 

 

Pripomočki:  

- Voglar, 1984, Glasbena pravljica Živali pri babici Zimi, 

- palica (za čaranje), 

- knjigi, iz katerih bomo spoznavali lisico: 

 Fichaux, C. (1999). Gozdne živali. Maribor: Obzorja (str. 12 in 13), 

 Jennings, T. (2010). Sesalci. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije (str. 8 in 

9), 

- video-posnetek, pridobljen na strani: https://www.youtube.com/watch?v=WZoFodZX_1Q. 

 

Potek dejavnosti 

Otroci bodo med zajtrkom poslušali glasbeno pravljico Živali pri babici Zimi.                                 

Z uganko jih motiviram, da sami ugotovijo, katero žival bomo spoznali. Ko jo pravilno rešijo, 

jih povabim v telovadnico, kjer jih s čarobno palico spremenim v lisice in jih spodbudim, da 

se v tej vlogi sprehodijo po prostoru. Nato bomo s pomočjo knjig o lisicah spoznavali njene 

značilnosti, na posnetku pa si bomo ogledali njeno gibanje v naravi. Po ogledu posnetka jih 

zopet spodbudim h gibalnemu ustvarjanju in posnemanju lisic. Zaključimo z igro Lisica, kaj 

rada ješ. Da se bodo otroci umirili, bom spremenila navodila igre. Kadar lisica izgovori hrano, 

ki jo rada je, otroci počepnejo, drugače pa naredijo korak naprej. Ko pridejo do lisice, njeno 

vlogo prevzame naslednji otrok. 

 

Analiza tretjega dne 

Otroci so prisluhnili pravljici v času zajtrka in počitka ter s tem obnovili njeno vsebino. Med 

tem sem jih spodbudila še k poslušanju glasbenih motivov za posamezne živali. Pred 

začetkom dejavnosti sem jih motivirala z uganko. Skupaj smo prišli do rešitve. Prisotnih je 

https://www.youtube.com/watch?v=WZoFodZX_1Q
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bilo štirinajst otrok, vsi skupaj smo se odpravili v telovadnico, kjer so se otroci pred ogledom 

video-posnetka gibali v vlogi lisice. 

 

Opazila sem, da so bili na začetku ustvarjanja nekoliko zadržani. Kar nekaj otrok je najprej 

samo počepnilo in opazovalo, kako se bodo gibali ostali. Najprej se je eden izmed dečkov 

postavil na roke in kolena in tako hodil »po vseh štirih«. Ena skupina otrok se mu je takoj 

pridružila in ga gibalno posnemala, ostali pa so še malo opazovali. Ker so se zadrževali le v 

enem delu prostora, sem jih spodbudila, da so začeli uporabljati ves prostor. Ob moji 

spodbudi je isti deček tudi prvi stekel »po vseh štirih« po prostoru. V takem položaju se je ves 

čas gibal zelo hitro. Ostali so ga začeli posnemati, nekateri tudi v hitrosti, drugi pa le v načinu 

gibanja. Drugih gibalno-plesnih motivov niso ustvarili. 

 

Nato smo se usedli v krog, pregledali knjige o lisici, se o njej pogovorili in s pomočjo video-

posnetka opazovali njeno gibanje v naravi. Na željo otrok smo si ga ogledali dvakrat.  

 

Spodbudila sem jih h gibalno-plesnem ustvarjanju. Tako kot vedno sem uporabila čarobno 

palico, pred tem pa sem jih spomnila na vse, kar smo novega spoznali s pomočjo knjig in 

posnetka. S tem sem želela ustvariti lažji začetek za gibalno-plesno izražanje. 

 

Otroci so se tokrat takoj sprostili in začeli ustvarjati. Še vedno so se gibali »po vseh štirih«, 

pri tem pa je bilo opaziti več gibalnih vzorcev. Med drugimi sem opazila, kako so med 

ustvarjanjem pokazali sedenje lisice, njeno ležanje, pogledovanje okoli sebe ter njeno hitro in 

počasno gibanje. Ob glasbenem motivu so sproščeno ustvarjali in uživali v gibalno-plesnem 

izražanju. Ves čas so sodelovali vsi otroci. Nekateri so se bolj prepustili gibalnemu 

ustvarjanju, drugi pa so povzeli njihovo gibanje in jih na svoj način posnemali. Da radi 

sodelujejo pri dejavnostih, so pokazali tudi pri zaključni igri, saj smo jo na njihovo željo 

večkrat ponovili. Po kontrolni teoriji dr. Williama Glasserja so zadovoljili vse štiri potrebe. 

 



38 

 

Slika 4: Otroci gibalno posnemajo in ustvarjajo gibanje lisice 

 

15.2.4 Četrto srečanje  

 

Dejavnosti: 

- otroci s pomočjo ilustracij obnovijo pravljico; 

- spoznavanje volka; 

- plesno-gibalno ustvarjanje z glasbenim motivom;  

- pesmica: Babica Zima (Mira Voglar). 

 

Pripomočki:  

- knjiga, 

- Voglar, 1984, Glasbena pravljica Živali pri babici Zimi, skladba 5 Volk, 

- palica (za čaranje), 

- knjige, iz katerih bomo spoznavali volka: 

 Fichaux, C. (1999). Gozdne živali. Maribor: Obzorja (str. 18), 

 Doche, C. (2008). Živali na polju in v gozdu. Ljubljana: Mladinska knjiga     

(str. 13), 

 Moore, D. E. (2012). Čudoviti svet živali. Ljubljana: Egmont (str. 26, 27), 

- video-posnetek, pridobljen na strani: https://www.youtube.com/watch?v=le-yyPcHvqg, 

https://www.youtube.com/watch?v=le-yyPcHvqg
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- pesem: Babica Zima (Vir: Voglar, M., Nograšek, M. (2004). Majhna sem bila. 

Ljubljana: DZS (str. 67). 

 

Potek dejavnosti 

Otroci s pomočjo ilustracij sami obnovijo vsebino pravljice. Pri tem jim pomagam z 

vprašanji. Povem jim, da bomo danes spoznali žival, ki k babici Zimi pride skupaj z lisico. 

Vprašam jih, katera žival je to. Ko pridemo do rešitve, jih povabim na hodnik, kjer jih s 

čarobno palico spremenim v volkove in jih spodbudim, da se v tej vlogi sprehodijo po 

prostoru. Nato se usedemo v krog. S pomočjo knjig bomo spoznali njegove značilnosti, na 

posnetku pa si bomo ogledali njegovo gibanje v naravi. Po ogledu posnetka otroke zopet 

spodbudim h gibalnemu posnemanju volkov, dodam glasbeni motiv in jih pustim, da gibalno 

ustvarjajo. Dejavnost bomo zaključili s pesmijo Mire Voglar z naslovom Babica Zima.  

 

Analiza četrtega dne 

Otroci že zelo dobro poznajo vsebino pravljice. Skoraj celo so obnovili sami. Če je bilo 

potrebno, pa sem jih usmerila z vprašanji. Na vprašanje, katera žival pride skupaj z lisico k 

babici Zimi, so pravilno odgovorili, da je ta žival volk. Na hodniku sem jih s čarobno palico 

spodbudila k posnemanju volka. Tu pa so se otroci osredinili le na oglaševanje volka in ne na 

gibanje. Nekaj časa so hodili po prostoru in ga le glasovno izražali. Ko so otroci postali 

preglasni, sem jih poskušala usmeriti še na gibanje. Vendar jim je bilo to zanimivejše, saj se 

večina otrok na moje spodbude ni odzvala. Izstopala  pa sta dva fanta in deklica, ki so v svoje 

glasovno izražanje le dodali še nekaj gibalnega izražanja. Deklica je pokleknila, postavila 

dlani na tla in se tako »po vseh štirih« gibala po prostoru. Deček je razprl roke in ustvarjal 

različna gibanja z dlanmi. Drugi pa je imel napete dlani ter odpiral in zapiral dlani, pri tem pa 

tudi nekoliko dvigoval roki. Njihovo gibalno izražanje se opazi tudi na fotografiji. Zanimivo 

je bilo, da tokrat otroci niso začeli s posnemanje katere izmed gibalnih oblik teh otrok.  
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Slika 5: Gibalno posnemanje volka 

 

S pomočjo literature smo spoznali glavne značilnosti volka, z video-posnetkom pa smo 

opazovali njegovo gibanje v naravi. Nato sem jih spodbudila, da so se ponovno gibalno-

plesno ustvarjali v vlogi volka. Otroci so tudi po dejavnosti, pri kateri so spoznavali volka, 

najprej začeli z glasovnim posnemanjem. V začetku so gibalno zelo malo ustvarjali, posvečali 

so se predvsem njegovemu petju. Ob spodbudi glasbenega motiva se je njihovo posnemanje 

začelo spreminjati. Postopoma je bilo opaziti vedno več gibalno-plesnega ustvarjanja in 

izražanja. Otroci so drug za drugim pokleknili na kolena, položili dlani na tla in se začeli v 

takem položaju gibati po prostoru. Pri tem sem opazila dečka, kako pozoren je bil na svoje 

dlani. Pri svojem gibalno-plesnem ustvarjanju jih je ves čas opazoval in iskal različne gibalne 

vzorce. Zanimivi pa so bili tudi otroci, ki so se med izražanjem ustavili, se usedli, dlani so 

imeli še vedno položene na tla, dvignili glavo in v tem položaju posnemali petje volka. 

 

Kljub temu da jih je tokrat bolj pritegnilo glasovno izražanje oziroma posnemanje, je bilo v 

drugem delu opaziti več gibalno-plesnega ustvarjanja. Tokrat jim je bila glasba spodbuda, da 

so se osredinili še na iskanje drugih gibalnih vzorcev. Po kontrolni teoriji dr. Williama 

Glasserja so otroci zadovoljili vse štiri potrebe. 
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15.2.5 Peto srečanje  

 

Dejavnosti: 

- na kratko obnovimo pravljico in značilnosti živali, ki smo jih že spoznali; 

- spoznavanje veverice; 

- plesno-gibalno ustvarjanje z glasbenim motivom; 

- likovno ustvarjanje: izdelovanje in barvanje veveric. 

 

Pripomočki:  

- Voglar, 1984, Glasbena pravljica Živali pri babici Zimi, skladba 7 Veverica, 

- palica (za čaranje), 

- knjigi, iz katerih bomo spoznavali veverico: 

 Fichaux, C. (1999). Gozdne živali. Maribor: Obzorja (str. 22, 23), 

 Jennings, T. (2010). Sesalci. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije (str. 18, 

19), 

- video-posnetek, pridobljen na strani: https://www.youtube.com/watch?v=JsMNK9bwOQA. 

 

Potek dejavnosti 

Najprej na kratko obnovimo vsebino pravljice. Ponovimo, kdo nastopa v zgodbi, zakaj so 

živali hodile k babici Zimi in kaj so želele od nje. Ponovimo, katere živali smo že spoznali in 

kaj smo se o njih novega naučili. Pripravim štiri različne sestavljanke, na katerih bodo: ptice, 

volk, lisica in veverica. Otroke razdelim v štiri skupine in vsaki razdelim svojo sestavljanko. 

Ko jo sestavijo, ostalim skupinam povejo, katera žival je nastala iz njihovih delov. Z 

vprašanjem, katero izmed teh živali si še nismo ogledali na video-posnetku in v knjigah, jih 

spodbudim k razmišljanju in pravilnemu odgovoru. Ko pridemo do rešitve, jih s čarobno 

palico spremenim v veverice in jih spodbudim, da se v tej vlogi sprehodijo po prostoru. Nato 

bomo s pomočjo knjig spoznavali njene značilnosti, na posnetku pa si bomo ogledali njeno 

gibanje v naravi. Po ogledu posnetka otroke zopet spodbudim, da ob glasbenem motivu 

posnemajo gibanje veverice. Na koncu jih spodbudim, da se sprostijo in umirijo z likovnim 

ustvarjanjem veveric. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JsMNK9bwOQA
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Analiza petega dne 

Otroci so se mojega prihoda zelo razveselili in še predno smo začeli z dejavnostmi, so me 

spraševali, kaj bomo delali danes. Pričakovala sem, da jih bom morala pri pogovoru o živalih, 

ki smo jih že spoznali, večkrat usmeriti in jim pomagati z vprašanji. Pri pogovoru sem 

opazila, da so se otroci zapomnili veliko stvari o posamezni živali. Tako sem jih le spodbujala 

in prisluhnila njihovim opisom.  

 

Pri uvodni dejavnosti so sodelovali vsi otroci in s pomočjo sestavljank prišli do ugotovitve, da 

je na vrsti veverica. Pri gibalnem posnemanju te živali je večina otrok sonožno poskakovala 

po prostoru. Dva izmed mlajših v skupini sta bila najprej opazovalca, nato pa sta jih deloma 

začela posnemati. Ko jih je ta način gibanja utrudil, so začeli hoditi po prostoru, nekaj pa jih 

je počepnilo in opazovalo druge. Pri izražanju te živali sem v tem delu gibalnega ustvarjanja 

od njih pričakovala več gibalnih vzorcev.  

 

Skozi literaturo in z ogledom njenega gibanja smo veverico bolje spoznali. V posnetku je 

prikazano, kako hodi po lešnik in kako ga poje. Opazila sem, da je bilo otrokom najbolj všeč 

njeno hranjenje, zato sem med gledanjem posnetka njihovo pozornost usmerila tudi na to, 

kako se veverica giblje, ko gre po lešnik. Nato sem jih spodbudila, da so se ponovno gibalno-

plesno izrazili v vlogi veverice. Otroci so tokrat očitno spremenili način gibanja. Niso več 

sonožno poskakovali, ampak so se drug za drugim počepnili, roke položili na tla in začeli 

ustvarjati. V tem gibalnem položaju so poskakovali ali hodili po prostoru. K dodatnemu 

ustvarjanju sta jih spodbudila glasba in deček, ki je začel izražati pobiranje lešnikov in 

prikazal, kako se veverica hrani. Kmalu so ga začeli posnemati in temu dodali še svoje 

gibalno izražanje in ustvarjanje, kar se vidi tudi na fotografiji.  
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Slika 6: Gibalno posnemanje veverice 

 

Otroci zelo dobro sodelovali in se prepustili gibalno-plesnemu ustvarjanju. Videlo se je, da 

iščejo nove gibe in da v svobodnem izražanju uživajo. Sodelovali so vsi otroci. Za zaključek 

pa si je vsak izdelal veverico. Po kontrolni teoriji dr. Williama Glasserja so zadovoljili 

potrebo po ljubezni, svobodi, zabavi in moči.  

 

15.2.6 Šesto srečanje  

 

Dejavnosti: 

- ponovitev  vsebine pravljice s pomočjo lutk; 

- spoznavanje zajca; 

- plesno-gibalno ustvarjanje z glasbenim motivom; 

- pesmica: Zajček Dolgoušček (Janez Bitenc).  

 

Pripomočki:  

- lutke, 

- Voglar, 1984, Glasbena pravljica Živali pri babici Zimi, skladba 6 Zajček, 

- palica (za čaranje), 

- knjigi, iz katerih bomo spoznavali zajca: 
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 Butterfield, M. (1998). Kdo sem? Tržič: Učila, 

 Jennings, T. (2010). Sesalci. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije (str. 16, 

17), 

- video-posnetek, pridobljen na strani: https://www.youtube.com/watch?v=389qMRWP9io, 

- pesem: Zajček Dolgoušček (Vir: Voglar, M., Nograšek, M. (2004). Majhna sem bila. 

Ljubljana: DZS (str. 17)). 

 

Potek dejavnosti 

Otrokom razložim, na kakšen način bomo obnovili pravljico. Jaz bom babica Zima, 

vzgojiteljica Katarina bo pripovedovalka, otroci pa bodo dobili vloge živali. Posamezno žival 

bodo odigrali v dvojicah ali trojicah. Vsi bodo povedali svoj del besedila oziroma dialoga. 

Besedilo nam je le osnutek, zato bosta pripovedovanje in dialog med babico in živalmi 

improvizirana. 

 

Z uganko ugotovimo, katero žival bomo spoznali. Nato jih s čarobno palico spremenim v 

zajce in jih spodbudim, da se v tej vlogi gibljejo po prostoru. Nato bomo s pomočjo knjig 

spoznali njegove značilnosti, na posnetku pa si bomo ogledali njegovo gibanje v naravi. Po 

ogledu posnetka otroke zopet spodbudim h gibalnemu posnemanju zajca. Dodam glasbeni 

motiv in jih pustim, da gibalno ustvarjajo. Za zaključek se usedemo in zapojemo pesmico o 

zajcu. 

 

Analiza šestega dne 

Otroci so med seboj dobro sodelovali in povedali vse dialoge. Ker so bili v manjših skupinah, 

jim je bilo veliko lažje, saj so bili izpostavljeni skupinsko in ne posamezno. Pri gibalnem 

posnemanju zajca so tako kot pri veverici vsi sonožno poskakovali po prostoru. Trije otroci pa 

so dvignili roke in s tem nakazovali zajčja ušesa. Vzgojiteljica mi je med tem povedala, da 

tudi sama med podobnimi dejavnostmi ne spodbuja stereotipnih vzorcev gibanja. Z lastno 

aktivnostjo in s spodbudami jih poskuša usmeriti k iskanju novih gibalnih vzorcev. Strinjala 

sem se z njo in bilo je opaziti, da večina otrok pri gibanju zajca ne uporablja roke za prikaz 

njegovih ušes. 

 

Po ogledu video-posnetka, kjer smo si ogledali njegovo gibanje v naravi, in s pomočjo knjig, 

kjer smo spoznali njegove značilnosti, so se ponovno spremenili v vlogo zajca. Tokrat so 

počepnili, roke položili predse in poskakovali naprej. Pri tem je bilo opaziti različne načine 

https://www.youtube.com/watch?v=389qMRWP9io
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gibanja. Nekateri so poskakovali hkrati z nogami in rokami, nekateri pa so najprej pomaknili 

naprej roke, sledile so jim noge s sonožnim poskokom. Dokler so imeli glasbeno spremljavo, 

so gibalno in plesno ustvarjali. Opazila sem, kako so se med seboj opazovali in se posnemali. 

Eden izmed dečkov je svoje ustvarjanje nadaljeval v stoječem položaju s sonožnimi poskoki 

ali hojo. Proti koncu se je ustavil in bil samo opazovalec. Ko sem prišla do njega, mi je 

povedal, da je utrujen in žalosten, ker je mami odšla po hrano. Vzgojiteljica mi je povedala, 

da ob prihodu v vrtec ni bil razpoložen in se je zelo težko poslovil od staršev. Posledično je 

bilo tudi nekaj solz. Da je žalosten, je pokazal tudi pri gibalno-plesnem izražanju. Zanimivo je 

bilo, kako je bil še vedno vživet v vlogo. Še vedno je govoril v vlogi zajca in tudi njegova 

mami ni odšla v službo, ampak po hrano. Na ta način je veliko lažje povedal oziroma izrazil, 

kaj ga muči in zakaj je žalosten. 

 

Za zaključek dejavnosti sem jih »odčarala« in povabila v krog, kjer smo skupaj zapeli 

pesmico. Ponovili smo tudi pesem o babici Zimi. Sodelovali so vsi otroci, tudi deček, ki je 

med ustvarjanjem izražal žalost in osamljenost. Tudi pesmi so tiste, ki pozitivno vplivajo na 

počutje, saj nam dajo neko energijo in nam lepšajo dneve. Po kontrolni teoriji dr. Williama 

Glasserja smo zadovoljili vse štiri potrebe. 

 

 

Slika 7: Otroci gibalno posnemajo in ustvarjajo gibanje zajca  
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15.2.7 Sedmo srečanje  

 

Dejavnosti: 

- glasbena uganka; 

- spoznavanje medveda; 

- plesno-gibalno ustvarjanje z glasbenim motivom; 

- likovna umetnost: barvanje živali. 

 

Pripomočki:  

- Voglar, 1984, Glasbena pravljica Živali pri babici Zimi, skladba 8 Medved, 

- palica (za čaranje), 

- knjige, iz katerih bomo spoznavali medveda: 

 Doche, C. (2008). Živali na polju in v gozdu. Ljubljana: Mladinska knjiga (str. 

14), 

 Moore, D. E. (2012). Čudoviti svet živali. Ljubljana: Egmont (str. 20, 21) 

 Fichaux, C. (1999). Gozdne živali. Maribor: Obzorja (str. 19), 

- video-posnetek, pridobljen na strani: https://www.youtube.com/watch?v=vNZb_-ksjNU. 

 

Potek dela 

Otroke spodbudim, da zaprejo oči in prisluhnejo glasbi. Čez čas glasbo utišam, otroci počasi 

odprejo oči, nato pa jih vprašam, na katero žival jih je spominjala glasba. Ko pridemo do 

odgovora, da jih je spominjala na medveda, jih spodbudim, da se v vlogi medveda sprehodijo 

po prostoru. 

 

Nato bomo s pomočjo knjig spoznavali njegove značilnosti, na posnetku pa si bomo ogledali 

njegovo gibanje v naravi. Po ogledu posnetka otroke zopet spodbudim h gibalnemu 

ustvarjanju in posnemanju medveda. Ob glasbenem motivu jih pustim, da gibalno ustvarjajo. 

Dejavnost zaključimo z barvanjem živali, ki nastopajo v pravljici. 

 

Analiza sedmega dne 

Otrokom sem povedala, da imam za njih pripravljeno posebno uganko, in to glasbeno. Zelo 

dobro so mi prisluhnili in upoštevali moje navodilo. Ko sem jih vprašala, na katero žival jih 

https://www.youtube.com/watch?v=vNZb_-ksjNU
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spominja glasba, so drug za drugim odgovorili, da na medveda. Vprašala sem jih tudi, zakaj 

ravno na to žival, in dobila zanimive odgovore. 

 

Po pogovoru sem jih s »čarobno palico« spodbudila, da so se v vlogi medveda sprehodili po 

prostoru. Pri tem pa nisem pričakovala toliko različnih vzorcev gibanja. Nekateri so medveda 

posnemali stereotipno, to pomeni, da so stali in s težkimi koraki in z dvignjenimi rokami 

prikazovali gibanje medveda. Skupina otrok se je postavila na »vse štiri«, dvignili so zadnjico 

in se z rokami in nogami gibali po prostoru. Opazila sem tudi nekatere otroke, ki so se gibali 

»po vseh štirih« z rokami in s koleni. Opazila sem, da so otroci vsak dan bolj sproščeni in jih 

drugačno gibanje ostalih ne zmoti. Ustvarjajo po svojih željah in zmožnostih, če pa jim je 

gibanje prijatelja všeč, ga v določeni meri posnamejo. Različni načini izražanja medveda se 

vidijo tudi na naslednji fotografiji. 

 

 

Slika 8: Otroci gibalno posnemajo gibanje medveda 

 

Sledil je ogled video-posnetka, kjer smo opazovali gibanje medveda v naravi, s pomočjo knjig 

pa spoznali njegove značilnosti. Na posnetku se medved tudi dvigne in postavi na zadnji dve 

nogi, kar je bilo otrokom posebno zanimivo.  

 

Nato so ob glasbenem motivu ustvarjali gibanje medveda. Kot sem pričakovala, se je njihov 

način izražanja pri večini otrok spremenil. Večina jih je tokrat gibanje medveda izražala tako, 
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da so se postavili »na vse štiri«, dvignili zadnjico in se tako gibali po prostoru. Med gibalno-

plesnim ustvarjanjem je bilo opaziti tudi nekaj motivov z video-posnetka. Nekaj otrok je med 

ustvarjanjem izražalo dvigovanje medveda na zadnji dve nogi. V posnetku se je medved 

povzpel na drevo, pri gibalno-plesnem ustvarjanju pa so otroci to pokazali s pomočjo omare 

ali stene. Zanimiv gibalni vzorec je ustvarjal tudi deček, ki je pri vsakem premiku naprej nogo 

dvignil visoko v zrak. Ves čas so sodelovali vsi otroci in se pri gibalno-plesnem izražanju 

prepustili domišljiji in ustvarjanju.  

 

Za zaključek dejavnosti si je vsak otrok izbral eno izmed živali in jo pobarval. Po kontrolni 

teoriji dr. Williama Glasserja so otroci zadovoljili vse štiri potrebe.  

 

 

Slika 9: Otroci gibalno ustvarjajo in posnemajo gibanje medveda 
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Slika 10: Barvanje živali 

 

15.2.8 Osmo srečanje  

 

Dejavnosti: 

- glasbene uganke; 

- plesna dramatizacija: Živali pri babici Zimi in posnemanje vlog živali skozi gibalno-

plesno ustvarjanje. 

 

Pripomočki:  

- Voglar, M. (1984). Glasbena pravljica: Živali pri babici Zimi. RTV Ljubljana. 

 

Potek dejavnosti 

Otrokom razložim navodila, kako se bomo igrali glasbene uganke. Pripravila jim bom 

fotografije živali, ki prihajajo k babici Zimi, in jih nalepila na omaro. Otroci bodo morali 

prisluhniti glasbi in jo povezati z določeno živaljo. S tem bomo ponovili glasbene motive, ki 

spremljajo živali na poti k babici Zimi. 
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Pri ustvarjanju plesne dramatizacije jim najprej sama razdelim vloge s pomočjo slik. Pri 

ponovitvi in nadaljnji igri plesne dramatizacije pa jim omogočim, da se sami odločijo, katero 

izmed živalskih vlog bi radi gibalno-plesno posnemali in ustvarjali.  

 

Analiza osmega dne 

Pred začetkom dejavnosti sem pričakovala, da bodo otroci pri glasbenih ugankah potrebovali 

dodatna navodila. Prav tako sem bila v dvomih, ali bodo vse živali povezali s pravim 

glasbenim motivom. Med dejavnostjo pa so me pozitivno presenetili. Otroci so zelo dobro 

povezovali glasbene motive z živalmi, in to brez moje pomoči. Vsakič sem izbrala drugega 

otroka, da je povedal in pokazal, katera žival se skriva v glasbenem motivu, ki smo ga 

poslušali. Ker so bili otroci zelo motivirani in navdušeni nad dejavnostjo, smo se jo igrali dalj 

časa, kot sem predvidevala. Tako smo vsakemu glasbenemu motivu prisluhnili večkrat. 

Edino, kar bi spremenila, so slike živali. Pripravila sem vsako žival posebej, glasbeni motiv 

pa je isti za volka in lisico ter za zajca in veverico, čeprav otrok to ni zmotilo. Ko so pokazali 

na eno izmed teh živali, sem jih vprašala, s kom pride ta žival k babici Zimi. Želela sem, da 

otroci prepoznajo glasbeni motiv za obe živali. 

 

Pri prvem ustvarjanju plesne dramatizacije sem jim vloge razdelila s pomočjo slik. Sama sem 

prevzela vlogo babice Zime. Dva ali trije otroci pa so imeli vlogo ene živali. Opazila sem, da 

so bili v gibalno-plesnem ustvarjanju zadržani, njihova gibanja niso bila sproščena, 

uporabljali so le del prostora. Vse to je bil vzrok večjemu izpostavljanju samega sebe. Da so 

premagali prvo tremo, je vzgojiteljica prevzela mojo vlogo, jaz pa sem skupaj z njimi gibalno-

plesno ustvarjala in posnemala vloge živali. Otroci so nato spremenili način gibanja, bili so 

bolj sproščeni in uporabljali večji del prostora. Plesno dramatizacijo smo ponovili, otroci pa 

so imeli vlogo živali, ki so si jo sami izbrali. Nobeden izmed otrok se ni odločil za vlogo 

lisice, zato smo jo izpustili. Tako smo se počasi navajali na nastop in izpostavljanje z 

izražanjem določene živali. Po kontrolni teoriji dr. Williama Glasserja so zadovoljili vse štiri 

potrebe. 
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Slika 11: Glasbene uganke 

 

 

Slika 12: Skupaj z otroki igramo vloge živali  
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Slika 13: Skupaj z otroki igramo vloge živali  

 

15.2.9 Deveto srečanje  

 

Dejavnosti: 

- ugani, kdo sem; 

- plesna dramatizacija: Živali pri babici Zimi in posnemanje vlog živali skozi gibalno-

plesno ustvarjanje. 

 

Pripomočki:  

- Voglar, M. (1984). Glasbena pravljica: Živali pri babici Zimi. RTV Ljubljana. 

 

Potek dejavnosti 

Z otroki se najprej igramo igro Ugani, kdo sem, gibalno pantomimo. Motiviram jih k 

sodelovanju in jim razložim pravila igre. Tistega, ki ga pokličem, pride do mene, izbere sliko 

živali, nato pa jo z gibanjem posnema. Ostali otroci pa poskušajo ugotoviti, katero žival 

predstavlja. Igramo se, dokler bodo otroci zainteresirani.  
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Otroke spodbudim, da si vloge za plesno dramatizacijo razdelijo sami. V pomoč jim bodo 

fotografije živali. Če bodo želeli, bomo plesno dramatizacijo ponovili, otroci pa si bodo lahko 

zamenjali vloge. 

 

Analiza devetega dne 

Pri igri, s katero smo začeli dejavnost, so vsi otroci izrazili željo, da bi prišli na vrsto. 

 

Skozi igro sem jih želela pripeljati k večji sproščenosti za nadaljnje nastopanje, kar mi je zelo 

dobro uspelo.  

 

Tokrat smo si za plesno dramatizacijo razdelili vse vloge. Na začetku smo dodali še ples 

snežink, nato pa so posamezne živali prihajale k babici Zimi. Otroci so bili pri gibalno-

plesnem ustvarjanju veliko bolj sproščeni kot dan prej. Opazila sem, da so uporabljali gibe, ki 

so jih ustvarjali po ogledu video-posnetkov živali. K tej sproščenosti sta pripomogla uvodna 

igra in začetno skupno plesno gibanje v vlogi snežink.  

 

Otroci so plesno dramatizacijo želeli ponoviti, zato smo jo odigrati še enkrat. Tokrat smo jo 

ponovili po vsebini pravljice, zato so skupaj nastopali lisice in volkovi ter veverice in zajci. 

Želela sem ugotoviti, ali bodo še vedno izražali svojo vlogo ali bodo začeli posnemati gibanja 

drugih živali. Opazila sem, da so predvsem mlajši otroci posnemali gibanje ostalih ter tako 

posnemali obe nastopajoči živali. Ostali pa so se vživeli samo v svoje vloge in jih s plesnim 

gibanjem prikazali. Za svoje ustvarjanje so uporabljali večji del prostora. Z vsakim 

nastopanjem so se bolj prepustili domišljiji in ustvarjalnosti. Tudi pri babici Zimi so nastajali 

zanimivi improvizirani dialogi. Vsi so se radi podali v pogovor z njo, saj niso bili vezani na 

točno določeno besedilo. Po kontrolni teoriji dr. Williama Glasserja so otroci zadovoljili vse 

štiri potrebe in te so: potreba po ljubezni, moči, svobodi in zabavi.  
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Slika 14: Ugani, kdo sem 

 

 

Slika 15: Živali na poti k babici Zimi  
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15.2.10 Deseto srečanje  

 

Dejavnost: 

- izvajanje plesne dramatizacije Živali pri babici Zimi. 

 

Pripomočki:  

- Voglar, M. (1984). Glasbena pravljica: Živali pri babici Zimi. RTV Ljubljana. 

 

Analiza desetega dne 

Plesno dramatizacijo smo izvedli dvakrat. Drugič smo povabili prijatelje iz sosednje skupine, 

da so nas prišli gledat. Otroci so zelo dobro izrazili gibanje živali. Najprej smo se vsi skupaj 

prepustili glasbi in ustvarjali ples snežink. Da je bilo tokrat malo drugače, sem jim pri prvi 

izvedbi dala na voljo majhne bele krogce. Otroci so jih metali v zrak, se vrteli in jih potresali 

po prostoru. Za nadaljnje plesno ustvarjanje pa smo jih pospravili. Pričakovala sem, da bodo 

imeli pri nastopanju pred gledalci tremo in da se bo to opazilo tudi pri gibanju, vendar pa so 

jo otroci zelo dobro premagovali in zelo zanimivo izražali določene živali. Ko so skupaj 

nastopili zajci in veverice, se je točno videlo, kdo je katera žival. Veverice so med gibanjem 

pobirale lešnik, ga opazovale in jedle, zajci pa so drug za drugim skakali po prostoru. Opazila 

sem, da so bili otroci pri plesnem ustvarjanju radi skupaj in tudi skupaj izrabljali prostor, ki so 

ga imeli na voljo. Na koncu smo se prijateljem priklonili, oni pa so nam vrnili aplavz. 

Nastopajočim otrokom sta na obrazih sijala nasmeh in zadovoljstvo. Po nastopu so se družili 

in igrali. Čez čas sem opazila, kako nadaljujejo igro s plesno dramatizacijo. Igrali so se 

dialoge med babico in živalmi, si razdeljevali vloge, posnemali gibe živali, se smejali in si 

tako ustvarili prijetno vzdušje. Bilo jih je veselje opazovati, kako jih je plesna dramatizacija 

pritegnila in spodbudila k nadaljnji igri. Po kontrolni teoriji dr. Williama Glasserja so otroci 

pri izvajanju plesne dramatizacije zadovoljili vse štiri potrebe. 
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Slika 16: Izvajanje plesne dramatizacije 

 

 

Slika 17: Živali pri babici Zimi 
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Slika 18: Živali se vračata v svoj brlog  

 

 

Slika 19: Živali prideta k babici Zimi  
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Slika 20: Medved pokaže, kako ga zebe 

 

 

Slika 21: Otroci sami nadaljujejo z igranjem plesne dramatizacije 
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16 SKLEP 

 

Otroci ne potrebujejo kostuma, da bi se vživeli v določen lik-žival. Že sama drža, način 

gibanja je za njih »klik«, da postanejo nekaj drugega. Kostumi so za gledalce (prof. Gordana 

Schmidt, osebni pogovor, 27. 5. 2014). 

 

Pri pripravljanju plesne dramatizacije sem sledila zastavljenim ciljem in jih dosegla tako, da 

sem v ospredje postavila otrokovo gibalno-plesno ustvarjanje. To sem dosegla z drugačnim 

pristopom k temi in izvajanju dejavnosti, pri katerih jih niso ovirali različni pripomočki, kot 

so kostumi, scene in točno določeni govor, ki ga mora povedati v okviru svoje vloge. Otroci 

so bili zato pri izražanju živali sproščeni, spontani in ustvarjalni po svojih zmožnostih. Način 

pripravljanja in izvajanja plesne dramatizacije jih je tako motiviral, da so pri dejavnostih 

vedno sodelovali vsi otroci.  

 

Skozi tak način gibalnega ustvarjanja otroci spoznavajo samega sebe, izražajo svoja čustva, 

svoje občutke in trenutno razpoloženje. Vzgojitelji moramo biti tisti, ki jim omogočimo 

takšno gibanje in jim dovoliti, da ustvarjajo, kakor želijo, da se lahko podajo v raziskovanje in 

iskanje vedno novih gibalnih rešitev. Skozi to gibanje lahko opazujemo otroka na drugačen 

način in poskušamo povzeti, kaj nam z gibanjem sporoča.  

 

Pri izražanju živali so se otroci zelo dobro vživeli v vloge. Vsak na svoj način je gibalno 

prikazal žival in njeno gibanje. Na njihovo večjo ustvarjalnost so vplivale dejavnosti, pri 

katerih smo spoznavali lastnosti živali in si ogledovali njihovo gibanje v naravi. Otroci so pri 

izražanju živali ustvarjali gibanja, ki so jih videli na posnetkih, ter dodajali še svoje načine 

gibanja in izražanja. Opazila sem, da so se otroci veliko posnemali med seboj, kar je glede na 

starost razumljivo. Kljub temu pa so morali pri tem uporabiti tudi svoj del ustvarjalnosti in 

iznajdljivosti.  

 

Pri opazovanju in spremljanju njihovega ustvarjalnega giba sem opazila, da so bili otroci 

ustvarjalnejši, če so pri tem sodelovali vsi skupaj. Vzrok za to je starostna skupina otrok, s 

katero smo izvajali plesno dramatizacijo. Prilagodila sem se skupini in jim omogočila, da so 

ustvarjali skupaj. Pri samem izvajanju plesne dramatizacije pa sem najprej z njimi odigrala 
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vloge in s tem dosegla, da so se otroci sprostili za nadaljnje nastopanje in izvajanje plesne 

dramatizacije. 

 

Pri govornem izražanju so bili sproščeni in se brez zadržkov pogovorili z babico Zimo. K 

temu so pripomogli improvizirani dialogi. Zanimivo mi je bilo, kako je večina otrok poleg 

besed uporabila še gibalno izražanje, na primer:objeli so svoje telo, se tresli in babici Zimi s 

tem tudi gibalno pokazali, da jih zebe.  
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17 ZAKLJUČEK  

 

V diplomski nalogi sem raziskovala gibalno-plesno ustvarjanje in izražanje. Z otroki smo se 

skozi plesno dramatizacijo gibalno izražali, pustili domišljiji »prosto pot« in ustvarjali 

različne načine gibanja.  

 

V analizah posameznih dni so zajeti vsi odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na 

koncu vsake analize sem zapisala, ali so otroci zadovoljili vse potrebe, ki jih je v svoji 

Kontrolni teoriji zapisal William Glasser ali ne. Ogledi videoposnetkov živali, s pomočjo 

katerih smo opazovali njihova gibanja v naravi, so pozitivno vplivali na njihovo ustvarjalnost 

in izražanje. Opaziti je bilo veliko novih gibalnih izrazov, poleg tega je bila tudi njihova 

sproščenost večja. To se je najbolj opazilo pri izražanju lisice. Najprej so za gibanje 

potrebovali veliko spodbud, po dejavnostih, pri katerih smo jo bolje spoznali, pa so njeno 

gibanje veliko lažje izrazili.  

 

Opazila sem, da so se otroci bolj prepustili gibalno-plesnemu ustvarjanju in izražanju, če so 

ustvarjali skupaj. To se je v začetku pokazalo tudi pri izvajanju plesne dramatizacije. Otroci 

so začutili večjo izpostavljenost, zato so se gibalno manj izražali in se zadrževali le v enem 

delu prostora. Spoznala sem, da spodbudne besede ne bodo dovolj, zato sem jih spodbudila z 

lastnim gibanjem. Vključila sem se v vsako vlogo, otroke spomnila na gibanje, ki smo ga 

opazovali, in jim tako pomagala premagati začetno tremo. Otroci so bili z vsakim 

nastopanjem bolj sproščeni in se znova prepuščali ustvarjalnosti.  

 

Skozi tak način dela ima vzgojitelj možnost, da opazi otrokove notranje občutke in njegovo 

trenutno stanje. Pri izvajanju dejavnosti sem skozi gibalno izražanje opazila žalost pri enemu 

izmed dečkov. Kasneje sem tudi izvedela, od kod prihaja. 

 

Plesna dramatizacija jih je tako pritegnila, da so z njo nadaljevali tudi v nadaljnjih prostih 

igrah. Menim, da bi jo morali v vrtcih večkrat izvajati na podoben način in ne samo takrat, ko 

imamo v načrtu nastop za starši. 
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