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POVZETEK 

 

Beseda ples ima zelo širok pomen. V osnovi si ga lahko razlagamo kot željo po gibanju, 

uživanju življenja (Koban Dobnik, 2005). Ples lahko, med drugim, označimo tudi kot 

svobodo. Pri plesu se namreč sprostimo ali pa iz sebe damo vso energijo. Mnogi ob plesu 

pozabijo na vsakdanje teževe. Lahko rečemo tudi, da je ples znak življenja.  

Otroci se včasih težko izrazijo z besedami, preko plesa pa lahko pokažejo svojo notranjost. Ni 

jim treba opisovati svojih občutkov; lahko jih pokažejo z gibi, s plesom. 

Za plesni razvoj moramo otroku omogočiti najrazličnejše spodbude (od materialnih pa vse do 

spodbud, kot so čutila – sluh, vonj, okus, tip, vid). Ob opazovanju in odkrivanju gibanja 

materiala otrok spoznava tudi svoje lastno gibanje. Vzpostavi se odnos med materialom in 

otrokom.  

Ples lahko vključimo v najrazličnejša področja (matematika, jezik, narava, gibanje itd.), 

pogosto pa se povezuje tudi z drugimi umetnostmi (arhitektura, glasba, film in televizija itd.). 

V teoretičnem delu (prvi del) sem med drugim predstavila nekaj osnov o plesu, kaj vse lahko 

uporabimo kot vzpodbudo za ples, kako lahko ples povežemo z drugimi področji in kako se 

ples povezuje tudi z drugimi umetnostmi. 

Drugi del (empirični del) je namenjen različnim dejavnostim, ki so otroke vodile k 

spodbujanju plesa in spoznavanju različnih vrtov, parkov in arboretumov.  
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ABSTRACT 

 

The term dance has a broad meaning. Basically, it can be explained as having desire for 

movement, enjoying life (Koban Dobnik, 2005). We can also say that dancing is freedom. 

While dancing, we are relaxing or we can also apply all our energy to it. People often forget 

about their worries while dancing. We could say dance is a sign of life.  

Children sometimes find it difficult to express verbally, but, they can show their inner selfs 

through dance without describing it with words. 

Encouragement is the key to a child's dance development, so we need to enable a wide variety 

of incetives (from material incentives to incentives such as the senses – hearing, smell, taste, 

touch, sight ...). While becoming aware of the movement of the material, a child discovers its 

own movement. Thus, a relationship between the material and the child is established.  

Dance can be incorporated into various areas (math, language, nature, movement, etc.). It is 

also common in combination with other arts (architecture, music, film and television, etc..).  

In the theoretical part (first part), I presented some of the basics of dance, what can be used 

for a boost to dance, how can dance be linked to other disciplines and how dance connects 

with other arts.  

Second part (the empirical part) is devoted to various activities for children which served as 

an instrument for the promotion of dance and learning about different gardens, parks and 

arboretums. 
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I. UVOD 

 

Človek je že od nekdaj s plesom, glasbo in gibom izražal svojo žalost, veselje, bojevitost, 

hrepenenje itn. (Zagorc, 1992).  

Za zdrav gibalni in telesni razvoj moramo otroke spodbujati v ustrezna gibanja (Kroflič in 

Gobec, 1989). Otroci se morajo veliko, pogosto in dovolj intenzivno gibati, to pa jim 

omogočajo razne športne igre in aktivnosti ter ples, ki pa ima pri tem še nekaj drugih 

pomenov (Zagorc, 1992). 

Otrokom izkustveno učenje daje največ. Stvar si morajo, da jo bodo dodobra spoznali, otipati, 

povohati ali celo okusiti, seveda, če je stvar užitna. Otroci naravo občutijo kot spodbudo za 

lastno ustvarjanje, in to na različnih (umetniških) področjih (Schmidt, Zakrajšek in Hribar 

Košmerl, 2013). 

Pomembno je, da otrokom damo dovolj spodbud in jim omogočimo, da so lahko pri tem sami 

ustvarjalni. Pustimo jim, da sami odkrivajo nove možnosti in rešitve. Prav za odkrivanje 

novih spoznanj in spodbud imajo velik pomen gozd, travnik, vrt, igrišče, itn. Najboljše 

spodbude so tiste, do katerih otrok pride sam, pa naj bodo to živali v gozdu ali velike barvaste 

cvetlice, ki se zibajo v vetru na igrišču.  

V diplomskem delu želim pokazati, da lahko preko vrtov, parkov in arboretumov otroke 

spodbudimo k plesu. Pri tem lahko uporabimo različne dejavnosti, ki so vezane na »samo 

naravo«, in zato ne potrebujemo zapletenih in dragih pripomočkov. 
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II.  TEORETIČNI DEL 

 

1 NA KRATKO O ZGODOVINI PLESA 

Zgodovina plesa je zelo pomembna za poznavanje razvoja človeštva. Plesni motivi so se 

pojavljali že na predčloveški stopnji: ples v krogu ali okoli stebra; ritmično udarjanje z nogo 

ob tla; poskakovanje in hoja v smeri urinega kazalca ali v nasprotno smer (Curt Sachs, 1997). 

Poleg tega so včasih preko plesa sproščali čustvene napetosti. Ples je imel še eno zelo 

pomembno funkcijo in sicer znake: ker govor še ni bil dobro razvit, so govorico dopolnjevali 

z znaki. Sam pomen plesa naj bi se razvil s pojavom magije in animizma. Lahko bi rekli, da 

ples spada med prve umetnostne pojave.  

Umetniki so s pomočjo svojih del že od antičnih časov poskušali ohranjati ples. Pesmi, 

pobarvane in izklesane risbe v kamnu ali lesu odsevajo subjektivne izkušnje z eno obliko 

umetnosti (ples) (Maletić, 1986). 

Ne smemo pa sklepati, da je bil človek že od pradavnine ustvarjen za ples. Podedovana 

nagnjenost k plesu se zelo različno razvija. Odvisna je od različnih človeških skupnosti in od 

usmerjenosti in vplivnosti drugih kulturnih pojaov. Vedeti moramo, da ples ni samo gib. Šele 

plesalčevi osrednji gibni vzgoni in njegova osebnost določajo gibanje posameznih delov 

telesa (Sachs, 1997). Ples pa je v svojem zgodovinskem razvoju postal izrazna umetnostna 

oblika. Plesni gibi imajo simboličen pomen in ne konkretnega. Od samega giba do simbola pa 

je bila pot zelo dolga (Sachs, 1997). Včasih je imel ples drugačen pomen kot pa ga ima danes. 

Ples se je spreminjal in še bo spreminjal svoje funkcije.  

 

2 RAZUMEVANJE PLESA 

2.1 PLES 

»Beseda ples (nem. Tanz, fr. danse, ang. dance, it. danza, izvorno zensko-sanskrtsko tanka 

»sla po življenju«, tibetansko tanga, rusko plesjat) ima širok pomen in zajema naslednje 

osnovne pomene: želja po gibanju, po ritmičnem plesu, po življenju, po uživanju življenja« 

(Koban Dobnik, 2005, str. 31). 
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»Ples je oblika človekovega izražanja z gibi. Je povezano, osveščeno ritmično gibanje v 

opredeljenem (oblikovanem) prostoru, ki ne vsebuje konkretnonamenskih gibov (za razliko 

od gibanja pri delu ali športu, ki je sicer tudi lahko ritmično, povezano in osveščeno, vendar 

imajo gibi pri teh dveh dejavnostih čisto določen praktičen namen, prostor pa ni načrtno 

opredeljen)« (Kos, 1982, str.9). 

»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 po 

svetu« (Zagorc, 1992, str. 7). Ples je znak življenja. Svoboda človeka, tako telesna kot 

duševna, se kaže s plesom na prav poseben način (Zagorc, 1992). Človek je s plesom, z 

gibom, glasbo in s pesmijo izražal svojo žalost, veselje, bojevitost, hrepenenje itn. (Zagorc, 

1992). 

Plesalčevo telo govori s pomočjo giba in vsak ta gib, tudi tisti najbolj preprost, gledalcu nekaj 

sporoča. Edina in osnovna veščina, ki jo potrebujemo za razumevanje plesa, je radovednost o 

dogodku – pripravljenost torej, da dovolimo gibu, da se poigra z našimi čutili. Njegovi ritmi 

napolnijo naš utrip in njegove podobe se razprostrejo po naši domišljiji. Ples, tako kot vsako 

drugo dejavnost, so izoblikovali socialni, estetski, psihološki in biološki dejavniki (Mackrell, 

2005). 

Bistvo plesne govorice je, da fizično obliko ponuja domišljiji, čustvom, slutnji in ne logičnim 

zamislim. To pa še ne pomeni, da ples ni dovzeten za logiko. Ples zgoščuje trenutke 

človeškega vedenja in ravnanja. Vendar nekatera od največjih plesnih del vendarle nimajo 

pripovedi. Zato so videti sorodna vizualni umetnosti in glasbi. Iz posameznih delov telesa in 

osebnosti ustvarimo koreografijo in ne iz nevtralne barve, kovine in črnila. Telo je sredstvo 

našega komuniciranja (Mackrell, 2005).  

 

2.2 ZAČETEK IN KONEC PLESA 

Ustvarjalni proces običajno poteka po določenem redu. Iz ustvarjalčevega doživetja izhaja 

plesna kompozicija. To ustvarjalec udejanji. Stvaritev s tem dobi potrditev. Jedro, ki ga 

oblikuje doživetje, tako izkristalizira vse drugo (Kroflič, 1992).  

Ples je večkrat precej podoben obnašanju ljudi v resničnem svetu in to je del težave, s katero 

se srečujejo plesni zasvojenci. Za ljubitelje plesa pa je vir njegove moči prav v tem, da gib 

vseskozi niha med izumetničenim in naravnim (Mackrell, 2005).  
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Govorica telesa je bogatejša od govorice drugih umetnosti. Ples, podobno kot glasba, oblikuje 

fraze in ritme, a temu dodaja še vidno obliko. Ustvarja linijo, obliko in barvo, podobno kot 

kip ali slika, samo da jih premika naokoli, skozi čas in prostor. Ples pa je lahko po drugi strani 

videti prav neugodno molčeč (Mackrell, 2005). 

 

2.3 SESTAVNI DELI PLESA 

2.3.1 KORAK 

Zavedati se moramo, da je vsak koreograf drugačen. Nekateri si delo hitro zamislijo, drugi za 

delo potrebujejo več časa. Nekateri se lotijo pikolovskih priprav, včasih tudi s posebnimi 

pripomočki. Eni si svoje zamisli in ideje predstavljajo v glavi, drugi si jih narišejo ali zapišejo 

in jih nato pokažejo plesalcem, tretji pa si jih zamislijo na lastnih telesih. Koreografi so 

običajno zelo skopi pri pojasnjevanju, kako naj bi se en korak zlil v drugega, kako bo nova 

fraza gibanja spremenila občutek prejšnje fraze, kako začne neka struktura povezovati 

zaporedja materiala. Težko jim je razložiti, zakaj vedo, kdaj je nek ritem, korak ali ravnovesje 

sil pravo. Točno pa vedo, kdaj oziroma v katerem trenutku delo dobi logiko in identiteto, ki 

izoblikujeta posameznikove odločitve. Ples mora na nek način zrasti iz spominov, slutenj, 

podob, vzorcev in ritmov, ki koreografa preganjajo v ustvarjanje korakov, ki jih bodo 

odplesali drugi (Mackrell, 2005). 

2.3.2 STRUKTURA 

Osnovno orodje za plesno stvaritev bosta pogosto zagotovili dolžina in struktura glasbenega 

komada. Nekateri koreografi se odzovejo ne samo na strukturo posameznih partitur, ampak 

tudi na melodije in instrumentalne odtenke. Velja tudi, da glasba in ples najbolje uspevata 

takrat, kadar se jima posreči, da sta drug od drugega neodvisna (Mackrell, 2005). 

2.3.3 RITEM 

»Ritem (grško rhythmos iz reo – tečem) je zaporedje posameznih gibnih vzorcev, v katerih se 

menjujejo nasprotujoče si vrednostne enote; velja za življenje (ciklične menjave med dnevom 

in nočjo, letnimi časi, plimo in oseko …), velja tudi za vse umetnosti« (Koban Dobnik, 2005, 

str. 32).   

Ples je nekaj, kar se poigrava s časom in ritmom. Ritem je za mnoge sočno nasprotje med 

poudarkom in sprostitvijo. Včasih je ritem tisti, ki ustvarja kombinacijo plesa in glasbe, 
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drugič za to poskrbijo zgolj samo gibi plesalcev (Mackrell, 2005). Ritem je urejeno, 

enakomerno pojavljanje značilnih elementov v nekem določenem času. 

2.3.4 ČAS 

Ritem je tisti, ki koreografom omogoča igro s časom (ga zamrznejo, spustijo v dir ali ga 

poženejo naprej, lahko se menjata sedanjost in preteklost itn.). Najpogosteje čas plesne 

predstave zgoščajo (Mackrell, 2005).  

2.3.5 PROSTOR 

Prostor je del samega plesa. Ni samo nevtralna površina, na kateri se odvija ples. Gib ostaja v 

razmerju z vsem prostranstvom, ki ga obdaja, in zavzame svoj prostor. Prostor je ozadje. Na 

njegovi podlagi lahko vidimo linije in vzorce gibanja. Prostor navsezadnje združuje, je kot 

arena, v katero plesalci projecirajo svoje gibe in čustva (Mackrell, 2005). 

2.3.6 MIROVANJE 

Brez mirovanja bi se vse skupaj sesedlo samo vase. Prav mirovanje je tisto, ki določi večino 

najbolj virtuoznih plesnih trenutkov (držanje ravnovesja, ki se raztegne na sekunde; obrati, ki 

se sukajo tako hitro, da je videti, kot bi vse skupaj zamrznilo; skok, ki obvisi v zraku). In prav 

mirovanje je tisto, ki označi veliko predstavo (Mackrell, 2005). 

 

2.4 PLESNA VZGOJA 

2.4.1 ZNAČILNOSTI  

»Plesna vzgoja je področje estetske vzgoje, katere vzgojne naloge so: 

- vzgajati otroke v estetski tankočutnosti; 

- vzgajati otroke v umetniški ustvarjalnosti (lastno ustvarjanje pesmic, melodij, pripovedi, 

plesa, likovnih del …); 

- seznanjati otroke s spoznanji o umetnosti in lepoti človekovega okolja (uvajati otroke v 

umevanje, vrednotenje in kritiko stvaritev)« (Kroflič in Gobec, 1989, str. 10).  

V igralni gibalni dejavnosti poteka plesna vzgoja. Igra z gibanjem je vsebina plesne vzgoje. 

Plesna vzgoja spodbuja tudi ustvarjalnost. Sestavine ustvarjalnega procesa pa so domišljija, 

predstavno mišljenje in kreativno mišljenje. Te neprestano spodbujamo k razvoju (Kroflič in 

Gobec, 1989). 
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Plesna vzgoja spodbuja in omogoča uveljavljanje in sodelovanje posameznika v skupini. V 

skupino pa se otrok lahko vključi na različne načine. Lahko prevzame samo določeno vlogo, 

lahko se vključi v enotno gibanje skupine ali aktivno sodeluje v gibalnem ustvarjanju male 

skupine. Vse te naštete možnosti uveljavljanja in sodelovanja otrok v skupini prispevajo k 

razvijanju pozitivnih medčloveških odnosov (Kroflič in Gobec, 1989). 

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

kakršnegakoli izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in ustvarjanja omogoča 

ponovno vzpostavitev ravnovesja v otrokovi osebnosti« (Kroflič in Gobec, 1989, str. 12). 

 

2.4.2 OBLIKE  

V plesni vzgoji poznamo skupno, skupinsko in individualno obliko vzgojnega dela. Te 

izbiramo glede na pogoje dela, na značilnost izbranih spodbud in glede na zastavljen smoter. 

 

Skupna oblika: 

Kadar so v plesno zaposlitev vključeni vsi otroci, takrat lahko rečemo, da je to skupna 

zaposlitev. Te vrste zaposlitve naj bi redkeje uporabljali, saj so skupine večinoma številčno 

močne. To obliko plesne vzgoje uporabljamo predvsem v oddelkih tri- do štiri-letnih otrok 

(Kroflič in Gobec, 1989).  

Pri skupni obliki težko upoštevamo želje in različne interese otrok ter njihovo individualnost. 

Težave pa se pojavijo tudi pri prostorski stiski. Otroci se med seboj zaletavajo in s tem pride 

tudi do konfliktov. 

 

Skupinska oblika: 

O skupinski obliki govorimo takrat, kadar se v plesno zaposlitev vključi le del otrok, ostali 

otroci pa so med tem v drugih »kotičkih«, ki smo jim jih pripravili iz drugih vzgojnih 

področij. S plesno skupino se vzgojitelj intenzivneje ukvarja, ostale otroke usmerja po potrebi 

in občasno kontrolira. Skupine so med seboj lahko povezane, tako da imajo enako temo, ali pa 

so med seboj neodvisne. V skupine se otroci običajno razporedijo po interesih, vendar 

moramo biti pozorni, da na razporeditev ne vpliva spol. To velja predvsem za starejše skupine 

otrok. Pomembno je, da vzgojitelj v otroku vzbuja nove interese in ga pritegne v novo 

dejavnost (Kroflič in Gobec, 1989).  
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Otrok se pri skupinski obliki lažje uveljavi, ima možnost samostojnega odločanja, a hkrati 

sodeluje s skupino. Ta oblika omogoča tesnejši stik med otrokom in vzgojiteljem.  

 

Individualna oblika: 

To obliko vzgojnega dela lahko uporabljamo v igri po želji in v usmerjeni plesni zaposlitvi. V 

igri po želji individualna oblika omogoča neposreden stik otroka in vzgojitelja. Individualno 

se vzgojitelj gibalno igra s tistim otrokom, za katerega ve, da potrebuje več individualnega 

dela (tudi neposrednega telesnega stika), ali z otrokom, ki to želi. S tem otrok doživlja 

samopotrjevanje, varnost in ugodje (Kroflič in Gobec, 1989). 

 

2.4.3 METODE  

Za doseganje zastavljenih smotrov moramo uporabljati ustrezne specifične metode plesne 

vzgoje in splošne pedagoške metode. Ko bodo otroci sami sposobni gibalno ustvarjati, takrat 

bomo dosegli smoter plesne vzgoje in ustvarjanje z gibanjem (Kroflič in Gobec, 1989). 

Zdrav gibalni in telesni razvoj otroka moramo spodbujati z usmerjanjem v ustrezna gibanja 

(Kroflič in Gobec, 1989). 

Od smotrne konkretne zaposlitve, starosti in zrelosti skupine ter od plesnih izkušenj je 

odvisen izbor metode. Z ustreznim izborom metode posamezniku (otroku) omogočimo 

samopotrjevanje, uveljavljanje in vključevanje v skupino (Kroflič in Gobec, 1989). 

 

Metoda vodenja: 

Z metodo vodenja otroke načrtno vodimo v ustrezna gibanja. Večinoma jih vodimo z lastnim 

gibanjem, izjemoma le z besedo. Otrok ali vzgojitelj pokaže gibalni motiv, ki ga otroci 

povzamejo. Od operativnega smotra zaposlitve in od zrelosti otrok je odvisno, v kolikšni meri 

bo otrok natančno povzel gibalni motiv (Kroflič in Gobec, 1989). 

Otroke z metodo vodenja usmerjamo v želeno gibanje, jim nakazujemo raznolike načine 

gibalnega izražanja ter jih s tem spodbujamo k lastnemu ustvarjanju plesa in gibalnih motivov 

(Kroflič in Gobec, 1989). 

 

Metoda izmišljanja (improvizacije): 

Z ustrezno spodbudo za gibanje otroke usmerjamo k lastnemu izmišljanju gibanja, gibalnemu 

ustvarjanju. Gibanje lahko nastaja sproti ob spodbudi (npr. ples ob glasbi), torej neposredno. 
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To gibalno ustvarjanje je najpogostejše na predšolski stopnji. Vendar kar kmalu, predvsem 

kadar otroci delajo skupinsko, pride do posrednega gibalnega ustvarjanja. Otroci lahko torej 

ustvarjajo skupinsko (improvizacija) ali individualno (solistično) (Kroflič in Gobec, 1989). 

Razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti in izvirnost gibalnega izražanja spodbujamo z 

metodo izmišljanja (improvizacije). S to metodo poskušamo otrokom razvijati ustvarjalen 

pristop k razreševanju vsakdanjih problemov (Kroflič in Gobec, 1989). 

 

Metoda od vodenja k izmišljanju (improvizaciji): 

Ta metoda je kombinirana. Vzgojitelj v metodičnem postopku prehaja iz vodenja v metodo 

izmišljanja. Otroke spodbudimo z lastnim gibanjem, ki ga otroci posnamejo. Nato jih 

usmerimo v iskanje drugačnih, njihovih lastnih gibalnih motivov. Na začetku je, predvsem pri 

mlajših otrocih, težko, vendar nam postopoma uspe tudi to (Kroflič in Gobec, 1989). 

 

Metoda od izmišljanja (improvizacije) k vodenju: 

Metoda od izmišljanja k vodenju je kombinirana metoda. Vzgojitelj pri tej metodi otroke 

usmerja k iskanju lastnih gibalnih motivov, nato pokaže otrokom še svojo gibalno zamisel in 

jim predlaga, naj poizkusijo še to. Svoje zamisli in ideje lahko pokažejo tudi otroci, in tudi te 

nato povzamejo vzgojitelj in vrstniki. Torej se izraz vodenje nanaša tudi na otroke in ne samo 

na vzgojitelje (Kroflič in Gobec, 1989). 

 

Izbor metode: 

Paziti moramo, da izberemo metodo, ki ustreza starosti otrok. Pri otrocih med četrtim in petim 

letom starosti uporabljamo vse specifične metode. Vzgojiteljevo gibanje je še vedno osnovna 

spodbuda. Pri starejših otrocih (od 5 do 7 let) uporabljamo vse štiri metode enakovredno 

(Kroflič in Gobec, 1989).  

 

3 OTROK IN PLES 

Tako kot dihanje je tudi gibanje pomembno za življenje. Ples je na nek način prav tako znak 

življenja; izhaja namreč iz telesa in njegovega gibanja. Otroci imajo prirojeno potrebo po 

gibanju. Za njihov pravilen razvoj jim moramo torej omogočiti, da lahko to potrebo na nek 

način zadovoljijo. Otroci se morajo dovolj intenzivno, veliko in pogosto gibati. To jim 
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omogočajo razne športne igre in aktivnosti, ples pa ima pa ima pri tem še nekaj drugih 

pomenov (Zagorc, 1992). 

Že pri majhnih otrocih lahko opazimo, kako neutrudno, vendar pravilno ritmično nihajo z deli 

telesa. Kasneje otrok velikokrat enakomerno teka od predmeta do predmeta ali od stene do 

stene, se vrti ali razprostre roke (Zagorc, 1992). 

Sprva so sporočila lastnega telesa tudi ves otrokov notranji svet. Prvo doživetje sebe in 

zunanji svet doživlja preko občutenja lastnega telesa. Zadovoljujoče in učinkovito ravnanje z 

otrokom je pogoj za spoznavanje lastnega telesa. Telo pri plesni aktivnosti deluje kot 

posredovalec, izvajalec in sprejemnik. Sprejema ritmične, kinestetične in socialne dražljaje in 

se nanje odziva. Pri plesnem gibanju se otrok začne zavedati svojega telesa, prostora, časa, 

raznovrstnosti gibanja in različnih možnosti za izrabo svoje energije. Počasi si otroci z 

razvojem motorike pridobijo celotno kontrolo nad svojim telesom. Ta je odvisna od 

obvladovanja gibanja in pogojuje mentalni, telesni in emocionalni razvoj (Zagorc, 1992). 

Otrok svoje duševno počutje izraža s telesnim stanjem in obratno: čustvovanje in gibanje 

imata veliko skupnega. Vsa čustva se namreč kažejo v ekspresivni govorici telesa. Otroci in 

mladostniki se včasih težko izražajo preko besed, zato marsikdo najde zadovoljstvo v plesu. 

Preko njega lahko namreč izrazi in se osvobodi svojih občutij in čustev. Prav tako ima plesno 

gibanje velik vpliv na občutek uspeha, zadovoljstva in samozavedanja. Ples ima pomembno 

vlogo pri razvijanju občutljivosti, sodelovanju, upoštevanju pravil, spodbujanju stikov z 

drugimi, podrejanju, vodenju, vlivanju zaupanja itn. (Zagorc, 1992). 

 

4 USTVARJALNOST IN USTVARJANJE 

Ples je, zgodovinsko gledano, najprvotnejši izraz človekove ustvarjalnosti. Ostale umetnostne 

oblike so se razvile pozneje (Kroflič, 1992). 

»Ustvarjalni ljudje se reči lotevajo na izvirne načine«. (Einon, 2002, str. 8). 

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

lastnost oz. poteza« (Kroflič, 1992, str. 20). Ustvarjalnost temelji na spontanosti, svobodi.  

»Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno 

preoblikovanje informacij« (Kroflič, 1992, str. 20). Vsak od nas ima čedalje večjo potrebo po 

ustvarjanju. Ta potreba in želja pa se bo v prihodnje samo še stopnjevala. Osnova (fiziološka) 

je v različno delujočih možganskih hemisferah (leva in desna). Desna je sicer osnova 

ustvarjalni dejavnosti, vendar se povezuje tudi z levo, »razumsko« hemisfero. Z 
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ustvarjalnostjo označujemo različne faktorje ustvarjalnega mišljenja. Določena stopnja 

inteligentnosti in drugi dejavniki ter pogoji pa so potrebni za ustvarjalno mišljenje (Kroflič, 

1992).  

 

Motivi za ustvarjalno mišljenje: 

- »radovednost 

- potreba po raziskovanju in manipuliranju 

- potreba po dosežkih; 

- zadovoljstvo ob reševanju kreativnih nalog; 

- potreba po samopotrjevanju idr.« (Kroflič, 1992, str. 21) 

4.1 RAZVOJ 

Vsak od nas ima v sebi potencial za ustvarjanje. Vendar ni vse odvisno samo od nas samih, 

marveč lahko na našo ustvarjalnost odločilno vplivajo še drugi dejavniki. Ti so lahko zapisani 

že v nas (dednost), na nas vplivata tudi okolje, v katerem živimo, in naša lastna aktivnost. 

Glede enakovrednosti ali neenakovrednosti teh dejavnikov pa si psihologi niso enakega 

mnenja. Nekateri dajejo večji poudarek na dednost, drugi na okolje in tretji na našo lastno 

aktivnost (Kroflič, 1992). 

Ustvarjalnost se razvije pod naslednjimi pogoji: 

- »prisotnost dispozicij; 

- vzgoja spontanega mišljenja, ki ga omogoča sproščeno in permisivno vzdušje; 

- učenje in trening ustvarjalnega mišljenja.« (Kroflič in Gobec, 1989, str. 23). Primerjaj s 

faktorji razvoja: dednost, okolje, lastna aktivnost. 

Igra z gibanjem je vsebina plesne vzgoje. Ta poteka v igralni gibalni dejavnosti. Igra pomeni, 

da se otrok igra z gibanjem svojega telesa in drugimi v skupini, da se izraža in oblikuje z 

gibanjem. Obenem igra otroku omogoča sprostitev notranjih napetosti različnega izvora in 

vzpostavljanje ravnovesja v otrokovi osebnosti (Kroflič, 1992).  

4.2 KREPITEV USTVARJALNOSTI 

Otrokom lahko na različne načine pomagamo krepiti ustvarjalnost: 

- Spodbujamo jih, da svobodno izražajo svoja mnenja ali občutke. 

- Spodbujamo jih, da cenijo svoje zamisli in da nam jih povedo. 
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- Spodbujamo jih, da za vsako vprašanje poiščejo več možnih rešitev, ter jim dovolimo, da so 

izvirni. 

- Vzgoja naj ima jasno zastavljene cilje, meje. Otrok tako lahko razvije samodisciplino.  

- Starši naj svojemu otroku verjamejo in mu zaupajo, da se bo potrudil in lepo vedel. 

- Starši naj ne podcenjujejo dosežkov svojih otrok, ampak naj jih sprejmejo in dopuščajo 

ustvarjalne zamisli. 

- Starši naj svojega otroka podpirajo, ko si upa biti drugačen od drugih.  

- Starši naj verjamejo in zaupajo v sposobnosti svojega otroka. 

- Starši naj otroku dovolijo dejavnost, pri kateri uživa. 

- Otroka naj starši usmerjajo pri reševanju in iskanju problemov. 

- Starši naj dovoljujejo svobodno izražanje in nudijo priložnosti za vajo. 

- Otroci posnemajo starše, tudi kadar gre za ustvarjalnost. Zato naj bi se tudi starši trudili biti 

ustvarjalni. 

- Otroci naj skozi televizijo, knjige, pogovore s starejšimi in odraslimi dobijo stike z drugimi 

ustvarjalno razmišljujočimi osebami. 

- Namesto ubogljivosti naj bo v ospredju odprtost. 

- Spodbujati je treba domišljijske igre in igre pretvarjanja. 

- Otroci naj imajo dostop do pripovedk, glasbe, likovne umetnosti, telesnih dejavnosti, plesa 

in športa (Einon, 2002). 

 

5 SPODBUDE ZA PLES:     

Ker želi spodbujati ustvarjalnost pri mladih, znanost ne ostaja samo pri proučevanju. Tako 

nastajajo novi sistemi učenja, ki temeljijo na problemskem pouku in na novih tehnikah 

ustvarjalnega učenja. Zavedati pa se moramo, da je metoda poučevanja ustvarjalnega učenja 

odvisna od učenčeve sposobnosti, interesov, starosti in drugih dejavnikov. Spodbudne 

razmere pa vplivajo na porast ustvarjalnih sposobnosti celih generacij in ne samo na 

ustvarjalnost posameznika. Plesna vzgoja omogoča in spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot 

osebnostne lastnosti in uveljavljanje in sodelovanje posameznika v skupini (Kroflič, 1992).  
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Tabela 1: Spodbude za ples 



13 

 

 

5.1 NARAVOSLOVJE 

 

»Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad« (Bahovec idr., 2008, str. 55). 

Spodbude so lahko vse, kar občutimo, slišimo, raziskujemo, iščemo, poizkušamo, vidimo, si 

predstavljamo idr.  

»Ena od prvih »učilnic« – raziskovalnic za potešitev radovednosti otroka je naravno okolje. 

Prvo okolje je bližnje okolje, tj. bližina njegovega doma – vrt, park, travnik, njiva, potok, 

reka, gozd, soseska, t. i. naravno in grajeno okolje« (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007, str. 

6).  

Prvo zanimanje za okolje otrok kaže tako, da opazuje deževnike, ptice, metulje, cvetlice, veje, 

kamne, letala, torej vse, kar ga obdaja (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007). 

Otrok odkriva in spoznava živali, pojave okoli sebe, rastline, predmete, svoje telo itn. 

Spoznava raznolikost, lepoto narave in njen obseg, in sicer tako, da je stik z njo nekaj, kar je 

del njegovega življenja. Skrbi za stvari v okolju (Bahovec idr., 2008). 

Otrok se uči strategij mišljenja in raziskovanja preko naravoslovnih dejavnosti. Omogočiti mu 

moramo dovolj časa in priložnosti, da začuti lastnost narave z vsemi čutili in z lastnim 

preizkušanjem. Otrok naj, kjer se le da, spoznava naravo neposredno (Bahovec idr., 2008).  

 

5.1.1 VAKOG 

»VAKOG je okrajšava za:  

- Vizualno – vidno,  

- Avditivno – slušno,  

- Kinestetično – gibalno in taktilno,  

- Olfaktorno – zaznavanje sveta z vonjem in 

- Gustatorno - zaznavanje sveta z okusom«  

(povzeto po bazi svarog v Schmidt, 2010, str. 18). 

 



14 

 

Poleg vsega naštetega svet zaznavamo tudi čustveno: tako ugotavljamo, kako se počuti druga 

oseba in v kakšnem duševnem stanju je. Sposobnost ugotoviti, v kakšnem stanju je človek, s 

katerim govorimo, imamo vsi, le da je zavedno ali nezavedno ne uporabljamo vedno (povzeto 

po baza svarog v Schmidt, 2010).  

Igre zaupanja in sodelovanja so pravšnja dejavnost za čustveno zaznavanje drugega. Namen te 

dejavnosti je, da otroci sprejemajo drug drugega in se med seboj čustveno povežejo. Pri delu v 

dvojicah na primer zaupajo vase in v partnerja. Otroci tako doživijo, kaj pomeni biti 

odgovoren za drugega, ter se naučijo sodelovati s partnerjem (Schmidt, 2007).  

 

5.1.1.1 Vizualno – vidno 

Za vizualne ljudi je značilno, da morajo stvar najprej prebrati ali videti, šele nato lahko 

posnemajo razne gibalne motive (povzeto po baza svarog v Schmidt, 2010).  

Prav oči nam najbolje predstavijo svet, v katerem živimo – vid nam najbolje predstavi svet, 

šele nato sledijo ostala čutila (povzeto po baza svarog v Schmidt, 2010).  

Vid nam zelo pomaga pri zaznavanju vsakdanjih stvari: vidimo barve, svetlobo ali temo, kaj 

je blizu in kaj daleč, opazujemo lahko okolico …  

 

Pri otrocih lahko ta čut še bolje spoznamo, in sicer pri naslednjih dejavnostih:  

 

Pobarvanke 

S pomočjo vida lahko otroci pobarvajo pobarvanko, ne da bi barvali čez črto. To lahko 

preverimo tako, da otrok zamiži in poskuša natančno pobarvati neko pobarvanko. Pobarvanke 

so dobre tudi za kreativno mišljenje: kar je narisano na papirju, vidno zaznamo in tako lahko 

prenesemo v gibanje. V gibanje lahko prenesemo tudi barve (intenziteta, razpoloženje, 

dinamika) (Schmidt, 2008a).  

 

- Čarobne karte 

Otroci s pomočjo kartic ustvarjajo, znati se morajo (v skupini) med seboj dogovoriti, kdo bo 

kaj naredil, razvijajo vidne in telesne zaznave, spoznavajo več možnih rešitev in improvizirajo 

ter spoznavajo neverbalno komunikacijo (Schmidt in Schmidt, 2014).  
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- Slepe miši (ljudska igra)! 

Pravila igre: Določimo igralca – "slepo miš". Prevežemo mu oči in ga postavimo na sredino 

(igrišča). Ostali se odmaknejo od slepe miši, ta pa nato čim pogosteje sprašuje: "Miške, kje 

ste?," drugi mu odgovarjajo: "Tukaj" in mu poskušajo ubežati. 

Otroke preko igre ozaveščamo, kaj pomeni vid kot čutilo, ki nam posreduje informacije o 

okolici. Pri igri lahko tudi ugotovimo, katera čutila nam lahko delno pomagajo oziroma 

nadomestijo vid.  

Opomba: Otroci imajo pri igri možnost spoznati, kaj nam pomeni vid (G. Schmidt, osebna 

komunikacija, 17. 4. 2014). 

- Sem uvrščamo tudi razne zgodbe, televizijo, drevesa za domišljijske zgodbe itn. (G. 

Schmidt, osebna komunikacija, 17. 4. 2014). 

 

5.1.1.2 Avditivno - slušno 

Za slušne tipe otrok je značilno, da morajo neko stvar najprej slišati. So zelo dobri poslušalci, 

radi poslušajo glasbo, radio in tudi sami radi ustvarjajo zvoke. Dobro razločijo glasove 

različnih predmetov in ljudi. 

Uho je čutilo za sluh, ta pa je tisti, ki nam omogoča, da lahko slišimo vse, kar se dogaja okoli 

nas (poslušamo glasbo, glas otrok, hrup motorjev, zvoke korakov).  

Zvok je valovanje zraka, ki ga zaznavamo s sluhom. Zvoki so lahko prijetni ali neprijetni, 

visoki ali nizki, močni ali šibki (Ciboul, 2001).  

Otroci preko različnih dejavnosti spoznavajo, kaj natančno nam omogoča sluh. Nekaj 

dejavnosti, ki so namenjene razvijanju sluha: 

 

- Glasba, pesmi in bansi 

Otroci ob poslušanju glasbe, ob pesmih in bansih ustvarjajo, se vživijo v dogajanje, se 

sprostijo ali dajo iz sebe odvečno energijo, doživljajo različna čustva in jih izrazijo s plesom, 

poustvarjajo, izvajajo različne ritmične vzorce, ploskajo in topotajo, učijo se tudi slovenskega 

jezika ter pomen novih besed. 

Ob poslušanju glasbe, ob pesmih in bansih pa lahko tudi plešejo, izvajajo nove gibe, udarjajo 

z nogo ob tla, delajo prenos iz slišnega v gib, izboljšujejo gibčnost, zavedajo se prostora, 

izboljšujejo torej koordinacijo. 
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Glasbo lahko ustvarjajo tudi sami, in sicer z malimi glasbili ali glasbili, ki si jih naredijo sami, 

lahko pa za glasbila uporabijo kar različne plodove in predmete, ki nam jih ponuja narava 

(kamni, palice, storži, orehove lupine). Poleg glasbe si lahko tudi sami izmislijo kratko 

besedilo in zraven tudi pokažejo nekaj gibov.  

 

5.1.1.3  Kinestetično – gibalno in taktilno zaznavanje sveta 

Kinestetični tipi otrok imajo zelo dobro orientacijo, uporabljajo celo telo, opisujejo, kaj so 

občutili ob samem gibu, takoj lahko sledijo vidnim gibalnim vzorcem, pri opazovanju gibanja 

drugih tudi sami začutijo mišične impulze za premik telesa (Schmidt, 2010).  

Ravnotežje ohranjamo tako, da možgani nenehno nadzorujejo položaje in gibe našega telesa 

(Schmidt, 2010).  

Pomembno je, da otrokom prinesemo različne materiale, s katerimi nato sami ustvarjajo. Za 

dejavnost bi lahko imeli: 

 

- Ples z različnimi rekviziti, kostumi 

Odkrivajo in se seznanjajo z različnimi materiali in njegovimi značilnostmi (teža, velikost, ali 

je mehko …), ki so zelo pomembni pri plesu. Odkrivajo in raziskujejo nove gibe, se 

orientirajo v prostoru, se gibljejo s predmetom, rekviziti jih spodbudijo k domišljiji in 

ustvarjalnosti 

 

5.1.1.4  Olfaktorno – zaznavanje sveta z vonjem 

Ti ljudje zelo natančno opisujejo, kaj so zavohali (nekaj prijetnega ali neprijetnega in ali je bil 

vonj močan ali nežen) (Schmidt, 2010). 

Z nosom, ki je čutilo za voh, zaznavamo vonje okoli sebe. Ti so lahko prijetni (nam dišijo) ali 

neprijetni (nam smrdijo). Ko vdihnemo, pride zrak v nosnice, vonjave pa se nato razpršijo po 

nosu. Možgani jih potem prepoznajo (Ciboul, 2001). 

Dejavnost, ki jo lahko poizkusimo z otroki, je lahko prav zabavna: 

 

- Kaj vohaš?  

Za začetek si lahko sestavine (poper, sivka, različne dišavnice …) vsi skupaj pogledamo, nato 

jih damo v lončke. Eden izmed otrok se usede na stol in miži (če želi, mu lahko prevežemo 
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oči z rutko). Drugi otrok ali vzgojiteljica mu nato da lonček, v katerem je ena izmed dišav. 

Otrok mora ugotoviti, katero dišavnico voha.  

Na podoben način lahko naredimo tudi čutno pot, ki temelji samo na prepoznavanju vonja. 

Otroci bodo spoznali, da smo si ljudje med seboj različni. Ena stvar nekaterim diši, drugim 

smrdi. Nekateri boljše vohajo, drugi malo manj.  

 

5.1.1.5 Gustatorno - zaznavanje sveta z okusom 

Za ta tip otrok je značilno, da veliko opisujejo, kaj so okusili. Dobro ločijo kislo, grenko, 

slano, sladko (Schmidt, 2010). 

Z jezikom, ki je čutilo za okus, spoznavamo različne okuse. Na jeziku imamo namreč 

brbončice, s katerimi okušamo hrano (Ciboul, 2001). 

Podobno kot pri vohu lahko naredimo igro tudi za prepoznavanje preko okusa.  

- Kaj ješ? 

Na mizo postavimo različne vrste sadja, ki ga otroci poznajo. Otrok zamiži, drugi mu podajo 

različne vrste hrane. Otrok, ki miži, mora ugotoviti, kaj je. 

- Ugani, kaj je slano in kaj je sladko. 

Na mizo postavimo različne vrste jedi, ki so slane in sladke (enako lahko naredimo za kislo in 

grenko ali za sladko in grenko itn.). Otrok poizkuša stvari in jih loči na slano in na sladko. 

 

5.1.2 ŽIVA NARAVA 

Primeri dejavnosti otrok (od 3. do 6. leta): 

 

ŽIVALI:  

- Oponašanje divjih ali domačih živali. Npr. na igrišču vrtca lahko opazujemo gibanje 

mravelj. Vsak otrok lahko sam uprizori mravljo ali pa v skupini prikažejo celo mravljišče. 

ČLOVEK:  

- Čutila: vid (knjige, slike itn.), sluh (pesmi, pravljice itn.), vonj (peteršilj, pomaranča itn.), 

okus (čokolada, jabolko itn.) in tip (gladko, hrapavo itn.).  

- Naše telo: kartice Plešem, kartice Kako itd.  
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RASTLINE:  

- Drevo: v okolici vrtca opazujemo gibanje drevesa. Otroci ga nato posnemajo. 

- Cvetlice: opazujemo rast rastlin. Rast je dolgotrajen proces, zato rast spremljamo tako, da 

rastlino fotografiramo (npr. vsak teden). Ko rastlina zraste, vse fotografije postavimo skupaj 

(v vrstnem redu). S pomočjo fotografij uprizorimo rast rastlin (G. Schmidt, osebna 

komunikacija, 17. 4. 2014). 

5.1.3 NEŽIVA NARAVA 

Pod neživo naravo med drugim uvrščamo vodo, kamne, zemljo, tla, zrak, hribe, toploto in 

svetlobo. Vse te stvari lahko uporabimo za spodbudo za ples. Nekaj (kamne, vodo, tla) sem 

jih uporabila tudi pri empiričnem delu te raziskave. 

5.1.4 NARAVNI POJAVI 

Naravne pojave, kot so senca, mavrica, potres, poplave in orkan, se da otrokom približati 

(preko videoposnetkov, slik, fotografij itn.) in jih uporabiti za spodbudo. 

Zelo zanimivi so tudi letni časi: za vsak letni čas je nekaj značilno. Npr. kako jeseni pade 

jabolko na tla, pozimi naredimo snežaka, spomladi vse cveti, zeleni in raste, poleti se kopamo 

v morju. Vse to lahko otroci odplešejo. 

5.2 GIBANJE 

 

»Gibanje je dogajanje v prostoru in času« (Koban Dobnik, 2005, str. 30). Gibanje pomeni 

premik v prostoru in ima tudi svoje trajanje. Čas in prostor sta med seboj povezana. Da človek 

spoznava svoje okolje, z njim komunicira, ga spreminja, vzpostavlja stike, se mora gibati. 

Instrument njegovega gibanja je telo. Antropologi poudarjajo enovitost in povezanost 

človekove duševnosti in telesnosti. Človek svoje telo doživlja kot posrednika med svetom in 

seboj (Koban Dobnik, 2005). 

Primarni otrokovi potrebi sta potreba po igri in gibanju. Predvsem v prvih letih življenja je v 

ospredju gibalni razvoj. Ta poteka od preprostih oblik (hoja, tek itn.) do sestavljenih in nato 

zahtevnejših športnih dejavnosti. Z igro otroci (predšolski) pridobivajo razne izkušnje 

(gibalne), ki jim prinašajo zadovoljstvo in veselje (Bahovec idr., 2008).  
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Če z ritmom povežemo različna gibanja in jim dodamo emocionalno in intelektualno 

kvaliteto, dobimo ples. Ples je torej preoblikovanje gibanj v nekaj višjega (Koban Dobnik, 

2005). 

Za motivacijsko sredstvo lahko uporabimo gibalno-plesno vzgojo, in sicer kot metodo 

ustvarjalnega učenja ali kot sprostitveno dejavnost. Gibalno-plesna vzgoja vključuje 

doživljajske, spoznavne in psihomotorične sestavine pouka. Tako omogoča sprejemanje 

informacij po kinestetični poti in neverbalno izražanje (Koban Dobnik, 2005). To pa pripelje 

do sodobnega načela: »učiti se z vsemi čutili« (Koban Dobnik, 2005, str. 29). 

Osnovni elementi ustvarjalnega procesa so: divergentno mišljenje, domišljija in predstavno 

mišljenje. Te elemente pa spodbujamo s plesno-gibalno vzgojo (Koban Dobnik, 2005). 

 

5.2.1 MASAŽE 

Otroci se s pomočjo različnih masaž umirijo, sprostijo in si pridobijo novih moči za vnaprej. 

Nekaj primerov: Dež, Gnetenje testa, Potice in preste (Schmidt, 2008). 

5.2.2 GIBALNO-DIDAKTIČNE IGRE  

Pri teh igrah otroci urijo svoje gibalne sposobnosti in se učijo upoštevati pravila igre. 

Nekaj primerov (ljudske igre): Gnilo jajce, Kipe postavljat, Slepe miši.     

5.2.3 GIBALNE IN RAJALNE IGRE 

Tako kot pri gibalno-didaktičih igrah tudi tukaj otroci urijo svoje gibalne sposobnosti in 

upoštevajo pravila. 

Nekaj primerov (ljudske igre): Bela lilija, Rdeče češnje, Trden most.  

 

Za gibanje lahko uporabimo tudi banse in pantomimo. Ti dve dejavnosti bom podrobneje 

razčlenila v nadaljevanju. 
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5.3 DRUŽBA 

 

Otroci morajo dobivati vpogled v bližnje okolje in ga spoznavati. Hkrati morajo spoznati tudi 

širšo družbo. Le tako bodo lahko kasneje sodelovali in spreminjali okolje (Bahovec idr., 

2008). 

Pomembno je tudi vključevanje v kulturo in v širše okolje, v katerem živimo. Osnova za 

spoštovanje drugačnosti in strpnosti pa je, da otrok že zelo zgodaj spozna tudi druge kulture in 

civilizacije (različna praznovanja, tradicije, navade itn.) (Bahovec idr., 2008). 

Ples je bil že od nekdaj vezan na običaje v neki družbi ali na religijo. Povezuje življenje in 

smrt, živo in neživo (duhove), kulturo in naravo itn.  

Ples lahko pomeni druženje, zabavo, sprostitev, spoznavanje drugih ljudi, okolja in načina 

življenja.  

5.3.1 PLES NEKOČ 

Otroci se seznanijo, kako so plesali včasih. Spoznajo in plešejo ljudske plese. 

5.3.2 PLES DANES  

Otroci spoznajo in plešejo banse, plesne dramatizacije itn. 

5.3.3 PRAZNOVANJA 

Spoznavanje različnih praznovanj. 

Na primer rojstni dan (če slavljenec to želi, lahko otroci skupaj plešejo različne plese). 

5.3.4 DRUGE KULTURE 

Otroci spoznavajo druge kulture.  

Seznanijo se na primer z afriško kulturo: pri tem lahko plešejo afriške plese. 

5.4 UMETNOST  

 

»Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem 

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

vsebin na vseh področjih dejavnosti« (Bahovec idr., 2008, str. 37).  
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Otroci zelo radi izumljajo, odkrivajo in so ustvarjalni. Vendar se ta ustvarjalnost kaže na 

različnih umetniških področjih in v različni meri. Izrazito osebne narave sta otrokov okus in 

umetnost. Razume, presoja in opazuje se ju v okviru njegovega življenjskega okolja in 

njegovega specifičnega razvoja (Bahovec idr., 2008). 

Zavedati se moramo, da je proces pomembnejši od končnega rezultata. Otrok se mora počutiti 

varno, sprejeto in svobodno. Le tako bo namreč lahko udejanjal in razvijal svoje potenciale. 

Naloga odraslih je, da prepoznajo otrokove specifične omejitve in potenciale, ter ga 

spodbujajo in mu po potrebi priskrbijo dodatno ustrezno pomoč (Bahovec idr., 2008). 

Otrokom moramo v umetnosti omogočiti, da z okoljem komunicira individualno, spontano in 

neposredno ter da izraža svoj intimni svet (Bahovec idr., 2008).  

5.4.1 GLASBA 

Po mnenju strokovnjakov glasba izhaja iz plesain naj bi od njega tudi prevzela svojo obliko in 

ritmično strukturo. Že v pračloveku so hitrost, občutenje različnih intenzitet, neenakomernost 

gibanja in poudarki v samem sebi vzbudili prijetna občutja (Kos, 1982). »Ko se glasba 

izpopolni v kombinaciji z melodijo in poezijo, se loči od plesa in postane samostojna 

umetnost. Glasbo in ples združujeta časovnost in prostorskost« (Kos, 1982, str. 31). 

Glasbo lahko uporabimo kot sproščanje, pridobivanje novih moči ali obratno: ritem lahko 

otroke spodbudi k plesu, gibanju; pri hitremu tempu glasbe dajo otroci iz sebe vso energijo. 

Pri tem glasbo lahko predvajamo preko zgoščenk ali pa si jo ustvarimo sami, z malimi 

glasbili. Slednjih je lahko več ali samo eno; igra lahko vzgojitelj ali otroci sami.  

 

5.4.2 PLES 

Pri plesu lahko otrokom ponudimo različne materiale in rekvizite. Otrok spoznava in odkriva 

nova gibanja materiala in s tem tudi svoje gibanje ob samem materialu. Z njim se lahko valja, 

se plazi, skače, se vrti, ga meče v zrak. To lahko dela v različnih nivojih (stoje, v počepu, 

leže). Med materialom in otrokom se vzpostavi odnos. Pomembno je, da otrokom ponudimo 

najrazličnejše vrste materiala. Pri plesnih dramatizacijah kot spodbuda pomagajo kostumi 

(lahko so čisto preprosti). Otroci jih lahko naredijo sami ali pa jim jih ponudimo mi. Če otrok 

ne pozna kostuma, je dobro, da si ga lahko dobro ogleda in spozna njegove značilnosti (težo, 

kako se giba v hitrem ali počasnem gibanju itn.). Pomembno je, da se otrok v kostumu dobro 

počuti. 
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Pri plesu nam lahko pomagajo tudi: 

- kartice Kako: hitro, počasi, poskočno itn. (Schmidt, 2008b), 

- kartice Plešem (Schmidt, b.l.) in  

- gibalne igre s petjem – bansi: Enkrat je bil en škrat, Babica zima, En kovač (Schmidt in 

Bole, 2008). 

5.4.3 LIKOVNA UMETNOST 

Ritem, linije, ravnotežje, ploskve, odnos do prostora – z vsem tem lahko likovna umetnost 

neposredno vpliva na oblikovanje plesa (Kos, 1982).  

Že v najstarejših časih je slikarje in kiparje privlačila skrivnost ritmičnega gibanja živalskega 

ali človeškega telesa. Te številne plesne motive lahko najdemo na stenah, v skulpturnih in 

reliefnih upodobitvah in na vazah (Kos, 1982).  

 

Primeri dejavnosti otrok (od 3. do 6. leta): 

- otrok nariše poljubno sliko in jo nato uprizori s plesom (lahko skupinsko, v dvojicah ali 

posamezno), 

- otrok pleše in po plesu nariše ples, ki ga je izvajal, 

- otroku damo poznano ali nepoznano sliko ali fotografijo, da jo poskusi uprizoriti, 

- delo v dvojicah: eden od otrok je kipar, drugi kip. 

 

5.4.4 PANTOMIMA, IGRA – GLEDALIŠČE  

Z mimiko obraza ali gibov izražamo občutja, čustva, misli. To lahko počnemo namerno, kot 

na primer igralci. Tistega, ki kaj posnema, imenujemo mimik. Mimični igralec, ki mu rečemo 

mojster mima ali mimos, posreduje določeno misel preko igre obraza in gibov. Širši pomen pa 

ima pantomima. V Grčiji (od koder tudi izhaja) pomeni »vse posnemajoč«. Tukaj gre za igro 

(gledališko) z gibi brez besed, izražamo lahko čustva, dogodke, misli. Zraven sta lahko 

prisotna ples in glasba (Kos, 1982).  

Ples se izraža s pomočjo gibov. Te oblikujemo v celoto. Igralec in pantomimik svoj izraz 

gradita v zavesti, v glavi, razumu in z obrazom. Pri plesalcu je drugače. Središče doživljanja 

je njegovo telo in gibanje v času in širšem prostoru. Te razlike so samo orientacijske. Vse 

omenjene zvrsti pa imajo tudi skupni izvor, in sicer že v kameni dobi. Plesi se držijo zgledov 

iz okolja in narave. Oponašajo rojstvo, umiranje, poljedelska dela, lov itn. (Kos, 1982). 
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Imitativni ples lahko opazimo skozi obdobje razvoja ljudskega plesa. Prav tako se je iz 

plesnih ritualov razvila igra oziroma drama. Šele v starem Rimu se nato pojavi mim kot 

samostojna umetnost, vseeno pa je takrat v Rimu znana predvsem zrela grška pantomima, 

torej akcija (dramska) brez besed. Z Debureaujem pa se v 19. stoletju osamosvoji še mim. Ta 

je bolj statičen kot ples in bolj vključuje igro obraza. Ples in mim iščeta z gledalci globlji stik, 

želita jim dati splošno veljavno sporočilo, ki pa je estetsko (Kos, 1982).  

Sodobno gledališče (dramsko, plesno in pantomimsko) se vse bolj zavzema, da izvajalec 

skuša najti z gledalcem globji stik, in sicer preko razuma, glasu, mišic, telesa in čustev. 

Igralec je bistvo gledališča in brez njega ne gre (Kos, 1982). 

 

S pomočjo različnih lutk, scen in rekvizitov otroke spodbudimo k plesu.  

Primerna dejavnost za otroke je pantomima: uporabimo kartice Poklici (Schmidt, 2006a), 

Orodja in predmeti (Schmidt, 2006b), Iz albuma s fotografijami (Schmidt, 2006c).  

5.4.5 ARHITEKTURA 

Morda se na prvi pogled zdi, da ples in arhitektura nimata nič skupnega. Če pogledamo 

pobliže, pa lahko ugotovimo, da med njima obstajajo določene povezave. Že paleolitski 

človek je imel v glavi neke predstave o bivališču, torej predstavo o prostoru. Najverjetnejše je 

do njih prišel preko časa in gibanja v prostoru (Kos, 1982). »Ray Barsch pravi: »Človek je 

'zgrajen' za gibanje. Fizično in miselno gibanje sta neločljiva. Gibljemo se. Učimo se. Učimo 

se gibati. Gibljemo se, da bi se učili« (Kos, 1982, str. 42). Otrok nujno potrebuje (gibalne) 

izkušnje, da lahko pridobi osnovne časovne in prostorske zaznave (Kos, 1982) 

Gradnja in ples sta tesno povezana. Še predno je človek začel graditi, je bil krog osnova 

prostora. Okrogel prostor je bil tudi prvo zgrajeno bivališče. Šele v neolitiku se pojavijo prve 

ravne linije v plesu in pravokotna bivališča. Plesu in arhitekturi je torej skupno oblikovanje 

prostora. Osnovi elementi, ki veljajo za arhitekturo in ples, so trije: čas, prostor in linije (Kos, 

1982). 

Futuristi in kubisti so se začeli ukvarjati z novim problemom o celoti prostora in časa. To je 

privedlo do novega spoznanja in pojmovanja prostora v plesu in arhitekturi. Futuristi so se 

ubadali predvsem s slikanjem (oblikovanjem gibanja samega), kubisti pa so s pomočjo 

prostorskih predstav preučevali celoto prostor–čas. Prostor je vedno v odnosu z neko gibljivo 

točko, torej ni statična celota. Tako so kubistični slikarji prikazovali predmet s pogledom iz 

več različnih točk: istočasno so ga predstavili z vseh strani (od spodaj, zgoraj, znotraj, zunaj). 
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Ti slikarji so trem dimenzijam dodali še četrto dimenzijo, in sicer čas. Tovrstno pojmovanje 

prostora ustreza tudi modernemu življenju (Kos, 1982). 

Koti, linije, simetrija, skladnost, središčne osi, natančnost, ravnotežje – vse to je skupno 

baletu in arhitekturi.  

V modernem plesu se kaže novo pojmovanje prostora. Prostor je izrabljen v celoti. Gibanje 

poteka tudi v vertikali, torej je veliko gibanja v smeri od tal k višku ter obratno (gibanje na 

tleh); telo je zanimivo iz vseh smeri. Za sodobno koreografijo je zanimivo vsako mesto v 

prostoru in ne samo središčna os. To velja tudi za plesalce, vsi so si med seboj enakovredni, ni 

več solistov ali pa lahko rečemo, da je vsak solist. Tako moderni ples kot arhitektura prineseta 

novo estetiko (Kos, 1982). 

 

Primer dejavnosti za otroke:  v bližnji okolici opazujemo stavbo (hišo, pošto, banko itn.), v 

skupini jo skušajo otroci uprizoriti. 

5.4.6 FILM IN TELEVIZIJA 

Lahko rečemo, da sta se v dvajsetem stoletju srečali dve umetnosti, in sicer najstarejša – ples 

– in najmlajša – film. S tem je ples končno mogoče ujeti v času: ni več zgolj minljiv ali v 

obliki izročila, ni samo spomin, misel, ampak je v enkratnih izvirnih izvedbah (Kos, 1982).  

Moramo pa ločiti film kot umetnost in kamero kot inštrument. Mnogi filmski snemalci in 

režiserji snemajo »ustvarjalni« ples. To pomeni, da na primer vse plesalce vidimo na začetku 

od spredaj, nato od strani, nekaj časa nato snemajo del scene, pa ponovno plesalce od zgoraj 

in na koncu samo oči ene plesalke. Tako se ples počasi izteče in mi ne vidimo celotnega plesa. 

Seveda je z glasbo tukaj drugače, saj je vmes nič ne prekinja in jo slišimo v celoti. Takšnemu 

filmu težko rečemo »ples«. Ples je celota ali nič. Seveda to ne pomeni, da kamera in njeni 

učinki niso koristni. Nasprotno: kamera nam lahko namreč zelo pomaga s svojimi posebnimi 

učinki, če so ti seveda načrtovani kot sestavni del koreografije (Kos, 1982). 

Televizija je za ples pomenila nov medij. S tem pa so se pojavile nove težave: televizijski 

koreografi so se morali že od začetka zavedati, da bodo ples prikazali na malih zaslonih in ne 

na odru. To pa zahteva poseben pristop in način koreografiranja. Paziti so morali na prostor, 

višino kamere, prekrivanje plesalcev itn. Nekateri pa so ta medij uporabili v svoj prid, saj z 

nekaj domišljije, fantazije in iznajdljivosti lahko pričaraš plesu nove, magične učinke (Kos, 

1982). 
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Kot spodbudo za ples lahko pri otrocih uporabimo ogled oddaje, animiranega filma, odlomek 

filma ali videa. 

 

5.5 MATEMATIKA 

 

Otrok se z matematiko sreča že zelo zgodaj. V najrazličnejših dejavnosti v vrtcu ali v 

vsakodnevnih opravilih dobi motivacijo in spodbude, da si pridobiva nove izkušnje, znanja o 

tem, kaj je majhno in kaj veliko, kaj je zunaj in kaj notri, kaj je del in kaj celota, kaj so to 

simboli itn. Z novim spoznanjem in izkušnjami otrok spozna, da lahko različne probleme in 

naloge reši boljše, če uporabi matematično strategijo mišljenja (Bahovec idr., 2008).  

Dobro je, če se z otrokom veliko pogovarjamo in med pogovorom uporabljamo matematične 

izraze, štejemo in opišemo, kako bi mi rešili neko nalogo. Matematičnih izrazov, štetja in 

matematičnih pripomočkov pa ne uporabljamo samo pri matematiki, ampak tudi na drugih 

področjih (jezik, narava, gibanje itn.) (Bahovec idr., 2008).  

Otroku morajo biti matematične dejavnosti v veselje, ob tem se mora počutiti dobro; ob 

končnih rešitvah mora doživeti uspeh. Otrokove napake moramo sprejemati kot priložnost za 

napredovanje. Otroku namreč omogočijo spoznanje, da je rešitev napačna. Odrasli moramo 

nato ustvariti situacijo, v kateri pride otrok do rešitve (Bahovec idr., 2008).  

 

Primeri dejavnosti otrok (od 3. do 6. leta): 

- Zrcaljenje: v paru. Eden od otrok zrcali drugega, nato se zamenjata. 

- Deli in celota: drevo jeseni izgubi liste. Na začetku so vsi otroci skupaj (se držijo skupaj za 

roke v krogu), nato se vsak otrok spremeni v list, ki odpade. Vsak posameznik na svoj način 

odpleše še zadnji ples lista, ki pade z drevesa na tla.  

- Orientacija: ples v počepu – spodaj, po prstih – zgoraj, ples v levo ali desno smer. 

- Liki: ples v krogu, kvadratu itn. 

- Vzorec: otroci se postavijo v kolono. Na začetku lahko eden, dva, trije otroci pokažejo nek 

svoj gib, ki ga drugi ponovijo. Na primer: prvi otrok skoči, drugi otrok zamahne z rokami 

naprej. Ta vzorec ponovijo še drugi otroci, tako da vsak prvi skoči, vsak drugi zamahne z 

rokami (prvi skoči, drugi zamahne z rokami naprej, tretji skoči, četrti zamahne z rokami 

naprej itn.).  
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- Magneti: ples magnetov, ki se med seboj lahko privlačijo ali odbijajo (G. Schmidt, osebna 

komunikacija, 17. 4. 2014). 

- Geometrijska telesa: lahko si zamislimo, da smo kotaleča se krogla. Tudi več otrok lahko 

skupaj prikaže kroglo itn. 

Sama povezava se najde tudi pri štetju. Pri plesu namreč lahko štejemo korake, kolikokrat 

poskočimo, kolikokrat se moramo zavrteti itn. 

5.6 JEZIK 

 

Ravno predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora. Jezikovna dejavnost 

vključuje sodelovanje in komunikacijo med otroki in odraslimi ter med samimi otroki. Otroci 

spoznavajo nacionalno in svetovno književnost – tuje in lastne kulture – in se seznanjajo s 

pisnim jezikom. V tem obdobju se otroci učijo izražati svoja čustva, misli, izkušnje in 

razumeti sporočila drugih. V vseh področjih dejavnosti je vpleten jezik. Predvsem od tretjega 

leta starosti pa je pomemben razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti (Bahovec idr., 

2008).  

Jezika se otroci učijo ob dramatizacijah, v domišljijskih igrah, ob izmišljanju zgodbic in 

pesmic, s pripovedovanjem, ob poslušanju glasnega branja odraslih, besednih igrah, 

izštevankah, šaljivkah itn. (Bahovec idr., 2008). 

Otrokom moramo omogočiti stik s knjižnim jezikom (tako zbornim kot govorjenim). Za to 

lahko v predšolskem obdobju beremo in pripovedujemo otrokovi starosti primerne pravljice 

(Bahovec idr., 2008).  

Pomembno je, da se z otrokom ne pogovarjamo v pomanjševalnicah, ampak da se 

pogovarjamo v jeziku, ki ga »uporabljamo odrasli«. Otroke spodbujamo k uvajanju 

komunikacije (Bahovec idr., 2008). 

Odrasli spodbujajo otrokovo igro, v kateri razvija koncepte časa, prostora, barve, razlik med 

količinskimi izrazi (veliko–malo), izrazi za izražanje časovnih in prostorskih razmerij in 

protipomenskimi izrazi (težko–lahko) (Bahovec idr., 2008).  

 

Primeri dejavnosti otrok (od 3. do 6. leta): 

- Pravljica: z otroki preberemo pravljico, ki jo nato otroci odplešejo (lahko vsak sam, v 

dvojicah, skupinah ali vsi skupaj). 
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- Lutke: vsak otrok dobi eno lutko. Preko nje nam pove, kaj bosta skupaj zaplesala.  

- Črke: v paru ali v skupinah poizkušamo s svojim telesom prikazati črko (A, C itn.).  

- Igra vlog – dramatizacija: otroci po določeni prebrani knjigi odigrajo igro vlog. 

- ples kot gledališče: otrokom ponudimo rekvizite, sceno, kostume ali pa jih naredijo sami. 

Sami, v paru ali v skupinah se dogovorijo, za kaj in kako bodo uporabili določene stvari. Nato 

plesno uprizorijo svojo zgodbo.  

Za spodbude lahko uporabimo tudi kartice Kako, banse, kartice Plešem, Pesmi in drevesa za 

domišljijske zgodbe. 
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III. EMPIRIČNI DEL

 

 

Tabela 2: Vrt 
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Tabela 3: Park 

 

 

 

 

Tabela 4: Arboretum 
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1 RAZISKOVALNA METODA 

VRTEC: Vrtci Brezovica (enota Podpeč), Jezero 113, 1352 Preserje 

STAROST OTROK: 5–6 let  

ŠTEVILO OTROK: 22 

ČAS: sedem srečanj 

PROSTOR: igralnica, pisarna, terasa igralnice, garderoba in igrišče  

 

OPREDELITEV PROBLEMA: 

Zanimalo me je, kaj vse lahko naredimo s pomočjo plesa, saj lahko ples vključimo v prav 

vsako področje kurikuluma. Sama sem bila osredotočena na samo naravo, ki nas obdaja, in na 

naše telo oziroma čutila. 

 

CILJ RAZISKAVE: 

Cilj moje diplomske naloge je, da bi otrokom predstavila razliko med vrtom, parkom in 

arboretumom hkrati pa bi jim vzbudila zanimanje za najrazličnejše načine plesa. Moj cilj je 

tudi, da bi otroci na koncu preko novih spoznanj o gibanju in drugih načinov dela naredili 

mali park ali vrt, kot maketo. 

 

POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV:  

Zbiranje in obdelava podatkov bosta temeljili na opazovanju ustvarjalnosti otrok, na 

zapisovanju sprotnega dogajanja, fotografiranju in snemanju. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, KI SEM SI JIH ZASTAVILA PRI SVOJI RAZISKAVI: 

RV1: Ali bodo otroci prepoznali nekaj vrst vrtov (klasičen, angleški, japonski)? 

RV2: Ali bodo otroci poznali razliko med različnimi vrtovi? 

RV3: Ali si bodo otroci pridobili boljšo orientacijo v prostoru (zgoraj, spodaj, levo in desno)? 

RV4: Kako jih bo ples spodbudil k lastnemu ustvarjanju? 
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1.1 PRVO SREČANJE 

 

TEMA: čutna pot 

CILJ: narava: otrok preko čutil(a) prepozna predmet 

METODE: poslušanja, zaznavanja 

OBLIKE: individualno, delo v dvojicah 

ŠTEVILO OTROK: 18 

ČAS: 18x po 15 min 

PROSTOR: terasa igralnice 

 

DEJAVNOST:  

- čutna pot  

 

MATERIAL: 

Ruta, vrv, rožasta rjuha, fotoaparat, posode, žlice;  

Otip: listi dreves, storž, kamen, oreh, kostanj (domač, divji), želod, ptič (umeten), palica 

Sluh: kamen (2x), orehove lupine (2x), palica (2x) 

Okus: oreh, lešnik 

 

ANALIZA: 

 

POTEK 

Na terasi sosednje igralnice, kjer je bilo dovolj prostora, sem si pripravila prostor za čutno 

pot. Za začetek sem si postavila dva stola, nato pa sem privezala vrv od vrat do ograje, nato 

do stola, potem ponovno do ograje, do stola in ponovno do ograje. Tako je nastala cik-cak pot 

s pomočjo vrvi. Nanjo sem nato privezala 12 vrečk. V vrečke sem dala material, ki je bil 

namenjen otrokom za čutno pot. Še pred začetkom sem se pozanimala, ali je kdo izmed otrok 

alergičen na orehe ali lešnike, saj sem imela za zaznavanje okusa pripravljene lešnike in 

orehe. Noben izmed otrok ni bil alergičen na katero od teh dveh stvari. Na oba stola sem si 

pripravila posodo z žlicami in posodo z lešniki in orehi. Na prvem stolu so otroci poskusili 

uganiti okus lešnika, na drugem pa okus oreha. Imela pa sem pripravljeno tudi posodo, kamor 

so otroci lahko dali ostanke, če jim okus oreha ali lešnika ne bi bil všeč.  
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Na koncu terase sem si pripravila prostor, kjer sem na koncu slikala otroke. S pomočjo vrvi 

sem na ograjo pritrdila rožasto rjuho, na kateri so otroci uprizorili oziroma pokazali s svojim 

telesom tisto, kar jim je bilo najbolj všeč na čutni poti.  

 

Slika 1: Prostor za slikanje 

Čutno pot sem imela pripravljeno zunaj. K meni so otroci prihajali posamezno. Vsakega sem 

šla iskat v igralnico in ga tudi pospremila nazaj.  

Še preden sem otrokom povedala, kaj bodo delali, sem jih za motivacijo vprašala, kako 

razumejo besedo čutna pot (G. Schmidt, osebna komunikacija, 17. 4. 2014). 

Odgovor sem si napisala na list papirja. Na koncu, ko so otroci prehodili čutno pot, sem jim 

povedala, da je to ta pot, ki so jo prehodili (G. Schmidt, osebna komunikacija, 17. 4. 2014). 

Nato sem vsakega otroka vprašala, ali želi imeti ruto ali bo mižal sam. Otrok se je nato prijel 

vrvi in počasi po vrvi prišel do prve vreče. Segel je v vrečo, otipal stvar in povedal, kaj je. V 

vrsti, kjer so zaznavali zvok, sem otroke, še predno so segli v vrečo, opozorila, da je v tej 

vreči nekaj, kjer morajo dobro poslušati, saj bodo morali preko sluha uganiti, kaj je v vreči. 

Enako sem naredila tudi pri zaznavanju preko okusa. Otroci so se držali vrvice, rekla sem jim, 

naj odprejo usta in da jim bom v usta dala neko hrano, oni pa morajo uganiti, katero. Tako je 

vsak izmed otrok prišel od začetka do konca čutne poti. Na koncu so se postavili na rožasto 

rjuho, kjer sem jih vprašala, kaj jim je bilo najbolj všeč, in da naj tisto, kar jim je bilo najbolj 

všeč, pokažejo preko giba, preko svojega telesa. Jaz sem jih pri tem slikala in snemala. 

Vsakemu od otrok, ki je že bil pri meni, sem rekla, da ne drugim otrokom sme povedati, kaj 

sva delala, da je to najina skrivnost.  
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DOŽIVLJANJE 

Vsi so nestrpno čakali, kdo bo lahko prvi šel z mano. 

Otroci so mi, kot za motivacijo, povedali, kako razumejo besedo čutna pot. Polovica otrok ni 

vedela, kaj bi odgovorila, polovica otrok pa mi je na to vprašanje odgovorila: 

 

Otrok 1: »Da moraš začutit z zavezanimi očmi.« 

Otrok 2: »To je Slovenija.« 

Otrok 3: »Da čutiš pa greš po poti.« 

Otrok 4: »To je Barje.« 

Otrok 5: »Da neki čutiš.« 

Otrok 6: »Dobra pot.« 

Otrok 7: »Vrv in vreče.« 

Otrok 8: »Da se sprehajaš.« 

Otrok 9: »Čutiš, kam moraš it.« 

 

Iz odgovorov lahko razberemo, da si vsak otrok drugače predstavlja, kaj je to čutna pot. Vsi 

otroci so prvič sodelovali pri čutni poti in prvič slišali, kaj to sploh pomeni. Odgovori so zelo 

zanimivi in različni. 

Najbolje jim je šlo, ko so morali uganiti preko otipa, nato preko sluha in na koncu preko 

okusa. Preko otipa so skoraj vsi vse uganili, najbolj jim je delal težave kostanj. Ko sem jim 

povedala, kaj je, in so morali naprej ugibati, ali je domač ali je divji, so nato vedeli, saj je divji 

precej večji od domačega. Najmanj težav jim je delalo listje. Lahko so ga otipali in tudi slišali, 

saj je bilo listov v vreči več in so zašumeli, ko jih je otrok tipal. Pri sluhu so najbolje 

prepoznali orehove lupine, nato palico in na koncu kamne. Za otroke je bil najtežji del čutne 

poti okus. Morali so mižati, jaz pa sem jim v usta dala stvar, ki je prej niso ne videli ne otipali. 

Otroci tukaj niso bili najboljši pri ugibanju; šele ko so odprli oči in sem jim pokazala, kaj so 

imeli v ustih, so se spomnili in povedali, kaj so okusili. Eden izmed otrok ni maral ne lešnika 

ne oreha, dva otroka pa nista marala lešnika. Nekateri otroci pa so bili tako navdušeni, da bi z 

veseljem pojedli vse lešnike in orehe, ki sem jih imela v posodi. Bila sem pripravljena na to, 

da nekaterim otrokom okus oreha ali lešnika ne bo všeč.  

Na koncu čutne poti so se otroci postavili na rožasto rjuho. Prosila sem jih, naj s telesom 

predstavijo oziroma uprizorijo tisto, kar jim je bilo najbolj všeč. Največ otrok je uprizorilo 

oreh, nato ptiča, tretja najpogostejša stvar pa je bila lešnik. Na koncu jim je bil najbolj všeč 
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okus. Otroci niso vedeli, kako bi mi stvar, ki jim je bila najbolj všeč, pokazali. Nekateri so mi 

začeli opisovati stvar ali celo kazati nanjo. Še enkrat sem jim povedala, kaj pričakujem od 

njih. Malo sem jih spomnila, katere dele telesa lahko uporabijo (roke, noge, glavo, prste na 

rokah itn.); spomnila sem jih, da na rjuhi lahko skačejo, čepijo, sedijo in stojijo. Počasi sem 

skupaj z otrokom prišla do rezultata. Otroke sem slikala in snemala. 

 

Slika 2: Prikaz kamna 
 

Slika 3: Prikaz ptice 

 

Slika 4: Prikaz oreha 

 

Opomba: Zaradi varovanja osebnosti so obrazi zakriti. 

 

REFLEKSIJA 

Za prvo srečanje sem se odločila, da bom naredila čutno pot. Z vsakim otrokom sem bila 

sama, tako sem se z njimi malo bolje spoznala. Še preden sem začela vsakega otroka posebej 

klicati na teraso, sem jih vprašala, če kdo izmed njih ne želi sodelovati. Pričakovala sem, da 

bo kakšen odvrnil sodelovanje, vendar se je zgodilo ravno nasprotno. Vsem sem morala 

obljubiti, da bodo vsi prišli na vrsto.  

Pred samim začetkom sem jih vprašala, ali želijo imeti rutko ali bodo raje sami mižali. Tukaj 

sem bila zelo presenečena, saj je rutko hotel imeti samo eden izmed otrok. Nisem pričakovala 

takega odklanjanja rutke. Malo sem bila v skrbeh, da bodo otroci kukali in ne bodo mižali, 

vendar je samo nekaj otrok sem ter tja malo pogledalo.  

Opazila sem, da so otroci imeli težave pri odločanju, kaj jim je bilo najbolj všeč. Spoznala 

sem, da je bilo preveč stvari. Potrebovali so kar nekaj časa, da so se odločili, kaj bodo 

uprizorili. Če bi otroci samo poizkušali, potem število predmetov ne bi bilo problematično – 

ker pa so morali izbrati in uprizoriti svojo najljubšo stvar, je prišlo do velikih dvomov in 

dolgega premišljevanja. Na koncu sem se zamislila in prišla do zaključka, da sem tudi sama 

velikokrat v dvomih. Nedolgo nazaj sem bila v cvetličarni. Tam je bilo obilno rož in kar nekaj 
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časa sem rabila, da sem izbrala tisto najlepšo. Če bi bile naprodaj samo tri, ne bi potrebovala 

toliko časa, da bi izbrala tisto pravo.  

S tem, ko sem na koncu vsakemu od otrok rekla, da je najina skrivnost, kar sva počela na 

čutni poti, sem hotela zagotoviti, da bi imeli vsi enake možnosti ugibanja. Pri tem sem bila kar 

malo v dvomih, da si bodo med seboj povedali in jaz ne bom dobila pravih odgovorov 

oziroma bodo že vnaprej vedeli, kaj se skriva v vrečah. Noben izmed otrok ni govoril drugim 

otrokom, kljub temu, da so ga vsi spraševali. Bila sem presenečena in ponosna nanje, da so se 

držali dogovora z menoj. 

Prvo srečanje in dejavnost sta uspeli. Cilj je bil dosežen. Otroci so preko čutil prepoznali 

predmete, ki sem jim pripravila. Nekateri sicer z mojo pomočjo, vendar so se trudili po svojih 

najboljših močeh. Otroci in tudi jaz smo zelo uživali v dejavnosti. Meni je bilo najbolj všeč, 

da so vsi otroci sodelovali in so se trudili. Kljub temu, da so to delali prvič, se niso ustrašili in 

so mi zaupali.  

1.2 DRUGO SREČANJE 

 

TEMA: okraševanje igralnice 

CILJ: umetnost: doživljanje in spoznavanje umetniških del 

METODE: poslušanja, zaznavanja, demonstracije, opazovanja 

OBLIKE: individualno, skupno, skupinsko 

ŠTEVILO OTROK: 19 

ČAS: 1 ura in 30 min 

PROSTOR: igralnica 

 

DEJAVNOSTI:  

- slano testo 

- darilo 

- brezova veja 

 

MATERIAL: 

- Slano testo: 

500 g bele moke, 500 g soli, voda 

- Darilo (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 93):  
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 lepilo, lepilni trak, časopisni papir, storži, listi, želod, kamenčki, umetni cvetovi rož 

- Brezova veja: 

Umetni cvetovi rož, barvni papir (rumen, zelen), umetni ptiči (3x), posušeni oranžni cvetovi, 

brezova veja, lepilo, škarje, časopisni papir, lepilni trak, vrv 

 

ANALIZA: 

 

POTEK 

Otroke sem razdelila v štiri skupine. Na treh mizah so izdelovali živali iz slanega testa, na eni 

mizi pa so delali darila (iz časopisnega papirja narejene krogle, okrašene z različnim 

materialom). Na koncu smo okrasili še vejo. 

Za začetek smo se ob knjigi z naslovom V gozdu in na travniku (Kayser, 1995) pogovorili, 

katere živali vse srečamo v gozdu ali na travniku. Tako sem jih malo spomnila na vse živali, 

ki jih poznamo. Nato sem otrokom razdelila slano testo. Otrokom za četrto mizo in tudi 

naslednjim otrokom, ki so prišli za to mizo, sem posebej razložila, kaj bodo delali, torej 

darilo. Počasi so se vsi otroci zamenjali, tako da so vsi naredili žival iz slanega testa in darilo. 

Po vsem izdelovanju so mi nekateri otroci pomagali okrasiti še vejo, ki smo jo nato obesili 

pod strop. Okrasili smo jo z umetnimi roza cvetovi, s tremi ptiči, z rumenimi cvetovi iz 

papirja, s pravimi posušenimi cvetovi, z listi iz zelenega papirja. Otrokom sem pri 

okraševanju dala prosto pot.  

 

DOŽIVLJANJE  

Darilo smo delali skupaj: od koraka do koraka. Jaz sem jim kazala postopek, oni so mi sledili. 

Vmes sem jim tudi sama pomagala. V vrtcu ne smejo mečkati papirja, zato so me vsi 

začudeno spraševali, ali res lahko zmečkajo časopisni papir. Opazila sem, da si nekateri še 

vedno niso upali, zato sem vzela časopisni papir in ga sama začela močno mečkati. Ko so 

videli, da tudi jaz mečkam papir, je ta strah pred mečkanjem izginil. Problem je nastal, ko so 

morali z lepilnim trakom oviti časopisni papir v kroglo. Tu sem morala pomagati vsakemu 

posebej, zato je prišlo do čakanja, otroci pa so medtem postali nemirni. Pokazala sem jim, 

kako si lahko dva med seboj pomagata: eden drži kroglo, drugi okoli ovija lepilni trak. Tako 

je delo lažje steklo, saj se nismo več čakali med seboj. Ko je bila krogla narejena, so jo otroci 

sami okrasili. Nekaterim je bilo to tako zabavno, da so naredili tudi po dve ali tri. Nestrpni so 
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bili, ko so morali nekaj časa okras držati pri miru, da se je lepilo posušilo in se je okras tako 

dobro pritrdil na kroglo.  

Presenetilo me je, da so veliko vedeli o živalih, ki živijo v gozdu in na travniku. Našteli so jih 

še več kot jih je bilo v knjigi. Pri izdelovanju figur iz testa sem vsem otrokom dala enako 

količino slanega testa za izdelovanje, tako so imeli vsi enake možnosti. Nekateri so porabili 

vsega, nekaterim je testo še ostalo, tako da so ga dali še tistim, ki so ga potrebovali več. Pri 

ustvarjanju sem jim pustila prosto pot. 

Otroci so se počasi vsi zamenjali, tako da so vsi naredili oboje. Nekaterim je bilo bolj zabavno 

delati iz slanega testa, tako da so naredili več živali, drugi so raje naredili več daril, tretji so 

naredili samo po eno stvar iz vsake delavnice.  

Po odmoru sem v igralnico prinesla veliko brezovo vejo. Vsi so me začudeno gledali, zakaj. 

Povedala sem jim, da bomo vejo pritrdili pod strop. Vprašala sem jih, ali naj jo pustimo tako, 

kakršna je, ali bi mi jo pomagali okrasiti. Vsi so se strinjali, da bi bilo bolje, če bi jo okrasili. 

Nekaj otrok mi je takoj priskočilo na pomoč pri okraševanju. Na tla sem za zaščito pritrdila 

časopisni papir. Nato sem nanj položila material in začeli so krasiti vejo. Pustila sem jih, da so 

jo okrasili po svojih željah. Pomagala sem jim tako, da sem vejo držala in jo vsake toliko časa 

obrnila, tako da je bila cela okrašena. Problem se je pojavil pri umetnih ptičih, saj so bili samo 

trije, tako sem morala z izštevanko izbrati tri otroke, ki so ptiče pritrdili na vejo (ptiči so imeli 

na spodnji strani ščipalko). Ko so vejo okrasili, so se vsi otroci umaknili, jaz pa sem jo s 

pomočjo vzgojiteljice pritrdila z vrvjo pod strop.  

 

REFLEKSIJA 

Mislila sem, da bom morala otroke sama razporediti v štiri skupine, vendar so se kar sami 

razporedili. Povedala sem jim, da bodo vsi prišli na vrsto pri obeh delavnicah in je zato 

vseeno, kaj najprej izdelujejo, torej darilo ali žival.  

Pri izdelovanju daril je bilo več težav. Otroci niso vedeli, kaj pomeni izdelati darilo. V vrtcu 

za darilo običajno narišejo risbice, ki jih nato spnejo v knjigo. V vrtcu torej darilo pomeni 

risba. Doma naredijo za darilo nekaj tridimenzionalnega, jaz pa sem jim darilo predstavila kot 

kroglo. Seveda pa se moramo zavedati, da darilo pomeni veliko več. Darilo je lahko roža, 

risba, igrača, knjiga itn. Lahko je oglato, okoglo, pravokotno itn. (G. Schmidt, osebna 

komunikacija, 17. 4. 2014). Nekateri se niso mogli odločiti, katero žival bi naredili iz slanega 

testa. Nekaj minut sem jim pustila za razmislek, nato sem jim sama predlagala dve živali. Na 

koncu sem se glede tega zamislila, saj sem jim po eni strani pomagala, a po drugi strani 



38 

 

otrokom nisem dala dovolj časa za razmislek. Običajno  se ravno nam odraslim kar naprej 

nekam mudi. Spomnila sem se na prvo srečanje. Zaradi prevelike izbire tako otroci kot tudi 

odrasli ne vemo, za kaj bi se odločili (G. Schmidt, osebna komunikacija, 17. 4. 2014). 

Menim, da so otroci v izdelovanju novih stvari uživali, se med tem tudi nekaj novega naučili 

in spoznali. Moj cilj je bil dosežen. Tudi sama sem bila na koncu zadovoljna. Otroci so 

spoznali in izdelali nov okras (darilo), medtem so spoznali nove tehnike izdelovanja, uživali, 

si med seboj pomagali in se tako naučili tudi strpnosti. 

 

 

Slika 5: Slano testo 

 

Slika 6: Darilo 
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Slika 7: Brezova veja 

1.3 TRETJE SREČANJE 

 

TEMA: spoznavanje vrtov, parkov in arboretumov (preko slik, videoposnetkov) 

CILJ: narava: otrok pridobi predstave o pomenu besede vrt, park in arboretum 

METODE: poslušanja, pogovora 

OBLIKE: skupinska, individualna 

ŠTEVILO OTROK: 18 

ČAS:  

- ogled slik in videov na temo: park, vrt, arboretum (3x po 30 min) 

- risanje: 1 ura 

PROSTOR: pisarna in igralnica 

 

DEJAVNOSTI:  

- ogled slik in videov na temo: park, vrt, arboretum 

- risanje: Moj sanjski vrt 

 

MATERIAL: 

- ogled videov na temo: park, vrt, arboretum: 

računalnik, USB ključ  

- risanje:  

Moj sanjski vrt (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 51), 

delovni list, barvice 
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ANALIZA: 

 

POTEK 

Otroke sem razdelila v tri skupine (v vsaki je bilo po šest otrok). Z vsako skupino posebej sem 

odšla v pisarno, kjer smo si ogledali posnetke in slike na temo vrta, parka in arboretuma. 

Otroke sem posedla v polkrog na stole, tako da so vsi lahko videli na računalniški ekran. Še 

preden sem jim pokazala slike in posnetke, sem vsakega vprašala, kaj razume pod besedo vrt, 

park, arboretum. Odgovore sem si pisala na list papirja. Ko sem jih izprašala, smo si ogledali 

posnetke in slike. Ob tem sem jim povedala, kaj je to vrt, park in arboretum. Ta postopek sem 

ponovila pri vsaki skupini.  

Po počitku sem jim na mizo pripravila barvice in delovne liste, na katere so narisali svoj 

sanjski vrt.  

 

DOŽIVLJANJE 

Spodaj so zapisani odgovori otrok na moja vprašanja: »Kaj si predstavljaš pod besedo vrt, 

park in arboretum?«: 

 

otrok vrt park arboretum 

1 »Ne vem.« »Ne vem.« »Park.« 

2 »Tm k gor raste sadje 

in zelenjava.« 

»Ne vem.« »Tak en park.« 

3 »Njiva.« »Am ne vem.« »Mislm da je jezero.« 

4 »Je to k maš doma kej 

gor posajen ne k so 

notr kšne stvari za 

pogledat, kej 

zabavnega, kšne ribe.« 

»Am … am … am … 

ne vem točno.« 

»En park k so notr ene 

razstave, dinozavri 

letos.« 

5 »Tm je grah, korenje, 

jagode, fižol.« 

»Mesto.« »Park.« 

6 »K rastejo rožice, 

krompir, jagode.« 

»To so rože, ki 

rastejo.« 

»Park.« 

Tabela 5: 1. skupina (odgovori na vprašanja) 
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otrok vrt park arboretum 

7 »Tm k rastejo 

rastline.« 

»Igrala pa klopce.« »Vrt.« 

8 »Raste tm zelenjava.« »Ne vem.« »Ne vem, rože?« 

9 »Je neki k na njem 

rastejo rože.« 

»Neki k je okrog 

voda.« 

»Žabji nastop.« 

10 »vrtiček.« »Neke vrste parka v 

Ljubljani.« 

»Piramida.« 

11 »Am..ne vem.« »K se otroci igrajo na 

vrtiljaku.« 

»To je to k je velik rož 

gor.« 

12 »Osa.« »Vrtiljak.« »Sršen.« 

Tabela 6: 2. skupina (odgovori na vprašanja) 

 

otrok vrt park arboretum 

13 »Da so tm jagode pa 

rožice.« 

»Tm k so peskovniki, 

muci pa kužki.« 

»Tm k so živali kipi.« 

14 »K kej poseješ pa kej 

zraste, pa populš vn, da 

maš kej za jest. Da ne 

rabš it u trgovino pa ti 

ni treba plačat.« 

»Tm k so igrala.« »Tm k so ene živalce.« 

15 »Tkrt k je tm dž pa tm 

rožice zalije.« 

»To je tm k so vrtiljaki 

pa tobogani.« 

»Lisica.« 

16 »Na vrtu raste use: 

jagode, zelenjava, 

korenje, koruza, por.« 

»Tm so igrala, 

peskovniki.« 

»To je tm k so 

dinozavri.« 

17 »Da zelenjavo 

posejemo, rožice, 

travo, drevesa.« 

»To so gugalnice, 

klopce.« 

»K so rožice.« 

18 »Am … je en travnik, 

sam da je okrogu. Pa 

da raste tm ribez pa tm 

je visoka trava ful. Pa 

rožice pa grmi.« 

»Tm k je vse pa 

plaže.« 

»Ene take živalce, take 

lisičke.« 

Tabela 7: 3. skupina (odgovori na vprašanja) 
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Na prvo vprašanje, kaj je to vrt, so skoraj vsi naenkrat začeli hiteti in mi odgovarjati. Dva 

otroka nista vedela, kako bi odgovorila na vprašanje, kaj je to vrt. Vsi otroci so mi povedali, 

kaj je to zelenjavni vrt in kaj imajo doma na njem posajeno. Videla sem, da bo to še zelo težka 

naloga, saj njihova predstava o vrtu pomeni domači zelenjavni vrt.  

Pri vprašanju, kaj je to park, je bilo drugače. Vsi so začeli razmišljati in počasi so mi nekateri 

povedali, kaj si oni predstavljajo in mislijo, kaj je to park. Na drugo vprašanje pet otrok ni 

vedelo, kako bi mi odgovorilo.      

Ob zadnjem vprašanju, kaj si predstavljajo pod besedo arboretum, so nekateri samo gledali, 

saj so za ta izraz očitno slišali prvič, drugi so bili tiho in razmišljali, kako bi mi odgovorili, 

tretji so povedali tisto, kar jim je takrat najprej padlo na misel. Odgovori na vprašanja so bili 

različni, zelo zanimivi in predvsem iskreni, saj so otroci povedali res tisto, kar si oni 

predstavljajo pod temi besedami.  

Opazimo lahko, da so nekateri odgovori precej točni, na primer: 

Arboretum: »mislim, da je jezero; en park k so notr ene razstave, dinozavri letos; tm k so 

živali kipi ali to je tm k so dinozavri letos.« 

Slike in posnetke so otroci gledali nepremično. Najbolj všeč so jim bile slike, na katerih sem 

bila slikana jaz, in sicer v Volčjem potoku, kjer so bili razstavljeni dinozavri. Nasmejala sem 

se, ko so me spraševali, če se nisem nič bala dinozavrov. Slike dinozavrov so jim bile tako 

všeč, da smo si jih pogledali od blizu in od daleč. Po teh slikah dinozavrov so si vsi zapomnili 

arboretum Volčji potok.  

Medtem ko sem jim kazala posnetke in slike, sem jim sproti razlagala, kaj predstavljajo. 

Opazila sem, da se je veliko otrok spomnilo, da pravzaprav vedo, kaj je na sliki. Nekaj se jih 

je spomnilo, da so se tukaj že sprehajali. Po koncu razlage sem kazala slike in jih začela malo 

spraševati, kaj si sedaj predstavljajo pod besedami park, vrt in arboretum. Pokazalo se je, da 

so me otroci pri razlagi dobro poslušali in me razumeli. Težave jim je delal predvsem vrt. 

Nikakor jim namreč ni bilo jasno, da ne gre zgolj za zelenjavni vrt.  
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Slika 8: Moj sanjski vrt 1 

 

 

Slika 9: Moj sanjski vrt 2 

 

REFLEKSIJA 

Pri spraševanju, kaj si predstavljajo pod besedami vrt, park in arboretum, sem bila malo v 

skrbeh, saj so se otroci med seboj slišali. Moje skrbi so bile odveč. Samo nekaj otrok je 

odgovorilo enako kot tisti pred njimi. Spodbujala sem jih, naj odgovorijo po svojih besedah, 

kar sami mislijo, da neka beseda pomeni. Vsak ima seveda svoje predstave o stvareh. 
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Vprašanja so bila namenjena meni, in sicer za to, da sem si ustvarila predstavo, kaj otroci o 

teh stvareh vedo, kaj si mislijo, razumejo in predstavljajo pod besedami vrt, park, arboretum. 

Menim, da sem dosegla cilj, kar zadeva park in arboretum. Vrt pa je bil še zmeraj težava.  

Tudi v vrtcu imajo otroci sami zelenjavni vrt, tako da se na vrt osredotočijo kot na samo 

obdelano površino, torej tisto, kjer sadijo, sejejo, zalivajo. Za ostalo (travnik, rože, klopce) 

menijo, da to ni vrt, ampak igrišče, saj vsi tako ločijo obdelano površino in ostali del.  

 

1.4 ČETRTO SREČANJE 

 

TEMA: zgodovina vrtov in parka (angleški park, rimski vrt, perzijski vrt, grški vrt)  

CILJ: gibanje: usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 

način (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega 

telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi samimi 

METODE: poslušanja, opazovanja, pogovarjanja 

OBLIKE: skupno, individualno 

ŠTEVILO OTROK: 20  

ČAS: 2x po 45 min 

PROSTOR: garderoba 

 

DEJAVNOSTI:  

- zgodovina vrtov (postavljanje oblik iz parka in vrtov) 

 

MATERIAL: 

- digitalni fotoaparat, lepilni trak, škarje  

- Atlas sveta za osnovne in srednje šole (Natek, 2008, str 178 in 182)  

- slike vrtov in parka (A3 list): 

perzijski vrt (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 20), 

grški vrt (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 21), 

rimski vrt (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 22),  

angleški park (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 30). 
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ANALIZA: 

 

POTEK 

Otroci so se po zajtrku nekaj časa neusmerjeno igrali, nato sem jih razdelila v dve skupini po 

deset otrok. Polovico otrok sem odpeljala v garderobo. V garderobi sem na omaro pritrdila 

prvo sliko, in sicer rimski vrt. Otroci so si sliko lahko pobližje ogledali, nato smo se usedli v 

polkrog, kjer sem jim povedala zgodovino tega vrta. Da so si lažje predstavljali, kje se nahaja 

ta vrt (država), sem jim pokazala na zemljevidu. Da pa bi si otroci lažje predstavljali, kako bo 

vse skupaj izgledalo, sem jim pokazala svojo sliko. Na Fakulteti v Ljubljani smo namreč 

ravno poizkušali, kako stvar zgleda, če sliko uprizorimo sami. Izbrali smo vodjo, ta nas je 

orientiral in postavil, kot je kazala slika, nato nas je najprej slikal, nato še snemal. Tako sem 

naredila tudi v vrtcu. Z izštevanko sem izbrala vodjo, ta pa jih je postavil, kot je kazala slika. 

Na koncu se je v sliko vključil tudi sam. Ko so sliko uprizorili, sem vodjo vprašala, če so 

pravilno postavljeni. Ko je vodja pritrdil, sem jih slikala in nato še posnela. Med slikanjem so 

bili otroci pri miru, ko pa sem jim rekla, da snemam, so se lahko začeli premikati, seveda, če 

je otrok imel tako vlogo, da se je lahko premikal. Tako smo naredili štirikrat, in sicer najprej 

za rimski vrt, drugič za perzijski vrt, tretjič za grški vrt in četrtič za angleški park. Na koncu 

fotografiranja in snemanja smo si skupaj pogledali najprej sliko, nato posnetek.  

 

DOŽIVLJANJE 

Otroci iz obeh skupin so bili zelo radovedni, kaj bodo delali. Ko sem na omaro pritrdila črno-

belo sliko, so me začeli spraševati, ali bodo barvali. Povedala sem jim, da bomo sliko plesno 

uprizorili. Ob tem so me samo začudeno gledali. Pustila sem jim nekaj minut, da so si vsi zelo 

dobro pogledali sliko. Usedli smo se v polkrog in povedala sem jim, kaj slika predstavlja. 

Pokazala sem jim tudi državo, iz katere izhaja vrt oziroma park. Primerjali smo, kje smo mi in 

kje je ta tuja država. Otrokom je bil zemljevid zelo zanimiv, saj ga nimajo vsak dan na ogled. 

Tako sem jim pustila nekaj minut, da so atlas prelistali in tako videli, kaj vse lahko 

pogledamo, najdemo v njem. Kot prvo sem jim pokazala sliko, ki smo jo posneli na fakulteti. 

Ko so videli, da sem na sliki tudi jaz, so vsi kazali name in mi govorili, da so me našli na sliki. 

Spraševali so me, če smo tudi mi delali tako, kot bodo naredili oni. Povedala sem jim, da sem 

jaz že uprizarjala slike, zato jih bom lahko sedaj fotografirala, ko bodo sliko uprizorili, na 

koncu pa se bodo lahko pogledali. Ker so hoteli vsi biti vodje, sem vodjo izbrala z izštevanko. 
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Pri obeh skupinah je bila prva slika najtežja, saj niso točno vedeli, kako bo vse skupaj 

izgledalo. Težko jim je bilo tudi, ko so morali izgledati točno tako, kot je kazala slika. Če je 

nek kip sedel, so morali sedeti, in to čisto pri miru; če so uprizarjali vodo, pa so se morali 

premikati oziroma so morali posnemati, kako voda teče. Najbolj jim je bil všeč vodnjak in 

kip, ki je bil v njem. Zelo pa so se vživeli tudi v perzijski vrt, saj so se med seboj lahko 

pogovarjali, igrali na navidezne instrumente in med tem tudi prepevali.  

Težko jim je bilo, ker so bili oni del slike in niso videli celote, torej kako izgleda, zato sem se 

tudi odločila, da jih slikam in posnamem, da se bodo na koncu lahko videli. Vsak je bil del 

slike, vsi skupaj pa so uprizorili sliko. Nekaj smo imeli težav z izbiro vlog, saj so mislili, da je 

glavni samo tisti, ki predstavlja osebo, tisti, ki pa predstavlja drevo ali kipe, pa ima neko 

stransko, nepomembno vlogo. O tem smo se pogovorili ob sliki, na kateri so bili slikani: 

razložila sem jim, da se brez kipov in dreves ne bi videlo celotne slike. Tako so videli, da 

slika ne bi bila popolna, če ne bi bilo teh »stranskih vlog« in da so torej vse vloge pomembne. 

Najbolj jim je bilo všeč, ko smo pogledali slike in videoposnetke, na katerih so bili posneti. 

Vsak se je takoj našel na sliki in kazal drugim, kje je on stal in kaj je bil. Nastali so tudi 

zanimivi posnetki, saj so se otroci res vživeli v svoje vloge. Šele ko so videli sliko in 

posnetek, so dojeli, kaj pomeni postavljanje oblik iz parka in vrtov. Bili so navdušeni in 

ponosni sami nase, saj so bili del nečesa skupnega. Na koncu sem jim ponovno pokazala vse 

slike vrtov oziroma parkov ter jih vprašala, če se spomnijo, kateri vrt ali park je to. Vsak vrt in 

park smo si res dobro pogledali in ga tudi uprizorili, tako da so mi otroci lahko odgovorili, 

kateri vrt ali park je na sliki. Seveda se niso vsi spomnili vseh, vendar je bil vsak vrt ali park 

nekomu všeč, tako da si ga je dobro zapomnil in mi povedal, kateri vrt ali park je na sliki.  

Otroci so bili ponosni sami nase. Na začetku so bili malo sramežljivi, nato so se vživeli v 

svojo vlogo.  
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Slika 10: Prikaz angleškega parka 

Opomba: Zaradi varovanja osebnosti so obrazi zakriti. 

 

REFLEKSIJA 

Malo me je skrbelo, ker sem vključila atlas, saj ga pred tem nekateri še niso nikoli videli. 

Nisem vedela, ali me bodo razumeli, mi sledili in vedeli, kaj jim hočem povedati s tem, od 

kod izhajajo ti vrtovi in parki. Nisem bila prepričana, ali vsi vedo, kaj sem jim kazala v atlasu 

in zakaj. Skušala sem jim razložiti po svojih najboljših močeh in jim približati, od kod vse 

skupaj izhaja. Nekateri so takoj vedeli, drugi so samo gledali, kaj jim jaz hočem povedati in 

pokazati. Menim, da so si vsaj pobližje lahko ogledali atlas.  

Prva skupina je bila ves čas zelo skoncentrirana, mirna in tudi radovedna. Druga skupina pa je 

bila bolj živahna, vendar se je z obema skupinama dalo narediti tisto, kar sem si zadala. 

Zadani cilj je bil dosežen. Otroci so ob vseh teh dejavnostih usvojili osnovne gibalne 

koncepte, torej zavedanja prostora, način in spoznavanje različnih položajev in odnosov med 

deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi in med ljudmi samimi.  

 

1.5 PETO SREČANJE 

 

TEMA: igrišče (otip površine, vrt in slika) 

CILJ: narava: otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov) in jih med seboj primerja 
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METODE: poslušanja, pogovarjanja, zaznavanja 

OBLIKE: skupno, individualno, skupinsko 

ŠTEVILO OTROK: 18 

ČAS: 3x 15 min 

 

DEJAVNOSTI:  

- otip površine 

- vrt 

- okolica 

 

MATERIAL: 

- otip površine (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 65): voščenke, delovni list 

(25x), digitalni fotoaparat 

- slika: digitalni fotoaparat, list papirja, svinčnik 

- okolica: digitalni fotoaparat, lopata, grablje, vedro 

 

ANALIZA: 

 

POTEK 

Po prihodu na igrišče sem s pomočjo treh različnih štampiljk (konj, krava, drevo) otroke 

razdelila v tri skupine.  

Ena skupina (konj) je odšla z vzgojiteljico na zelenjavni vrt, kjer so ga zalili, opleli in posadili 

nanj paradižnik. Ostali dve skupini sem imela jaz. Najprej sem dala navodila skupini s 

štampiljko drevesa. Vsak otrok je dobil eno voščenko in delovni list z naslovom Otip 

površine. Drevesa se med seboj razlikujejo po barvi in otipu, gladkosti, hrapavosti oziroma 

razbrazdanosti površine. Vsak si je moral poiskati drevo, čigar lubje ga je najbolj navdušilo. 

List papirja so nato položili na lubje in z voščenko plosko podrgnili po papirju. Tako se jim je 

pokazala tekstura lubja. S tretjo skupino (krava) sem se umaknila na rob igrišča. Povedala 

sem jim, da bomo uprizarjali okolico. Razporedili smo se tako, da je imel vsak dovolj prostora 

okoli sebe. Nato sem jim dala navodila. Vsak si je moral v bližnji okolici izbrati eno stvar 

(travo, rožo, drevo itn.), vendar ni smel na glas povedati, kaj si je izbral. Pustila sem jim nekaj 

minut, da so si stvar, ki so si jo zbrali, ogledali. Nato je vsak od otrok uprizoril, kar si je 

izbral. Pri tem sem jih tudi slikala. Na koncu smo sedli na klopco, kjer je vsak otrok povedal, 
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kaj je uprizoril. Pogledali smo si tudi fotografijo vsakega otroka. Vse odgovore sem si 

napisala na list papirja.  

Vse skupine so se tako v petinštiridesetih minutah zamenjale. Tako so bili vsi otroci na vsaki 

od treh dejavnosti. Na koncu vseh dejavnosti smo se skupaj zbrali na igrišču. Skupaj smo 

pogledali rezultate, ki so jih dobili pri otipu debel. Pogledali smo si nastale strukture, ki so 

nastale pri barvanju. Medsebojno smo primerjali različna hrapava in gladka lubja. 

 

DOŽIVLJANJE 

V prvi skupini so otroci sodelovali in si med seboj pomagali. Skupaj so pleli in nosili težko 

vedro s plevelom.  

Druga skupina otrok me je nestrpno čakala, saj so videli, da imam zanje pripravljene 

voščenke in liste, na katerih je bilo nekaj narisano in napisano. Otroci so si kar hitro našli vsak 

svoje drevo in pričeli z barvanjem. Nekaj otrok je prišlo k meni in me spraševalo, če imam še 

kakšen list, da bi pogledali, kakšno lubje imajo še ostala drevesa. Tako so nekateri na koncu 

imeli več pobarvanih listov, kjer se je lepo videla tekstura lubja. Nekaj zapletov smo imeli pri 

barvi voščenk, saj so vsi hoteli imeti enako barvo (roza in zeleno). Povedala sem jim, da je 

vseeno, kakšno barvo imajo, povsod se bo lepo videla tekstura lubja. Ko sem jim razložila, kaj 

morajo delati, sem se posvetila tretji skupini (krava).  

Tretja skupina je uprizarjala okolico. Pri tej dejavnosti so hitro postali motivirani, ko sem jim 

rekla, da si morajo iz okolice nekaj izbrati (travo, rožo, drevo itn.), vendar svoje izbire ne 

smejo povedati na glas: da je to za zdaj njihova skrivnost, ki je ne smejo nikomur izdati. Bila 

sem vesela, da so skrivnost res obdržali zase. Medtem ko sem jim dala nekaj minut za ogled 

stvari, ki so si jo izbrali, sem opazila, da se nekateri niso mogli odločiti, katero stvar bi 

gledali. Tako sem po nekaj minutah opazovanja vprašala, če so si vsi že ogledali svojo stvar. 

Ko so vsi prikimali, sem jim rekla, naj jo pokažejo z gibom, s telesom. Zelo dobro so 

uprizorili velikost trave ali drevesa. Bolj se je otrok stegoval k nebu, bolj je hotel pokazati, da 

gre za velik predmet. Najtežje so čakali fotografijo. Ko so vsi pokazali tisto, kar so gledali, 

smo sedli na klop. Šla sem od otroka do otroka in vsak je na glas povedal, kaj je uprizoril, jaz 

pa sem medtem pokazala še njegovo fotografijo. Kar so uprizorili, sem si tudi zapisala.  
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Razpredelnice, kjer lahko razberemo, kaj so si otroci izbrali za uprizoritev okolice. 

 

otrok Kaj uprizarjaš? 

1 »Drevo.« 

2 »Grm.« 

3 »Drevo.« 

4 »Travo.« 

5 »Hrib.« 

6 »List drevesa.« 

Tabela 8: 1. skupina (konj) 

otrok Kaj uprizarjaš? 

7 »Regrat.« 

8 »Marjetico.« 

9 »Ptico.« 

10 »Vejo drevesa.« 

11 »Drevo.« 

12 »Rožo.« 

Tabela 9: 2. skupina (drevo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz razpredelnic lahko razberemo, da so si otroci za uprizoritev izbrali precej podobne stvari. 

Največ otrok je uprizorilo drevo ali rožo. Otroci so bili nad končnimi rezultati navdušeni.  

otrok Kaj uprizarjaš? 

13 »Rožo.« 

14 »Vlak.« 

15 »Drevo.« 

16 »Rožo.« 

17 »Hrib.« 

18 »Pesek.« 

Tabela 10: 3. skupina (krava) 
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Slika 11: Otip površine 

REFLEKSIJA 

Opazila sem, da so otroci, ki so uprizarjali okolico, začeli gledati okoli sebe in se začeli 

sramežljivo premikati. Uporabili so predvsem roke. Samo nekaj otrok je za uprizoritev 

uporabilo celo telo. Zazdelo se mi je, da niso sproščeni in da potrebujejo spodbudo, da se 

bodo bolje počutili. Sprostili so se, ko sem jim rekla, naj vsak pokaže svojo stvar po svojih 

željah, da torej ni pravilnih in napačnih gibov. Vsak namreč vsako stvar vidi v drugačni luči. 

Vse skupine so si bile po načinu dela, vztrajnosti, radovednosti in samozavesti podobne. 

Menim, da sem zastavljeni cilj dosegla. Otroci so lahko sami videli razlike med predmeti. 

Čeprav gre za enak predmet (drevo), lahko opazimo razlike. Veliko otrok je uprizorilo rože, 

drevesa in travo, ki so si jih dobro pogledali. Vendar pa je vsak svoj predmet pokazal na svoj 

način. Med seboj smo predmete (travo s travo ali drevo z drevesom) tudi primerjali.  

 

1.6 ŠESTO SREČANJE 

 

TEMA: origami 

CILJA:  

matematika: otrok se seznanja in rabi izraze, kot so: zgoraj, spodaj, levo, desno, spredaj, 

zadaj; 

umetnost: spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti. 

METODE: poslušanja, opazovanja, demonstracije 
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OBLIKE: individualno, delo v dvojicah 

ŠTEVILO OTROK: 8  

ČAS: 45 min 

PROSTOR: igralnica 

 

DEJAVNOSTI:  

- origami (žaba in ptiček ščebetavček) 

 

MATERIAL: 

- obojestranski rumeni in zeleni listi formata A4, škarje, flomastri, lepilni trak, digitalni 

fotoaparat 

- knjiga:  

Ban, T. in soavtorji. (2002). Otrok ustvarja. Domžale: Studio Hieroglif. 

 

ANALIZA: 

 

POTEK 

Po zajtrku so se otroci neusmerjeno igrali. Jaz sem medtem na eno izmed miz pripravila 

delavnico, kjer smo izdelovali origami.  

Na mizo sem položila knjigo, flomastre, škarje, lepilni trak in obojestranske rumene in zelene 

liste formata A4. Na rob mize sem si pripravila tudi digitalni fotoaparat. Otrok nisem prav 

posebej motivirala. Medtem ko sem pripravljala mizo, so me vsi začeli spraševati, kaj se bo 

tukaj delalo. Tako so se že sami od sebe usedli za mizo in čakali na moja navodila.  

V knjigi, kjer je bil načrt za izdelovanje ptičkov ščebetavčkov in žab, sem otrokom pokazala, 

kaj točno bomo delali. Povedala sem jim tudi, da se temu zgibanju in prepogibanju papirja 

reče origami. Najprej smo naredili ptička ščebetavčka, potem pa žabo. Med samo razlago, 

kako se kaj naredi oziroma kako moramo prepogniti, sem tudi sama izdelala oba origamija z 

vsako skupino otrok.  

Sodelovalo je osem otrok. Tako sem imela dve skupini po tri otroke in eno skupino z dvema 

otrokoma. Za vse tri skupine skupaj sem za dejavnost potrebovala petinštirideset minut.  
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DOŽIVLJANJE 

Otroci, ki jih je zanimalo, kaj se bo dogajalo na mizi, ki sem jo pripravljala, so hitro prišli do 

mene in me začeli spraševati.  

Za to dejavnost sem morala biti stalno prisotna, saj sem jim od začetka do konca 

demonstrirala, kako naj zgibajo papir. Medtem ko sem tudi sama izdelovala ptičke 

ščebetavčke in žabe, sem jim razlagala in kazala korake od začetka do konca. Za začetek smo 

se lotili ptička ščebetavčka, saj ga je bilo lažje narediti. Medtem ko smo delali ptička 

ščebetavčka, so se otroci seznanili z izrazi zgoraj, spodaj, levo, desno, spredaj in zadaj ter jih 

nekateri tudi že usvojili. Pri izdelovanju žabe, ki je bila malo zahtevnejša, so nam ti izrazi še 

kako prav prišli. Lažje in hitreje smo se sporazumeli, kako in kaj je treba sedaj prepogniti.  

Otroci so pokazali veliko zanimanja za izdelovanje. Tako se nekateri naredili po več izdelkov. 

S tistimi otroki, ki so se udeležili moje delavnice, smo se prav zabavali. 

 

 

 

REFLEKSIJA 

Zelo sem bila presenečena nad eno izmed deklic, ki je sama po knjigi izdelala do konca 

polovico žabe. Tako sem bila presenečena, da sem jo medtem, ko je delala, snemala. Doma 

sem si nato še večkrat pogledala posnetek. Točno je vedela, kateri je naslednji korak. 

Povedala mi je, da ni brala, kateri je naslednji korak, ampak je gledala samo po slikah, saj 

brati še ne zna. Tako sem jo pustila, da je sama dokončala žabo. Mislila sem, da bo 

potrebovala več časa, vendar jo je prav hitro dokončala. Ozrla sem se naokoli in videla, da 

Slika 12: Zgibanje papirja (origami) 
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imajo tudi dečki načrt, kako iz magnetnih kock sestaviti hišo. Čeprav dečki niso delali 

origamija, so prav tako delali po načrtu in se nevede učili, kaj pomeni zgoraj, spodaj, levo in 

desno. 

Vedela sem, da bo zaradi novih magnetnih kock manj zanimanja za izdelovanje origamija. 

Tako sem za izdelovanje navdušila polovico otrok. Od osmih otrok je bil samo en deček, 

ostale so bile deklice. To sem tudi pričakovala, saj so dečki izdelovali hišo iz magnetnih kock.  

Med samo izdelavo so spoznali novo tehniko zgibanja papirja, spoznali so se z nekaterimi 

novimi izrazi, nekatere pa so le obnovili svoje znanje. Menim, da sta bila moja zastavljena 

cilja dosežena.  

 

1.7 SEDMO SREČANJE 

 

TEMA: Vrt 

CILJA:  

gibanje: sproščeno izvajanje naravnih oblik (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plazenje, 

plezanje itn.) 

jezik: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature 

METODE: pogovor, poslušanje, pripovedovanje, opazovanje 

OBLIKE: individualna, skupinska, delo v dvojicah 

ŠTEVILO OTROK: 16   

ČAS: 3x po 30 min 

PROSTOR: igrišče 

 

DEJAVNOSTI:  

- postavitev izdelkov otrok (igra po želji in pospravljanje ob kratki zgodbi) 

- ogled knjig in pogovor – spraševanje o tem, kaj so vrt, park in arboretum 

 

MATERIAL: 

- rožasta rjuha, kosi lesa, origami (izdelki otrok), slano testo (izdelki otrok), cvetovi rože, 

posoda z vodo, kamni, valovita lepenka, lepilni trak. 

- knjige:  
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Hillier, M. (1993). Vrt v malem. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 

Rozman, I. in Zupančič, T. (1987). Knjiga o vrtu. Ljubljana: Založba Centralnega 

zavoda za napredek gospodinjstva. 

 Schubert, M. (1972). V domačem vrtu. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Strgar, J. (2007). Sto vrtnih dreves in grmovnic na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova 

družba. 

 

ANALIZA: 

 

POTEK 

Zjutraj sem zunaj preverila zunanje asfaltno igrišče in travo, kjer sem nato začela s pripravami 

na zadnje srečanje. Na travo sem pogrnila rožasto rjuho in nanjo položila knjige, nato sem se 

lotila malega žabnika. Na travo sem položila valovito lepenko v obliki žabnika, nanjo sem 

položila zelene velike liste in dve posodi z vodo. V posodi sem položila cvetove rož. Ob robu 

sem dodala še kamne in nekaj lesenih palic. Ob rob igrišča, na travo, sem si pripravila izdelke 

otrok (iz slanega testa in origami). Nato sem šla v igralnico, kjer so me otroci že čakali. 

Otroke sem v igralnici razdelila v tri skupine. Prvi dve skupini sta šteli po pet otrok, tretjo pa 

je sestavljalo šest otrok. Vse skupine so bile deležne enakega dela.  

Vsako skupino sem odpeljala v garderobo, kjer se preobuli in si na glavo poveznili klobuke, 

ker je bilo zunaj močno sonce. Skupaj smo se odpravili na zunanje igrišče, kjer je del 

asfaltnega igrišča, ob robu tega pa sta trava in majhen zelenjavni vrt. Pogledali smo si, kaj vse 

sem pripravila za naš skupni vrtčevski vrt. Nato smo se zbrali ob živalih iz slanega testa. 

Vprašala sem jih, če bi mi lahko pomagali nahraniti vse te živali, ki so jih naredili, saj so bile 

nekaj časa v škatli in so postale lačne. Povprašala sem jih še, če vedo, kaj bi te živali jedle. 

Skupaj smo jih nato odnesli na zelenjavni vrt in na travo. Kar naenkrat pa sem izza vogala 

zaslišala tudi žabe (origami – izdelki otrok; obrnila sem se stran od otrok in nekajkrat 

zaregala), ki so začele regati, saj so postale žejne. Tako so otroci vse žabe odnesli v naš 

žabnik. Kmalu so začeli čivkati tudi ptički ščebetavčki (origami – izdelki otrok; obrnila sem 

se stran in nekajkrat začivkala). Ptičkom je bilo dolgčas in hoteli so se igrati z nami. Tako je 

vsak dobil v roke enega ptička ščebetavčka. Vsak je lahko z njim igral po svojih željah. 

Ponovno sem nekajkrat začivkala in otrokom povedala, da mi je moj ptiček rekel, da je lačen. 

Otrokom sem rekla, naj svoje ptičke vprašajo, če so tudi oni kaj lačni. Pogovorili smo se, kaj 

jedo, in ugotovili, da imajo zelo radi žabe. Vsak otrok je s kljunom ptička ščebetavčka tako 
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moral prijeti žabo in jo prinesti v škatlo. Ko smo vse zbrali, so se vsi ptički zbrali skupaj okoli 

škatle in pojedli vse žabe. Ko so se najedli, so postali utrujeni. Tako je vsak otrok svojega 

ptička ščebetavčka odnesel na svoj kraj, kjer je ta nato v miru počival. Mi smo se nato 

odpravili na rožasto blazino, kjer so si otroci pogledali knjige, ki sem jih pripravila. Za 

pregledovanje knjig sem jim pustila nekaj minut miru, medtem pa sem si pripravila papir in 

svinčnik. Vsakega otroka sem nato na robu rožaste rjuhe ponovno povprašala, kaj si 

predstavlja pod besedami vrt, park in arboretum. Ta vprašanja sem zastavila vsem otrokom.  

Ko so mi vsi odgovorili, smo si še skupaj pogledali knjige, nato pa smo se vrnili v garderobo, 

kjer smo se preobuli in odšli nazaj v igralnico. Nato sem vzela drugo skupino in postopek 

ponovila.  

 

DOŽIVLJANJE 

Otroci so takoj opazili, da je vse skupaj videti, kot bi bili doma na vrtu. Večina otrok sicer 

nima žabnika, a so imeli doma zaradi vročine postavljene bazene.  

Otroci so bili navdušeni in veseli, da so mi lahko pomagali nahraniti živali iz slanega testa. 

Seveda je bilo zanimanje še večje, saj so bili izdelki njihovi. Na začetku so se z njimi malo 

poigrali, jih med seboj pogledali in se spraševali, kaj njihova žival je, zato smo se skupaj 

pogovorili o hrani za živali. Vsak je svojo žival tudi oponašal. Nato so jih postavili na 

zelenjavni vrt in na travo. Ko sem začela regati, so vsi otroci obstali in začeli pozorno 

poslušati. Otroke sem pripeljala do žab. Vsak je vzel eno ali več žab in odskakljal z njo do 

žabnika, kamor jo je nato položil. Tukaj mi ni bilo treba nič reči, kje bodo žabe pile, saj so 

otroci vedeli. Zelo so jim bile všeč rože. Rekla sem jim, da lahko rože primejo, jih povohajo 

in postavijo, kamor želijo. Tako so rože dobile novo mesto v žabniku. Otroci so jih premikali 

levo, desno, gor in dol. Tudi z žabami so se še malo poigrali, skakali z njimi, jih tudi nahranili 

in jih nato vrnili nazaj v žabnik, kjer so se sončile in plavale v njem. Ko so vsi otroci odložili 

žabe, sem šla po svojega ptička ščebetavčka in začela čivkati. Otrokom sem povedala, da mi 

je ptiček rekel, da je lačen. Tako sem vsem otrokom dala po enega ptička. Pustila sem jim 

nekaj trenutkov, da so se z njimi malo poigrali, večina otrok je ptičke oponašala. Z njimi so 

leteli en krog, nato pa smo se pogovorili, kaj ptički jedo, in ugotovili, da bodo naši pojedli 

žabe. Otrokom sem pokazala, kako ptička primejo (s prsti ene roke so prijeli kljun, z drugo 

roko so si pomagali držati žabo), da bodo lažje prijeli žabo. Tako smo vsi začeli pobirati žabe 

in jih nositi v škatlo. Na koncu smo skupaj pojedli vse žabe. Ptičke smo nato dali počivati, mi 

pa smo posedli na rožasto rjuho, kjer so otroci gledali knjige. 
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Sedmo srečanje je bilo zadnje, zato sem otroke ponovno vprašala, kaj si predstavljajo pod 

besedami vrt, park in arboretum: 

 

ime in priimek vrt park Arboretum  

1 »Tm k rastejo rože pa 

kšna zelenjava, pa 

potke so in drevesa.« 

»Tm k so igrala in 

rože.« 

»Tm k so bli leseni 

ptiči pa dinozavri.« 

2 »Tm k rastejo rože pa 

krompir pa korenček.« 

»Tm k so igrala.« »Tm k so bli včasih 

dinozavri.« 

3 »Gor rastejo rože pa 

paradižnik.« 

»Lahko so tm gor 

igrala.« 

»To je Volčji potok.« 

4 »Neki k raste gor. 

Zelenjava pa rožice.« 

»To je neki k se lahko 

igraš, plezaš pa so gor 

lah igrala.« 

»Tm je vlak pa igrala 

so.« 

5 »Na njem so živali.« »Tm so rastline pa 

potke.« 

»Tm so lepe vode pa 

rastline pa metulji.« 

 

 

 

 

 

ime in priimek vrt park Arboretum  

6 »Tm k je zelenjava usa 

pa rožice, trava.« 

»Tm k so igrala.« »Tm je velik različnih 

rož.« 

7 »Gor je zelenjava, 

sadje pa rože in 

drevesa in mizica pa 

stoli.« 

»Tm je pa velik potk 

pa igral.« 

»To je tm k so drevesa 

pa velik rožic.« 

8 »Lahko so tm tut 

lokvani, pa klopca taka 

mejhna.« 

»To je tut igrališče.« »Vrtovi so tm pa 

lokvani pa ptički.« 

9 »Gor raste zelenjava pa 

sadje tut lahko.« 

»Velik potk pa klopc je 

tm.« 

»Rožice take lepe, 

marjetice, zvončki pa 

drevesa pa še kej.« 

Tabela 11: 1. skupina (odgovori na vprašanja) 
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10 »Na njem raste 

zelenjava, ptički, 

strašilo, koruza«. 

»Igrišče pa na njem so 

lahko živalski vrti.« 

»Rastejo rožice, trava 

lepa pokošena, kot 

nogometno igrišče. 

Avtobus nas vozi. 

Moraš met ruzake. 

Igrišče je na njem«. 

Tabela 12: 2. skupina (odgovori na vprašanja) 

 

ime in priimek vrt park Arboretum  

11 »Not so lahko ježki pa 

polži in črvi.« 

»To je tam ki rastejo 

posebne solate in 

jagode pa potke.«  

»Tam majo različne 

razstave.« 

12 »Raste gor zelenjava, v 

vrtcu ga imamo, pa 

klopca in drevesa so.« 

»Lahko se tm sprehajaš 

pa igraš na igralih.« 

»Je k so not različne 

razstave. Na primer 

dinozavrov, tulipanov, 

lesenih ptičov pa 

žuželk.« 

13 »Gor so sršeni pa okoli 

njega rožice.« 

»Gor je vrtiljak.« »Gor rastejo drevesa pa 

luči so tut tam.« 

14 »Na njem rastejo 

rožice pa drevesa pa 

potke so pa še kej.« 

»Je eno mesto, ki lahko 

tm rastejo zelišča pa, 

pa gor so luči pa 

igrala.« 

»Je neki k so tm 

drevesa pa smreke, 

živali, palice, potoki, 

luknje in zemlja.« 

15 »Je posuta zemlja, gor 

rastejo pa rastline in 

včasih drevesa in 

trava.« 

»Je en tak prostor ki je 

v njem velik dreves, 

klopce pa velik ljudi pa 

tobogani.« 

»Je takšna razstava ki 

so lahko gor kosti 

mamutov in 

dinozavrov.« 

16 »Gor rastejo zelo lepe 

rožice pa trava.« 

»So vrtiljaki tm pa 

veliko ljudi se tm 

sprehaja.« 

»To so gor igrala pa 

rože pa drevesa pa vlak 

se pelje.« 

Tabela 13: 3. skupina (odgovori na vprašanja) 
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Z njihovimi odgovori na vprašanja sem dobila končni pogled na to, kaj oziroma koliko 

novega so se naučili. Lahko vidimo, da so vsi odgovorili na vsa vprašanja, čeprav kdo od njih 

še vedno ni ponudil točnega odgovora, kaj je vrt, park ali arboretum.  

 

REFLEKSIJA 

Zaradi močnega sonca smo se morali bolj držati v senci. Tako sem se odločila, da bom kar 

sama zjutraj pripravila žabnik in rožasto rjuho, kjer smo se zadrževali dalj časa. Vse razen 

žabnika sem postavila v senco. Tako sem ustvarila poseben vrtčevski vrt. Na njem smo imeli 

zelenjavni vrt, žabnik, rob asfaltnega igrišča, ki je služil kot potka, in rožasto rjuho, kjer smo 

lahko sedeli, klepetali in si ogledovali knjige. Vesela sem bila, da so otroci opazili podobnost 

med vrtčevskim in domačim vrtom in ju med seboj primerjali. 

Ko sem otrokom prvič zastavila vprašanja, je bilo vprašanje, kaj si predstvaljajo pod besedo 

vrt, velik problem. Tudi po koncu raziskave je bilo opaziti kar precejšnjo povezavo vrta z 

njivo ali gredico, vendar so vsaj nekateri otroci pri svojih odgovorih napredovali – na splošno 

bi lahko rekla, da je pri odgovorih napredovala večina otrok. Pridobili so si torej nove 

predstave o vrtovih, parkih in arboretumu. 

Za zadnji dan sem si zadala dva cilja in menim, da sem ju izpolnila. Otroci so se ob igri z 

žabami in ptički sproščeno gibali in izvajali naravne oblike, torej hojo, tek, skoke itn. Drugi 

cilj pa je bil, da bi otroci ob knjigi doživljali predvsem ugodje, veselje in zabavo. Menim, da 

je bilo vse skupaj zelo sproščeno, tudi sama sem bila zelo sproščena, saj smo imeli na 

razpolago veliko časa. Vsi otroci so bili zelo motivirani, koncentracija ni padla in videlo se je, 

da se vsi zabavamo. 
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Slika 13: Žabnik 

 

Slika 14: Rožasta rjuha 
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Slika 15: Ogled knjig 

 

1.8 OGLED ARBORETUMA VOLČJI POTOK 

 

V mesecu juniju smo se z otroki odpravili v Arboretum Volčji Potok.  

S skupino, v kateri sem bila, smo se za začetek počasi sprehodili po potkah do malega igrišča. 

Na igrišču je bila naloga, in sicer so se morali otroci spremeniti v arheologe. Z raznimi 

pripomočki (metlice, lopate itn.) so morali v pesku poiskati ostanke različnih živali.  

Pot nas je nato peljala do treh razstav, in sicer metuljev, orhidej in kaktusov. Po ogledu je 

sledila malica.  

Ko smo pojedli, smo odšli dalje. Ogledali smo si različne male vrtove z rožami, stare kočije, 

drevo s ptičjimi hišicami, jezero z želvami in racami, nato pa smo počasi prispeli do velikega 

travnika, na katerem je bil nizek labirint. Otroci so dobili nalogo, da smo prišli iz enega konca 
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labirinta do drugega. Mimo nas je takrat pripeljal tudi vlakec, na katerem smo se kasneje 

slikali. Po končani nalogi smo se odpravili do igrišča, kjer so se otroci lahko igrali. 

Ogled in igranje v arboretumu sta hitro minila, zato smo morali počasi prekiniti igro in se 

vrniti do našega avtobusa, ki nas je že čakal na parkirišču. 

 

 

Slika 16: Ptičje hišice na drevesu 
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Slika 17: Razstava orhidej  

 

 

Slika 18: Razstava kaktusov 

 

Slika 19: Razstava metuljev 

 

 

 

Slika 20: Vlakec 

 

 

 

Slika 21: Travnik 
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IV. SKLEP 

 

Spoznala sem, kako pomemben je čas. Odrasli samo hitimo in se ne oziramo na druge. Ne 

vidimo sveta okoli sebe in to prenašamo tudi na otroke. Med srečanji sem to hitenje opazila 

tudi pri sebi. Nevede sem otroke spodbujala in jim pomagala, da bi hitreje prišli do zaključka. 

Pustiti bi jim morala več časa. Kmalu sem se zavedla svoje napake in jo v naslednjih srečanjih 

poskušala popraviti. 

Videla sem, kako lahko svoje izkušnje povežem z izkušnjami otrok. Pri prvem srečanju sem 

opazila, kako težko je bilo otrokom med toliko različnimi predmeti izbrati tisto, kar jim je bilo 

najbolj všeč, in to potem še uprizoriti. Tudi sama se večkrat znajdem v podobni dilemi (npr. 

pri nakupovanju oblek, čevljev itn.). Večkrat pomislim, kako lažje bi bilo, če bi imeli na 

izbiro samo tri artikle: ne bi potrebovali toliko časa, da bi izbrali tistega najlepšega in 

najboljšega.  

Pri drugem srečanju so tako otroci kot tudi jaz spoznali, kakšen pomen ima določena beseda 

(darilo): kako lahko eno besedo razumemo na različne načine in koliko stvari si predstavljamo 

pod to besedo. Beseda darilo za otroke v vrtcu pomeni, da nekomu za rojstni dan narišejo 

risbico. Doma ta beseda pomeni igrača ali sladkarija. Z menoj pa so otroci pod to besedo 

spoznali kroglo iz časopisnega papirja, na kateri so pritrjeni razni predmeti. Seveda ima ta 

beseda še veliko drugih pomenov, ne samo te tri naštete. Na kratko bi lahko rekli, da je darilo 

nekaj, kar nekomu podariš. Podarimo pa lahko različne stvari na različne načine. 

Menim, da smo skozi vsa srečanja vsi, tako otroci kot tudi jaz, pridobili veliko novega znanja. 

Med drugim smo se naučili poslušati drug drugega, slediti drug drugemu, biti potrpežljivi in 

strpni drug do drugega in dati vsakomur toliko časa, kolikor ga potrebuje. 

Vsak otrok je radoveden, zanimajo ga najrazličnejše stvari in nekaj novega pomeni zanj novo 

odkrivanje, nova spoznanja. Spoznala sem, da je treba otrokom dati dovolj časa za ustvarjanje 

in razmislek.  

Otroci se zelo hitro učijo. Predvsem pa je pomembno, da se zavedamo, da se učijo od nas, 

zato jim moramo biti zgled. Svoje napake moramo uvideti in jih poskušati popraviti. Tudi jaz 

sem se zalotila pri napakah, česar sem se nato v naslednjih srečanjih zavedala in jih poskušala 

popraviti. Iz napak se lahko tudi marsikaj naučimo.  
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VI. PRILOGE 

 

2. SREČANJE: Darilo (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 93) 

 

 

 



 

 

3. SREČANJE: Moj sanjski vrt (zamisel po Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 

51), 

 

 



 

 

4. SREČANJE:  

perzijski vrt (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 20), 

 

 

 

 



 

 

grški vrt (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 21), 

 



 

 

rimski vrt (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 22), 

 



 

 

angleški park (Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, str. 30). 

 



 

 

 

5. SREČANJE: otip površine (zamisel po Schmidt, Zakrajšek in Hribar Košmerl, 2013, 

str. 65) 

OTIP POVRŠINE 

 

 


