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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem raziskala, kako uspešno so otroci spoznali določeno temo preko 

povezovanja področij dejavnosti. Poudarek je bil na povezovanju naravoslovja in plesnega 

izražanja skozi igro.  

 

V teoretičnem delu sem obravnavala pomen otrokove igre v predšolskem obdobju, v kateri se 

prepletajo in povežejo vsa področja Kurikuluma, kar je za otrokov razvoj in učenje edino 

smiselno. Opredelila sem področje narave in umetnosti v Kurikulumu in se bolj podrobno 

posvetila plesu kot osrednji dejavnosti. Kaj je ples in kako ga doživlja otrok, kakšna 

razpoloženja izraža preko giba, sem se spraševala v poglavju Ples. Zanimal me je tudi gibalni 

in plesni razvoj predšolskega otroka, učenje otrok skozi gibanje, pridobivanje motoričnih 

spretnosti. Gib pa tudi spodbudi otrokov emocionalni, intelektualni in socialni razvoj. 

Pomemben dejavnik otrokovega razvoja in duševnega zdravja so izkušnje na področju 

naravoslovja. Naravoslovje je tisto področje, ki omogoča, da otrok odkriva in spoznava svet 

okoli sebe. Prav tako pa naravoslovne dejavnosti pozitivno vplivajo in oblikujejo otrokov 

odnos do narave. Ko ga povežemo s plesom, ki razvija otrokovo domišljijo ter predstavno in 

divergentno mišljenje, dobimo osnovne elemente za otrokov ustvarjali proces. Kratko sem 

predstavila pomembnost medpodročnega povezovanja, ki nam omogoča, da vsebine 

podajamo čim bolj celostno. 

 

V empiričnem delu sem predstavila petnajst različnih dejavnosti, ki smo jih izvedli z otroki v 

sklopu raziskave, ki je potekala štiri tedne. Pri vsaki dejavnosti je opisan potek dela in podana 

evalvacija. Raziskovala sem predvsem, kako uspešno so otroci preko povezovanja področij 

naravoslovja in plesa spoznali določeno temo. Zanimale so me tudi razlike med mestnimi 

otroci in otroci na periferiji, ki živijo blizu gozda, zato sem rezultate naše skupine primerjala s 

skupinama iz vrtca Storžek v Preddvoru in Taček iz Zgornjega Hotiča.  

 

Ključne besede: igra, narava, umetnost, ples, medpodročno povezovanje. 

 





SUMMARY 

 

Presenting science with dance 

 

The thesis examines how successful were children in exploring a certain topic through linking 

with other areas of activity, with special attention devoted to connecting science and dance 

through play. 

 

The theoretical part deals with the significance of children's play in the preschool period, 

where all the areas of the curriculum are intertwined and connected. This is the only sensible 

way towards development and learning. Moreover, it outlines the area of nature and art within 

the curriculum, focusing on dance. One chapter is entirely dedicated to dance, how a child 

experiences it and which moods can be expressed through it. The thesis also touches on motor 

and dance development in preschool children and their ability to learn through movement and 

acquire motor skills. Moreover, movement stimulates emotional, intellectual and social 

development in a child. Science-related experience is crucial for their development and 

psychological health. It is science that enables the child to explore the surrounding world. 

Science-related activities also have a positive influence on the child's attitude towards nature. 

When linked to dance, which inspires imagination and encourages representational and 

divergent thinking, they give rise to basic elements necessary for the child's creative process. 

The thesis underlines the importance of cross-curricular linking, which enables a more 

comprehensive teaching process. 

 

The empirical part presents fifteen different activities that have been conducted with children 

over the course of four weeks as part of the research. Every activity is evaluated and described 

in detail. The purpose of the thesis was to determine how successful were the children in 

connecting science and dance to learn about a certain topic. The thesis also looked into the 

differences between children living in a city and children living in a suburb. To this end, the 

results from our group of children were compared to the results from kindergartens Storžek in 

Preddvor and Taček in Zgornji Hotič.  

 

Keywords: play, nature, art, dance, cross-curricular linking. 
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UVOD 

 

Predšolsko obdobje je za otroka najbolj intenzivno obdobje na vseh področjih razvoja. Prav 

zato temu obdobju posvečamo največ pozornosti, saj zamujeno težko nadoknadimo. Otroci so 

odprti in dovzetni za vse, kar se dogaja v njihovi okolici. V igri, s katero uresničujemo 

temeljna načela predšolske vzgoje, se prepletejo in povežejo različna področja kurikula. 

Različni avtorji opozarjajo, da je igra za otroka tako pomembna kot hranjenje in spanje. V 

predšolskem obdobju je to najbolj naraven način učenja. Ker je otrok v tem obdobju usmerjen 

predvsem v socialni in čustveni razvoj, pomeni, da ga s primerno igro bodisi spodbujamo 

bodisi zaviramo. Vloga vzgojitelja je, da mu nudi bogato učno okolje, da je partner v njegovi 

igri in da mu omogoči dovolj časa za igro, za ustvarjanje. Povezanost med igro in splošnim 

duševnim zdravjem je pomembna. Ljudje, ki so se imeli možnost veliko igrati v otroški dobi, 

so znali v življenju bolje poskrbeti za svoj osebnostni razvoj.  

 

Se spomnite vsaj enega lepega doživetja, ki je povezan z naravo, z mirom v naravi, s ptičjim 

petjem, s koncertom, ki ga uprizarjajo? Jaz vsekakor se. Skoraj vse otroštvo sem preživela s 

prijatelji v gozdu, ob reki, na travniku, stalno v igri. Zato sem želela nekaj tega bogastva, ki 

mi ga je dala narava in ki sem ga odnesla s seboj v odraslo dobo, približati otrokom v vrtcu. 

Narava je bogato okolje, ki samo po sebi ponuja izzive, zabavo, mir, veselje, igro. Če želimo, 

da jo otroci začutijo, jo spoznajo, je naša naloga, da jih odpeljemo v naravo in jim 

omogočimo stik z njo. Mestni otroci, kot so »moji«, veliko bolje poznajo računalnike in igrice 

kot pa življenje v gozdu in njegove prebivalce. Moj namen je bil to vsaj malo spremeniti, 

otrokom malo približati naravno okolje. Zato sem se v diplomskem delu s pomočjo plesa, kot 

še enega odličnega medija, skupaj z otroki lotila raziskovanja. Raziskovali smo smreko, preko 

vseh področij kurikula, velik poudarek je bil na plesu.  

 

Ples je še eno izmed področij, ki otrokom omogoča svobodno gibanje, kjer se lahko igrajo s 

svojimi telesi. Izražanje s telesi jih sprošča, jih zadovoljuje, osrečuje. S plesom lahko 

vzpostavimo komunikacijo, s katero razvijamo socialne odnose. Vse to je pomembno za 

razvoj otroka v predšolskem obdobju. Prav tako imamo možnost preko plesa spoznavati 

življenjske vrednote, tiste, ki so zares pomembne, ne vrednote sodobnega časa, ki nas bodo 

vse skupaj pogubile. V dejavnostih, ki jih opisujem v empiričnem delu diplomskega dela, se 

pokaže, da je otrokom ples omogočal spoznanje tistih vrednot, ki prinašajo sproščenost, 
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veselje, ustvarjalnost, prijateljstvo, zaupanje v ljudi, možnost komuniciranja z drugimi in s 

samim seboj. 

 

Dejavnosti, ki so opisane v empiričnemu delu diplomskega dela, so vezane na raziskovanje 

naravoslovne teme s pomočjo plesa. Moj namen je bil otrokom predvsem približati naravo, 

poudariti sem želela njihovo aktivno udeležbo v dejavnostih. Osredotočila sem se predvsem 

na to, kako uspešno bodo otroci spoznali smreko preko povezovanja vseh področij, poudarek 

je bil na plesnem področju. Prav tako so me zanimale razlike v miselnosti in izkušnjah med 

mestnimi in primestnimi otroci. 

 

V teoretičnem delu sem opisala otrokovo igro kot najpomembnejšo dejavnost v predšolskem 

obdobju, opredelila sem področji narave in umetnosti v kurikulu, bolj podrobno ples, plesni in 

gibalni razvoj predšolskega otroka ter učenje skozi gibanje. Na koncu sem poudarila 

pomembnost medpodročnega povezovanja, ki omogoča celostno podajanje vsebine. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

OTROK IN IGRA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Včasih odrasli zavidamo otrokom, ki nimajo nobenega dela in se cele dneve »samo igrajo«. 

Toda, ne pozabimo, da je igra otrokovo delo in da prispeva k vsem področjem razvoja. Igra je 

dejavnost otrok (in tudi odraslih), ki je notranje motivirana z dejavnostjo samo. Otrokom je 

bolj pomembna sama dejavnost igranja kot cilj, ki bi ga z igro lahko dosegli. Igra je svobodna 

dejavnost, ki zahteva aktivno udeležbo, pravila lahko nastajajo sproti in se tudi sproti 

spreminjajo. To je dejavnost, ki presega meje realnega sveta, sedanjega časa in odrasle logike. 

Otroku predvsem nudi zadovoljstvo, ugodje, tudi kadar je z njo resno zaposlen. Igra ima v 

procesu učenja, sprejemanja informacij, ki omogočajo uspešno prilagoditev na okolje, 

osrednjo vlogo. Otroku nudi varno okolje, kjer lahko eksperimentira, preizkuša različne 

oblike vedenja in odzivanja, od katerih bo le najuspešnejše prenesel v življenje zunaj igre 

(Nemec, Krajnc, 2011). 

 

Batistič Zorec (2002a, str. 2) navaja: »Igra je ne le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba 

vsakega otroka in pogoj, da se normalno psihično in fizično razvija.« Izbira in način 

otrokovega igranja so odvisni od razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti, 

emocionalne in socialne zrelosti), prav tako pa igra vpliva na to, da otrok v razvoju napreduje. 

Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem obdobju: 

 razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti; 

 kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, reševanje 

problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, spoznavanje in raziskovanje okolja in 

socialna kognicija; 

 emocionalni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev (doživljanje zadovoljstva, 

premagovanje strahu), premagovanje težav in konfliktov; 

 socialni in moralni razvoj: razvoj socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje), 

razvoj samokontrole, osvajanje družbenih norm in pravil; 

 osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe in sveta, spoznavanje 

različnih vlog in vstopanje v svet odraslih (Batistič Zorec, 2002a). 
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1.1 Vrste iger glede na njihovo vsebino 

 

V strokovni literaturi najdemo različne klasifikacije iger, ki se razlikujejo glede na kriterije, 

po katerih jih razvrščamo. Najbolj znano delitev iger je pri nas izdelal Ivan Toličič (1961, v 

Batistič Zorec, 2002a), ki loči funkcijsko, domišljijsko, dojemalno in ustvarjalno igro. 

 

Funkcijska igra vključuje gibalne aktivnosti (ples, tek, prijemanje …), uporabo predmetov, 

materialov in raziskovanje njihovih značilnosti. Piaget to igro imenuje tudi raziskovalna igra, 

saj otrok predmete prijema, z njimi tolče in jih stresa, da bi jih kar najbolje spoznal. Posebna 

oblika funkcijske igre so igre prerivanja, ki se pogosto odvijajo na igrišču. Sem sodijo 

lovljenje, kotaljenje, prerivanje. Te igre včasih zunanjemu opazovalcu delujejo agresivno, 

vendar se otroci v njih smejejo in izražajo pozitivna čustva. Delež funkcijske igre je največji v 

obdobju malčka, ko otrok ponavlja določene telesne gibe in s tem razvija gibalne spretnosti, 

hkrati pa razumevanje vzročno-posledičnih odnosov. Ta oblika igre s starostjo upada, ostane 

pa prisotna vse predšolsko obdobje (Nemec, Krajnc, 2011). 

 

Za simbolno igro je v strokovni literaturi moč zaslediti tudi uporabo izrazov, kot so igra 

pretvarjanja, domišljijska igra, igra »kot da«, ki pa so pomensko ožji izrazi od izraza simbolna 

igra. Zanjo je značilno, da je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno reprezentirane in niso 

dejansko prisotne. Otrok v igri reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz realnega 

ali domišljijskega sveta (Duran, 1995 v Marjanovič Umek, Zupančič, 2001). Otroci v 

simbolni igri uporabljajo simbolna sredstva, kot so simbolni predmeti (namesto avtomobila v 

igri uporabi kartonsko škatlo) ali pa v igro vključen predmet, ki dejansko ne obstaja (čaj pije 

iz skodelice, ki je ni). V tej igri otroci uporabljajo manj strukturirane igrače in tudi manj 

realistične, ki omogočajo bolj raznovrstno igro in spodbujajo ustvarjalnost. Simbolna igra je 

tipična za otroke v starostnem obdobju od dveh do šestih let. Spreminja se predvsem s 

spremembami v razvoju mišljenja otrok. Pri otrocih, ki se hitreje razvijajo, je več simbolne 

igre kot pri tistih, ki so jezikovno počasnejši (Nemec, Krajnc, 2011). 

 

Dojemalno igro Ivan Toličič opisuje kot poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. Igra je 

pogostejša v drugi polovici prvega leta življenja, ko so prisotne tudi dejavnosti igre. S 

starostjo dojemalna igra narašča, kar kaže na razvoj otrokovega mišljenja (dojema odnose), 

govora in besedne komunikacije (poimenuje, kar vidi, daje navodila in jim sledi), socialnega 
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razvoja, ko prilagaja lastne dejavnosti soigralčevi (sledi pobudam soigralca, odgovarja na 

njihova vprašanja) ter usklajuje dejavnosti z igračami s socialnim kontekstom (Zupančič in 

Cecić Erpič, 1998 v Marjanovič Umek, Kavčič 2001). 

 

Ustvarjalna igra zajema risanje, slikanje, izmišljanje zgodb, pripovedovanje, konstruiranje, 

obdelovanje materialov, gibalno in glasbeno ustvarjanje.  

 

1.2 Vrste iger glede na otrokovo udeležbo 

 

Glede na socialno vključenost otroka v igro pogosto uporabljamo Partenovo klasifikacijo 

(Kavčič, 2001), ki govori o šestih stopnjah razvoja otrokovega vključevanja v igro: 

 Igra brez udeležbe. Zdi se, da se otrok sploh ne igra. V igralni situaciji je le prisoten, 

a ne tudi dejaven. 

 Opazovalna igra. Otrok se v igro drugih še vedno ne vključuje aktivno, vendar zanjo 

kaže zanimanje, z otroki lahko občasno komunicira. 

 Osamljena igra. Otrok se igra sam, drugih otrok ne vabi v igro. 

 Vzporedna igra. Dva ali več otrok se igra drug ob drugem, s svojimi, enakimi ali 

podobnimi igračami. Pri tem ne sodelujejo, ne komunicirajo, lahko pa opazujejo igro 

drugega. 

 Asociativna igra. Dva ali več otrok med seboj komunicirajo, si sposojajo igrače in 

občasno sodelujejo, vendar pa še ni delitve dela in skupnega cilja. 

 Kooperativna igra. Otroci so v igri intenzivno vključeni, pri čemer so vloge v igri 

razdeljene, imajo skupen cilj. 

 

M. Zupančič s sodelavkami (1999, v Kavčič 2001) dodaja še dve obliki igre: 

 Kontaktna igra. Otrok skuša preko igrače ali igralne dejavnosti vzpostaviti stik z 

drugimi ljudmi. Na ta način želi biti opažen in dobiti potrditev za svojo aktivnost. 

 Opazovalna igra z vključitvijo. Otrok opazuje drugo osebo, ki se igra in se v 

njeno dejavnost vključi s podobno igro, govorom, vezanim na igralno dejavnost in 

komuniciranjem z igralnim partnerjem. 

 

1.3 Vloga vzgojitelja v igri 
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Batistič Zorec (2002a) govori o igri, ki je za otroke življenjsko pomembna, pomembna pa je 

tudi za odrasle, ki se z otrokom ukvarjajo. V predšolskem obdobju so to predvsem starši in 

vzgojitelji v vrtcu. Igra je sredstvo, preko katerega najlažje vzpostavimo stik in čustvene 

relacije z otrokom, z opazovanjem spoznamo njegove razvojne značilnosti in osebne lastnosti. 

Ker je igra spontana in svobodna dejavnost, je pomembno, da je vzgojitelji in starši ne 

poskušajo pretirano usmerjati z navodili. Zupančičeva (2001) pravi, da je vključevanje 

odraslih v otrokovo igro zelo pomembno, saj lahko partner s predlogi, besednim komentarjem 

in dejavnim vključevanjem v igro dvigne otrokovo igro nad raven, ki jo je otrok sposoben 

doseči sam. Tako otrok postopoma napreduje do samostojnega obvladovanja igre. 

 

Avtorici Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001) pravita, da se v vrtcu igra pogosto prične 

ponavljati (iste igralne dejavnosti), zato je vloga vzgojiteljice pri oblikovanju in poteku 

otrokove igre zelo pomembna. Vzgojiteljica lahko spodbuja in usmerja otrokovo igro k 

razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. Konkretni načini, ki jih predlaga 

Smilansky (nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001), so:  

 vzgojiteljica se aktivno vključi v igro tako, da prevzame določeno vlogo, pri čemer 

otrokom demonstrira, kako jo lahko igrajo;  

 vzgojiteljica spremlja igro in daje otrokom določene sugestije ter s tem pomaga 

oblikovati njihove vloge; 

 vzgojiteljica pomaga otrokom odigrati znano zgodbo ali pravljico; 

 vzgojiteljica otroke uči različne spretnosti, povezane z dejavnostmi pretvarjanja (npr. 

jih uči igranja s prstnimi lutkami). 

 

Avtorici dodajata, da se otroci v vrtcu igrajo dalj časa, če so vzgojitelji blizu, kot če so 

povsem pasivni in niso v stiku z otroki (prav tam). Zelo poudarjata, da morajo otroci za igro 

poleg primernega okolja in podpore odraslih imeti tudi dovolj časa. 
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2 NARAVA 

 

Dane Katalinič (2010, str. 8) zapiše: »Narava je od človeka neodvisni svet in sile, ki v njem 

delujejo. Prav ta svet in sile v njej so privlačevale in privlačujejo, da človek ta naravni svet 

opazuje in raziskuje od zgodnjega otroštva do pozne starosti iz generacije v generacijo. 

Predvsem ga fascinira čudovito, raznovrstno razvito življenje. Življenje rastlinskega in 

živalskega sveta. Človeka, ne glede na starost, navdihuje opazovanje narave. Opazovanja se 

učimo zelo zgodaj od rojstva naprej, in to z vsemi čutili.« 

 

Pridobivanje osnovnih spoznanj o naravi in življenju se prične že v predšolskem obdobju. 

Otrok v tem obdobju poskuša potešiti svojo radovednost tako, da želi rastlino ali žival prijeti, 

otipati, povohati. In kaj nam nudi narava? 

 Pridobivanje temeljnih znanj za življenjski trajnostni razvoj; 

 okolje za kreativno, raziskovalno in kritično učenje; 

 življenje v sozvočju z naravnimi zakonitostmi (Katalinič, 2010 str. 8). 

 

2.1 Naravoslovje v Kurikulumu za vrtce 

 

Naravoslovje je eden izmed načinov, s katerim skušamo osmisliti svet na sistematičen in 

premišljen način; išče poti in načine za iskanje odgovorov in povezovanje podatkov, ki jih 

strne v razumljive razlage. Otroci, ki so po naravi radovedni, se brez pomislekov vključijo v 

naravoslovne dejavnosti, zato se učenje naravoslovja prične v predšolskem in zgodnje 

šolskem obdobju. Cilj je vzgojiti naravoslovno pismenega posameznika, za to pa je treba 

razviti spretnosti in sposobnosti, ki jih v naravoslovju imenujemo naravoslovni postopki. Deli 

začetnega naravoslovja so primerjanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, merjenje. 

Naravoslovje za najmlajše naj bi bilo tudi postavljanje novih vprašanj, takšnih, na katera bi 

otroci znali odgovoriti. Vzgojitelji in starši naj bi zapletena vprašanja znali poenostaviti in jih 

preoblikovati v vprašanja, ki bi bila otrokom razumljiva in na katera bi lahko sami poiskali 

odgovore. Tako naravoslovje postane aktivna, poučna in zabavna dejavnost (Krnel idr., 2012). 

 

Naravoslovje je v kurikulu za vrtce opredeljeno v področju dejavnosti Narava; področje 

narave je opredeljeno: »Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove 
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sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje 

zdravega in varnega življenjskega okolja in navad« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 55). 

 

Otrok postopno razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za 

uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasifikacijo ter oblikovanje 

konceptov. Ti procesi so osnovne znanstvene metode v naravoslovju in pri otroku potekajo 

nezavedno (prav tam). 

 

Otrok spoznava živali in rastline, predmete in pojave v svojem okolju. Spoznava in se uči 

spoštovanja živih bitij, uživa z njimi, se zanima za njihove življenjske pogoje. Prav tako 

spoznava naravno okolje in se aktivno zavzema za njegovo ohranitev, obenem razvija 

sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času. Z nenehnim stikom 

spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave ter jo vključuje v vsakdanje življenje s skrbjo in 

nego rastlin in živali v svojem okolju (prav tam).  

 

Spoštovanja do rastlin in živali, ravnanja z njimi pa se otrok lahko nauči le tako, da mu 

omogočimo neposreden stik. Z lastno aktivnostjo in udeležbo v konkretnih situacijah bodo 

otroci postopoma razvili sposobnosti in empatijo, ki jih v svetu danes manjka, saj so tako 

rastline kot živali le potrošni material, oziroma sredstva, s katerimi se kujejo dobički.  

 

Otrok v vrtcu in ožjem življenjskem okolju, dvorišču, parku, bližnjem parku, travniku, gozdu, 

raziskuje in spoznava pojave, ki ga zanimajo. Prav tako lahko izkoristimo mini okolja v 

neposredni bližini, kot so votlo drevo, poraščen zid ali luža, ki ostane po dežju. Otrok snovi in 

telesa izpostavi mešanju, rezanju, segrevanju in ohlajanju, upogibanju, stapljanju ipd. ter tako 

spoznava spremembe na njih. Zakaj se sladkor v vodi stopi, moka pa ne, kakšna je razlika 

med stapljanjem v hladni in topli vodi, tega otroku ne moremo razumljivo razložiti. Lahko pa 

otrok raziskuje sam in vsa množica izkušenj, ki jih otrok pridobi s takšnim raziskovanjem, bo 

pozneje dobro osnova za poglobljeno razumevanje naravoslovnih pojavov (Krnel idr. 2012).  

 

V Kurikulu za vrtce (1999) so v poglavju Narava opredeljeni globalni in podrobnejši cilji ter 

navedeni primeri dejavnosti s področja naravoslovja. Strnemo jih lahko na spoznavanje 

naravnega okolja ter seznanjanje z živimi bitji in lastnim telesom. V povzetku so cilji in 

dejavnosti naslednji: 

– oblikovanje pojmovanj o naravi nasploh ter o živih bitjih; 
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– spoznavanje predmetov, pojavov (svetloba, zvok) itd. ter odkrivanje in opisovanje 

njihovih lastnosti (gibanje, spreminjanje); 

– spoznavanje spreminjanja snovi; 

– oblikovanje predstav o planetu Zemlja; 

– seznanjanje z osnovami merjenja; 

– spoznavanje sprememb v naravi (letni časi); 

– spoznavanje vpliva ljudi na naravo; 

– spoznavanje in opazovanje živih bitij (na vrtu, v vivariju, krmilnici itd.); 

– spoznavanje lastnosti in delovanja lastnega telesa; 

– spoznavanje življenjskih sprememb pri sebi (obdobje ploda, rojstvo, rast, staranje); 

– osveščanje o pomenu zdravja, primerne prehrane, higiene in preprečevanja bolezni.  

 

Naravoslovnim je dodan še globalni cilj spoznavanja tehničnih predmetov in razvijanje 

spretnosti na področju tehnike in tehnologije, kar je smiselno povezano z večino 

naravoslovnih dejavnosti (proučevani predmeti, poskusne priprave, gojitvene posode itd.). 

Vzpodbujanje k odgovornemu odnosu do okolja pa je stična tema z družboslovjem (Novak 

idr., 2003). 

 

Avtor Katalinič (2010) zapiše, da ravnanje vzgojiteljev in staršev odločilno vpliva na otroka 

in okolje, ker z našimi dejanji kažemo vedenjski vzorec. Zaradi tega smo ali spodbujevalci ali 

zaviralci otrokove aktivnosti in ustvarjalnosti. Naša temeljna naloga je, da otrokom 

omogočamo situacije in aktivnosti, ki bodo spodbujale otrokov interes in sposobnosti. Maria 

Montessori je zapisala: »Ko gre otrok ven, je pravi svet tisti, ki se v svoji resničnosti ponuja 

njegovim očem. Namesto, da proizvajamo predmete, ki predstavljajo ideje, in jih zapiramo v 

omaro, otroka raje pripravimo do tega, da gre ven, kjer mu pokažemo stvari v njegovi 

avtentičnosti.« (Katalinič, 2010 str. 12) 

 

3 UMETNOST V KURIKULU ZA VRTCE 

 

3.1 Opredelitev področja umetnosti v Kurikulumu za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (1999) umetnost opredeli kot sredstvo, ki otroku omogoča udejanjanje 

ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je 
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zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otrok je na 

vseh področjih dejavnosti radoveden in ustvarjalen. Umetnost doživlja, skozi umetnost 

komunicira, v umetnosti izumlja in ustvarja, si zamišlja in oblikuje sliko, pesem, ples, igro, 

predmet. Ko ima otrok pri delu svobodo in se od njega pričakuje drugačnost, izvirnost, takrat 

nastajajo otroška umetniška dela. Otrokova umetnost in okus sta izrazito osebne narave in se 

ju vedno opazuje, razume in presoja v okviru njegovega specifičnega razvoja in življenjskega 

okolja.  

 

Otrok je lahko ustvarjalen v različni meri in na različnih umetniških področjih. V umetnosti 

lahko izrazi svoja najbolj skrita občutja in čustvene vsebine, predstavi ali opiše nek dogodek 

ali stvar, lahko se posveča estetskim vidikom, izrazi svojo etično presojo o osebi, dogodku ali 

pa eksperimentira z umetniškim jezikom. Pri tem postopno spoznava sebe kot samostojnega 

oblikovalca simbolov in ustvarjalca, svoja dela doživlja kot pomembna in trajna, izkuša 

kompleksna področja realnega sveta skozi majhne obvladljive delčke. Izkušnje na področju 

umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega 

otrokovega razvoja in duševnega zdravja (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V Kurikulumu so umetniške dejavnosti razvrščene na: 

 likovne in oblikovalske dejavnosti, 

 glasbene dejavnosti, 

 plesne dejavnosti,  

 AV-medijske dejavnosti, 

 dramske dejavnosti. 

 

Globalni cilji na področju umetnosti: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,  

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,  

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,  

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,  

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

 

Operativni cilji na področju umetnosti: 

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti,  
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 spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote,  

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,  

 doživljanje in spoznavanje umetniških del,  

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,  

 negovanje in razvijanje individualnih potencialov v fazah doživljanja, zamišljanja, 

izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških sposobnosti in 

nadarjenosti,  

 odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti,  

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o 

umetnosti, komunikaciji, sebi in o drugih,  

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov 

iz okolja,  

 negovanje in spodbujanje bogatega, razgibanega odzivanja na notranji in zunanji svet,  

 razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, 

estetskega in vrednostnega doživljanja,  

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (s telesom, z glasom, materiali, s predmeti, z instrumenti, s 

tehnikami in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi,  

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

 

Umetniške (plesne) dejavnosti v vrtcu naj bi potekale tako, da otrok sam išče, raziskuje in 

najde odgovor, rešitev na idejno, organizacijsko ali izvedbeno nalogo oziroma problem. Pri 

dejavnostih, ki jih priporoča Kurikulum za vrtce, je poudarek na izmišljanju, preizkušanju, 

kombiniranju, izražanju, doživljanju, komuniciranju, opazovanju, ustvarjanju, igri, 

razlikovanju, sestavljanju, izvajanju, občutenju plesa ali skozi ples (Geršak, Lenard, 2012). 

 

Odrasli naj zaznajo in spodbujajo vsako otrokovo še tako skromno napredovanje, prav tako 

naj otrokovih del ne ocenjujejo, komentirajo, grajajo. Nikoli naj ne spodbujajo k ustvarjanju 

shematične, všečne, običajne, prilagojene oblike (na primer učenje že vnaprej določene plesne 

koreografije) in naj ne posegajo v otrokovo estetsko presojo. Bistveno pa je, da se vzgojitelji 

zavedajo, da je otroku proces (plesnega) ustvarjanja pomembnejši od rezultata. Dejavnosti s 
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področja umetnosti so pomemben del učenja na drugih področjih. Vzgojitelj skozi umetnost 

povezuje vsebine z vseh področij v vrtcu: jezika, narave, družbe, matematike in gibanja 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Avtorica Vesna Geršak (2010 ) povzame primere plesne dejavnosti za otroke od 1. do 6. leta 

starosti po Kurikulumu za vrtce (1999): 

Otrok: 

 si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje; 

 se giba in pleše s celim telesom, preizkuša možnosti gibanja posameznih delov telesa, 

kombinira zaporednost in hkratnost gibanja; 

 poskuša hitra in počasna, vezana in odsekana ter napeta in sproščena gibanja; 

 preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, med nelokomotornimi gibanji 

(upogibanje, raztegovanje, obračanje, nihanje na mestu) in gibanji (plazenje, plezanje, 

hoja, tek, skoki po prostoru); 

 preizkuša gibanje v različnih telesnih smereh (dviganje, spuščanje, zapiranje, 

odpiranje, napredovanje, umikanje), gibanja z veliko in majhno amplitudo, preizkuša 

nizek in visok nivo gibanja; 

 doživlja in opazuje ples vzgojitelja, ples gosta plesalca. 

 

Otrok: 

 se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja; 

 uri in občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in mirovanja; 

 razlikuje pozorno telesno delovanje in sproščanje; 

 igra se in vadi koordinacijo in ravnotežje;  

 opazuje, izvaja, pleše in razlikuje oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj na 

mestu in v različnih talnih in prostorskih vzorcih, v različnem tempu, ritmu in stopnjah 

napetosti ter sestavlja prvine v manjše in večje, bolj ali manj samostojne plesne celote; 

 pri plesu opazuje in razlikuje odnose med deli telesa, med telesom in podlago ter 

predmetom, odnos s soplesalcem v paru in v skupini; 

 si zamišlja in ustvarja plesne vložke za dramske predstave in video. 
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4 PLES 

 

Beseda ples je v SSKJ-u opredeljena kot zaključeno zaporedje (predpisanih) gibov, navadno 

ob določeni glasbe. In glagol plesati, gibati se, premikati se v (predpisanem) ritmu, navadno 

ob glasbi. Pa je ples v resnici samo to? Plesati res zgolj pomeni gibati se? Menim, da je ples 

to in še veliko več. Plešejo ljudje, plešejo živali – konj je plesal pred zbrano četo, plešejo prsti 

po tipkovnici, veselo plešejo snežinke, v snopu svetlobe pleše prah. Okrog ust ji pleše vesel 

smehljaj, čoln pleše na vodi, avtomobil na cesti, črke pred očmi in še in še. 

 

Avtorica Zagorc (1997 str.7) zapiše: »Ples je enovitost – je raj in pekel, svetloba in senca, 

prekletstvo vadbe in blaženost ter zmagoslavje stvaritve. Je nenehna borba s samim seboj in 

prostorom in glasbo in soplesalcem in okoljem in publiko in kritiko … Je večno iskanje in 

večna misel o najdenju.« 

 

Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, glasbi, govoru in tudi tišini. Pozna ga več 

kot 3.000 doslej znanih kultur na svetu in je tako že tisočletja del človekove kulture. Skozi 

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

 

Ples je prav tako kot glasba svetovni jezik. Siromaštvo v človeški govorici je v plesu zdaleč 

presežena. Človek sporoča svoje misli, čustva, zaznavanja, občutja, doživetja in hrepenenja, z 

neskončnim številom kretenj in gibov, telesnih drž in položajev, mimičnih gest obraza in 

izrazov oči. Ples pa ni le odraz telesnega odzivanja na ritem kozmosa, temveč je tudi odraz 

človekovega duševnega in duhovnega sveta. Ni besed, ki bi človekovo počutje opisale tako 

natančno, kot so številna sporočila njegove izraznosti, ki se sicer spreminja glede na 

zemljepisno dolžino in širino, barvo kože, raso, pa vendar v svojem bistvu opredeljuje 

posameznike in skupine v določenih okoljih ter jih združuje v skupno bivanje na Zemlji 

(Zagorc, 1997). 

 

4.1 Otrok in ples 

 

Začetnica sodobnega plesa, Isadora Duncan, je menila, da se učenje gibanja in plesa prične že 

v maternici, saj se otrok zelo zgodaj odziva na materino bitje srca, prav tako pa tudi na močne 

ritmične zvoke glasbe. Ob rojstvu otrok dojema zunanji svet le prek občutka dotika. Tako 
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imajo neizmerno radi zibanje, ritmično šepetanje in jih pomirja prijetna, mirna glasba. Majhni 

otroci ob glasbi ritmično premikajo roke in noge, uživajo, ko slišijo materino petje. J. Piaget 

gibalno aktivnost v prvem letu imenuje senzomotorična raven. Otroci poznajo le svojo lastno 

zaznavo, ki pa jo morajo počasi prilagoditi zunanji in ustvariti senzorično sliko prave 

realnosti. Skozi gibanje ustvarjajo kinestetično zavedanje, ki se v največji meri gradi v prvih 

šestih letih otrokovega življenja (Zagorc, 2013). 

 

Zelo pomembno je, da gibanje otroku postane navada, redna oblika vadbe in razvedrila. Prav 

dejavno razvedrilo postaja vedno bolj življenjska potreba, plesne zvrsti pa tisto sredstvo, s 

katerim se nam razširjata svoboda in spontanost. Pomembna je kakovost gibalne aktivnosti, ki 

jo otrok potrebuje za normalen razvoj, pri čemer imajo velik vpliv starši in prav tako 

vzgojitelji v vrtcu (Zagorc, 2006). 

 

4.2 Otrok – gib – ritem 

 

Od rojstva do pozne starosti skozi gib izražamo svoja razpoloženja: veselje, žalost, bolečino, 

strast. Doživljamo čustva, kar se kaže kot gibalno odzivanje: skakanje, cepetanje, mahanje z 

rokami, stresanje z glavo. Kadar se določeni gibalni odziv dogaja v ritmu ali ob glasbi, se 

srečamo s plesom. Zaznavanje in občutenje sta bistvenega pomena za naše življenje. Vse 

zvrsti umetnosti nam omogočajo, da bogatimo svoje zaznavanje, s tem oblikujemo notranji 

svet in svoj odnos do okolja, do narave, do ljudi. Ples nam daje možnost zaznavanja bistva in 

možnost neverbalnega izražanja vsega, kar se nas je v določenem trenutku dotaknilo. Tako 

postajamo bolj odzivni in občutljivi, znamo si izmišljati nove gibalne vzorce in postajamo 

bolj ustvarjalni. Ples nam daje možnosti za lastno raziskovanje giba in s tem izražanja. Ob tem 

se nam krepi občutek samozaupanja, samopotrjevanja in poguma, da razkrijemo sebe (Zagorc, 

2006). 

 

V plesu se ritem kaže v pravilno razporejenih, enakomerno ponavljajočih se gibih, ki so si 

podobni, vendar ne enaki. Ritme, tako tiste, ki se pojavljajo v naravi, kot tiste, ki se porajajo 

znotraj človeka, delimo v dve skupini: neenakomerne ritme in enakomerne ritme. Večina 

otrok ima prirojen občutek za ritem, obstajajo pa tudi otroci, ki tega občutka nimajo. Otrok se 

navadno samodejno prestopa, ziblje po enakomernem ritmu. Sposobnosti za razvoj ritma so 

odvisne od možganskih centrov, ki sprožijo določeno gibanje, in od sposobnosti mišic, da to 
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gibanje realizirajo, prav tako tudi od razvitosti živčnega sistema, ki impulze v »pravilnem« 

času oziroma zaporedju »prenese« do mišic. Pri vsakem posamezniku se ritem pojavlja na 

poseben način, občutka za ritem pa se lahko v veliki meri tudi naučimo. Ritmično zavest 

oblikujemo z izmeničnimi ponavljanji določenih gibov, ki imajo različno jakost in s 

spreminjanjem hitrosti. Kako slišati ritem, mu prilagoditi gibanje ali tudi igranje, pri otroku 

poudarjamo med 3. in 6. letom. Posebno pozornost posvečamo spremljanju gibanja, 

ploskanju, udarjanju po različnih delih telesa ali glasbeni spremljavi. V ritmu lahko valovijo z 

rokami, stresajo z glavo, tleskajo s prsti, tolčejo po mizi, stolu, tleh, z obema rokama, nogama 

ali izmenično. To lahko počnejo stoje, sede, v hoji, na mestu. Mlajši otroci težje zaznavajo 

ritem, zato moramo delo in metode prilagajati starostni stopnji in sposobnostim otrok. Prav 

tako prilagajamo gibanja in izhajamo iz načela postopnosti. Tako izhajamo iz zelo majhnega, 

nadzorovanega gibanja in postopno prehajamo do gibanja v prostoru (Zagorc, 2013). 

 

4.3 Gibalni in plesni razvoj predšolskega otroka 

 

4.3.1 Zakonitosti psihofizičnega razvoja v otrokovem gibalnem razvoju 

 

Gibanje je osnovna zakonitost otrokovega telesnega, psihičnega in intelektualnega razvoja. 

Razvoj poteka v smeri nediferenciranega, celovitega reagiranja k diferenciranemu, 

razčlenjenemu gibanju. Aktivnosti v območju glave prehitevajo aktivnosti v spodnjih delih 

telesa, prav tako pa psihofizični razvoj poteka v individualnem tempu. V gibalnem razvoju se 

kaže zaporedje stopenj v psihofizičnem razvoju, in sicer je obvladovanje aktivnosti na nižji 

stopnji pogoj za obvladovanje zahtevnejših aktivnosti. V razvoju funkcij pa se pojavlja 

skokovitost, ki je najprej redka, nato bolj pogosta in končno jo otrok obvlada. Menjava se tudi 

intenzivnost razvoja funkcij, ko ena zastane, se druga razvije (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

Krofličeva in Gobčeva (1995) pravita, da je za otrokov gibalni razvoj pomembno tudi 

socialno okolje, ki mora biti neposredno povezano z otrokom, prek telesnega stika. Preko 

dotika, topline, tako telesne kot čustvene, otrok zadovolji svoje potrebe po neposrednem stiku. 
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4.3.2 Otrok – ples – čustva, um 

 

Zagorčeva (2006, str. 14) navaja: »Ples je lahko pot za osvoboditev otrokovih čustev, za izraz 

otrokovega notranjega sveta, kot tudi za oblikovanje vedenja, vzpostavitve stikov z drugimi, 

prilagajanja, sodelovanja, vodenja in podrejanja ter drugih oblik socializacije. Če razširimo 

pojem emocionalnega razvoja, lahko rečemo, da s plesom pridobivamo podobo o sebi, 

zavedamo se svojskosti svojega telesa, oblikuje se nam telesna slika. Razgibano telo oživi v 

plesu šele, ko je povezano z osebnim izrazom. Če plešemo zaradi jeze, veselja, ljubezni, 

žalosti, to povečuje našo sposobnost izražati čustva. Zavestno in podzavestno odgovarjamo na 

sporočila drugih: na skoraj neopazne izraze obraza, majhne telesne premike, na neštete 

kretnje rok, nog, glave. Sproščajo se napetost, napadalnost, togost, apatija.« 

 

Gibanje spremljajo mnogi občutki in zaznave, zato lahko zavestno gibanje opredelimo kot 

čutno-gibalno dejavnost. Že pri dveletnem otroku se razvijata občutek in zavest, da je svoje 

telo mogoče obvladati. Ta občutek se kasneje zelo zabriše. Ples pomaga otrokom do večje 

samozavesti, povečuje občutek za delo v skupini, za drugega in za doseganje skupnih ciljev. 

Gibanje in ples nam ponujata možnosti za izboljšanje vedenjskih motenj, popravimo lahko 

razdražljivost in impulzivnost otrok, pomaga k integraciji uma, čustev, telesa in duha. 

Razvijajo se domišljija, spomin, mišljenje, govor. Prav tako ples otroku pomaga, da se 

socialno in čustveno prilagaja v medsebojnih odnosih z otroki v skupini ali s posameznikom. 

Preko plesnih dejavnosti si razvija socialno zavest, nauči se socialnih vlog vodje in partnerja 

(Zagorc, 2006). 

 

Zagorčeva (2006) govori tudi o dogajanju v okolju, ki ga otrok preko plesa dojema bolj 

senzibilno. S sklepanjem novih prijateljstev se uči socialnega prilagajanja in strpnosti. V plesu 

otrok tudi ponazarja, se izraža z različnimi izraznimi sredstvi, zamišlja si položaje, gibanja, 

situacije – spreminja subjektivno realnost in se svobodno izraža. Gre za proces identifikacije 

in personifikacije, ki sta bistvena za razvoj otrokove osebnosti. 

 

4.3.3 Otrok in plesnost 

 

Psihofizični in gibalni razvoj vključujeta tudi razvoj plesne sposobnosti oziroma plesnosti. 

Avtorici Krofličeva in Gobčeva (1995 str. 20) plesnost opredelita kot »lastnost, ki se kaže v 
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ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibalnem 

dojemanju, zapomnitvi in obnavljanju teh sestavin ter sposobnosti zaznavanja in doživljanja 

plesa ter izražanja, ustvarjanja in sproščanja z gibanjem!« Te sestavine se pri posameznikih 

razvijejo različno. Nekateri so gibčnejši, drugi ritmično spretnejši, lahko imajo boljšo telesno 

ali prostorsko orientacijo, močno gibalno domišljijo ali so izrazno zelo prepričljivi.  

 

Plesnost se razvija pod vplivom dispozicij, spodbudnega okolja in posameznikove aktivnosti 

in temelji na gibalnem izražanju. Dispozicije za izražanje in ustvarjanje se v določeni meri 

kažejo pri vsakemu človeku, le treba jih je spodbuditi (Kroflič, Gobec 1995).  

 

Pri opazovanju spontanega gibanja otrok, njihovega izražanja in ustvarjanja z gibanjem, razih 

gibalnih iger, hitro ugotovimo določene značilnosti za posamezno stopnjo pri razvoju 

plesnosti. Od prvega do tretjega leta se značilnosti kažejo: 

 v spontanem gibanju pri izražanju čustev, v funkcijski igri, pri osvajanju in 

spoznavanju okolice; 

 pri opazovanju gibanja v okolici; 

 poskusih posnemanja gibanja iz okolice, predvsem gibanja otrok in odraslih; 

 usklajevanju gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje; 

 izkazovanju gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 

 

Značilnosti naštetih aktivnosti so predvsem otrokovo zadovoljstvo ob gibanju, ritmičnost, 

ponavljanje, vzpostavljanje socialnega stika. 

 

Plesnosti tri- in štiriletnega otroka se kažejo v značilnostih: 

 otrok se giba celovito, shematsko; 

 gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila in je plesoče, sledi melodiji; 

 v gibanju otrok obvladuje prostor; 

 prilagaja se gibanju drugih otrok; 

 vživlja se v gibanje v okolju in ga posnema; 

 z gibanjem podoživlja čustva; 

 oblikuje gibanje. 
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Osnove plesnosti od pet do sedem let starih otrok se kažejo v značilnostih: 

 gibanje je razčlenjeno, obvladuje več različnih gibov istočasno in zaporedno; 

 oblikuje prostor v skupini in samostojno, v ravni in krožni liniji, v različnih smereh; 

 natančno povzema gibanje in oblike v vsakdanjem življenju in v naravi; 

 povzema gibalne motive odraslih ali otrok ob poljubni tematiki ali brez nje; 

 sledi ritmu in melodiji glasbe, jo doživlja in z gibanjem izraža; 

 ustvarja lastne ritme v gibanju; 

 ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive; 

 se vživlja v spodbude in se izraža z lastnim načinom gibanja. 

 

Naštete zasnove plesnosti se v nadaljnjih razvojnih obdobjih lahko bogatijo ali zamirajo. To je 

odvisno predvsem od ustreznih spodbud iz okolja in od posameznikovih dispozicij (Kroflič, 

Gobec, 1995). 

 

Avtorici navajata, da ima zunanja spodbuda večjo vlogo pri razvoju plesnosti kot predhodne 

otrokove izkušnje. Mlajši je otrok, bolj potrebuje spodbude za gibalno ustvarjanje, starejši je, 

več črpa iz svojih doživetij. Za razvoj gibalnega izražanja in ustvarjanja so pomembne 

ustrezne vzgojne metode. Z določenimi metodami razvijamo tehnično obvladovanje telesa, 

prav tako pa spodbujamo plesno doživljanje, izražanje in ustvarjanje. Za metodo ustvarjalnega 

giba je značilno tako prepletanje doživljanja kot podoživljanja z gibanjem ter razvijanja 

psihofizičnih sposobnosti (prav tam). 

 

4.3.4 Učenje skozi gibanje 

 

Učenje v vrtcu je povezano z vprašanjem o razvoju mišljenja in drugih področij osebnosti 

predšolskega otroka, prav tako pa tudi z načeli, metodami in oblikami vzgojnega dela, ki naj 

bi v optimalni meri prispevale k otrokovemu razvoju in učenju. V predšolskem obdobju se 

otroci učijo predvsem preko igre, preko praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu potekajo v 

raznolikih socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, 

posnemanja, preizkušanja in reševanja problemov, poslušanja, komentiranja, reševanja 

medsebojnih konfliktov. Učenje tako zadeva vsa področja otrokove osebnosti – gibalni, 

spoznavni, čustveni, socialni in moralni razvoj (Batistič Zorec, 2002b). 
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Učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti, temveč v povezavi z vsemi 

vzgojnimi področji spodbujamo otrokov emocionalni, intelektualni in socialni razvoj. B. 

Kroflič in D. Gobec (1995 str. 31) navajata psihične funkcije in sposobnosti, ki jih otrok 

razvija z gibalnimi dejavnostmi. To so: 

 motorične sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, preciznost; 

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

telesna shema, zavedanje telesa; 

 zavedanje prostora in časa, kjer je gibanje dogajanje v prostoru in času; 

 govor: razumevanje govora drugih, besedno izražanje; 

 zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju: občutljivost za dogajanje v okolju (tudi v 

socialnem); 

 višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

 ustvarjalnost, ustvarjalna stališča; 

 čustvena in socialna prilagojenost. 

 

Pretežno verbalno spodbujanje mnogih od navedenih razumskih razsežnosti lahko povzroča 

razvojno upočasnjevanje. Zato nekatera novejša pojmovanja učenja, povezana z umetnostjo in 

igro, poudarjajo, da človek potrebuje povezavo miselne aktivnosti s celim telesom ter tako 

spodbuja celotni telesno duhovni sistem. Smotrna je holistična vzgoja, ki spodbuja tako levo 

kot desno možgansko polovico, tako besedno-analitično kot tudi estetsko-sintetično mišljenje. 

V tej smeri so zastavljeni tudi vzgojni cilji naše predšolske vzgoje, vendar se v praksi ne 

izvaja. Pogosto se ločuje posamezna vzgojno-izobraževalna področja, ker ni zavedanja, da z 

dejavnostmi na enem področju lahko dosegamo cilje drugega področja. Poglejmo možnosti 

medsebojnega učinkovanja gibanja in umske vzgoje v vrtcu. Krofličeva in Gobčeva (1995) sta 

opredelili naslednja poglavja: 

 

Spoznavanje okolja 

Otroci opazujejo in proučujejo gibanje in oblike v naravi, v svetu tehnike, vsakdanje 

človekovo gibanje, ples, šport. Po neposrednem opazovanju in s pomočjo predstav 

podoživljajo in oblikujejo z gibanjem svojega telesa (opazujejo gibanje živali, oblike in 

gibanje dreves, gibanje v različnih poklicih in športu). Na ta način zadostijo potrebi po 

gibanju, utrjujejo spoznanja in razvijajo miselne sposobnosti in ustvarjalnost. 
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Razvijanje mišljenja 

Pri oblikovanju gibanja iz okolja mora otrok ugotoviti, kaj je za to gibanje značilno, izluščiti 

nebistveno, bistveno gibalno strukturo pa prenesti v gibanje svojega telesa. Operacijo izvede z 

gibom in ne z besedo, kar mu je na predšolski stopnji bližje, saj ima še skromno besedišče. 

Spodbujanje izražanja in ustvarjalnosti z gibanjem je pomembno za posameznike, ki jim je 

tovrstno izražanje bližje, zaradi dispozicij ali kulturnega okolja.  

 

Razvijanje matematičnih predstav in pojmov 

V različnih gibalnih ustvarjalnih igrah, ki jih razvija vzgojitelj v usmerjeni igri v vrtcu, otroci 

osvajajo matematične pojme (razvrščanje, urejanje, prirejanje, osvajanje pojma števila, 

prostorskih, časovnih odnosov). Tvorba pojmov in osvajanje geometrijskih pojmov poteka ob 

celoviti psihofizični izkušnji in doživetju. Otrok se dejavnosti aktivno udeleži s celim telesom 

ali s posameznim delom telesa. 

 

Priprava na branje in pisanje 

Za obvladovanje grafomotorike in branja otroci potrebujejo splošne psihomotorične 

sposobnosti, ki si jih razvijajo ob različnih gibalnih dejavnostih. Like lahko ustvarjalno 

oblikujejo s celim telesom, s posameznimi deli ali kot skupina v prostoru. Tudi ob vstopu v 

šolo se gibalne dejavnosti vključujejo v proces opismenjevanja. S tem se pri otroku spodbuja 

razvoj splošnih psihomotoričnih sposobnosti, potrebnih za učenje branja in pisanja, spodbuja 

se razvoj miselnih procesov, prav tako individualno in skupinsko ustvarjanje. Gibanje 

pripomore, da se otrok sprošča, razbremenjuje in motivira za pridobivanje znanja. 

 

Govor in jezikovna vzgoja 

Razumevanje govora drugih in govorno izražanje spodbujamo tudi z gibalnimi dejavnostmi. 

Otrok sprejema navodila za gibanje, mora jih razumeti, če naj se ravna po njih. Otrok 

sprejema besedne spodbude za doživljajsko gibalno izražanje ob zapeti pesmi, v rajalnih in 

gibalnih igrah. Otrok se lahko govorno izraža ob gibanju na različne načine: glasovno 

izražanje med gibanjem, glasovno ritmično spremljanje gibanja, govor in petje v gibalnih in 

rajalnih igrah, povezovanje govora in giba v dramatizaciji, reševanje gibalnih ugank, 

dogovarjanje ob pripravi skupinske gibalne kompozicije. Učenje govora in jezika skozi igro in 

praktične dejavnosti je značilno za predgovorno obdobje in za nadaljnji otrokov govorni 

razvoj. 
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5 MEDPODROČNO POVEZOVANJE V VRTCU 

 

Eno od didaktičnih načel, ki mu strokovnjaki danes dajejo prednost pri vzgoji predšolskih 

otrok, je integracija področij dejavnosti. Izhaja iz spoznanja, da otroci svet doživljajo celostno 

in da jih ni smiselno ločevati po predmetih, po vzoru šolskih predmetov. V Kurikulumu za 

vrtce (1999) je zapisano, »da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v 

aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in 

odraslimi razvija družbenost in individualnost.«  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je opisano tudi načelo horizontalne in vertikalne povezanosti, 

ki je eno od pomembnih načel uresničevanja ciljev v vrtcu. Prvo načelo govori o tem, da je 

treba povezovati različna področja dejavnosti v vrtcu (gibanja, jezika, umetnosti, narave in 

matematike), ob tem različne vidike otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolske otroke 

značilno, da so soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njihovega razvoja. Drugo načelo 

pa opredeljuje izbor vsebin, metod in načinov dela, ki upoštevajo specifične lastnosti 

predšolskega otroka ter tako omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu. 

 

Področja otrokovega čustvenega, socialnega, gibalnega in spoznavnega razvoja so med seboj 

povezana. Razvoj na enem področju vpliva na drugega in obratno. Marjanovič Umek (2001 

str. 27) pravi: »Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno soodločata dednost in 

okolje, in sicer na ravni fizičnega in socialnega okolja.« Otrok spoznava svet okoli sebe na 

različne načine, mlajši otroci pri osvajanju pojavov, predvsem preko čutnih zaznav. Zato je 

otrokom treba pojav predstaviti iz različnih zornih kotov, da si lahko ustvarijo čim bolj 

celostno sliko. Pri tem je izrednega pomena transfer. (Štemberger, 2007) 

 

Transfer učenja je prenos z enega predmetnega področja na drugo, iz znanih okoliščin v nove 

okoliščine. (Marentič Požarnik, 2000) Prenos informacij že osvojenih nalog na podobne 

naloge otroku omogoča hitrejše napredovanje in bogatenje spomina. (Štemberger, 2007) 

 

Zato je smiselno, da vzgojitelj poskuša vsebino podati čim bolj celostno, da izhaja iz 

povezovanja vsebin več področij. Pri tem lahko uporablja različne metode in oblike dela. Prav 

tako delo od vzgojitelja zahteva ustrezen izbor ciljev in vsebin različnih predmetov, njihovo 

povezovanje, načrtovanje ter korektno vsebinsko in organizacijsko izpeljavo. Medpredmetne 
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povezave morajo biti prilagojene razvojni stopnji otrok in prav tako njihovemu predznanju. Z 

njimi spodbujamo motivacijo in ustvarjalnost otrok. Medpredmetno povezovanje pri otrocih 

razvija generične veščine, ki so neodvisne od vsebin, so prenosljive in uporabne v različnih 

situacijah. To so: kritično mišljenje, reševanje problemov, obdelava podatkov, aktivno učenje, 

izvajanje projektnih nalog. S temi vsebinami se otroci srečajo že v vrtcu. Tovrsten pristop je 

dobra priprava na vseživljensko učenje. Pri medpredmetnem povezovanju lahko poteka tudi 

»meta učenje«, učenje procesa povezovanja področij. Pri tem se otroci učijo povezovanja, 

prepoznavajo relacije, iščejo smiselne povezave in vzpostavljajo trdnejše relacije med pojmi. 

Medpodročno povezovanje temelji na idejah konstruktivizma Piageta, Deweya, Brunerja in 

drugih, ki so učenje z razumevanjem povezovali z razumevanjem pojmov in njihovim 

povezovanjem v strukture znanja. Zato je učenje s povezovanjem različnih vsebin nasprotno 

učenju na pamet posameznih vsebin. Medpredmetno povezovanje posnema resnične 

življenjske situacije, kar za otroke pomeni dober zgled in močan motiv za delo. (Hodnik 

Čadež, 2007) 

 

Prednosti medpodročnega povezovanja navaja Hodnik Čadež: 

 manjši obseg vsebin, saj se cilji različnih področij med seboj pokrivajo (matematika, 

jezik in narava – razvrščanje, urejanje, štetje, opisovanje, orientacija); 

 poenotenje strokovne in didaktične terminologije (razvrstiti, urediti, slikopis …); 

 horizontalen in vertikalen transfer znotraj posameznega področja; 

 celostno dojemanje sveta, realne in domišljijske povezave; 

 izkušenjsko učenje; 

 transfer znanja in procesov; 

 diferenciacija in individualizacija – otrok lahko samostojno ali ob pomoči rešuje 

naloge na različne načine; 

 problemske situacije. 

 

Pri izpeljavi medpredmetnih povezav mora vzgojitelj biti predvsem iznajdljiv, strokoven, 

pripravljen na različne spremembe. Avtorica Geršak (2010 str. 294) zapiše, da vzgojitelj ni 

»uresničevalec danega (zadanega) programa, prenašalec znanja, temveč raziskovalec in 

ustvarjalni, razmišljujoči oblikovalec programa.« Njegova naloga je opazovanje in 

spremljanje otrokovega interesa in dejavnosti, pomoč otroku pri raziskovanju in ohranjanju 

njegovega interesa. Vzgojitelj naj ne posega v otrokovo ustvarjanje in delo v smislu dajanja že 
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vnaprej določenih form, temveč naj otroku prepusti možnost lastnega raziskovanja (Geršak, 

2010). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Igra je dejavnost, s katero uresničujemo temeljna načela predšolske vzgoje. V njej se 

prepletajo in povežejo različna področja Kurikuluma, kar je za otrokov razvoj in učenje 

smiselno. Eden od pomembnih dejavnikov otrokovega razvoja in duševnega zdravja so 

izkušnje na področju umetnosti in naravoslovja. Preko umetniških dejavnosti ima otrok 

možnost izražanja, komuniciranja in ustvarjanja, naravoslovje pa mu omogoča vključevanje v 

obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje varnega in zdravega življenjskega okolja 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V predšolskem obdobju otroci spoznavajo naravo predvsem z izkušnjo, naravo doživljajo in 

se tako učijo. Neposreden stik z živim otroke spodbudi k odkrivanju novih načinov gibanj in 

novih kinestetičnih povezav, k razvijanju orientacije v telesu in spoznavanju pomena gibalnih 

izrazov. Najpomembnejša vloga vzgojitelja je, da otrokom omogoča izkušnje in jim omogoča 

razvoj radovednosti, ki se poraja ob doživljanju. Interdisciplinarnost kurikularnih področij je 

nujna, vzgojitelj je znotraj načel pri prepletanju vsebin svoboden (Schmidt, Kos, 2011). 

 

Tradicionalno učenje v predšolskem obdobju poteka v glavnem s slušnimi in vidnimi 

zaznavami. Ker pa vemo, da je naše zaznavanje in dojemanje sveta veliko širše, sem se v 

raziskovalni temi osredotočila na dotik, ki je močan spodbujevalec doživljanja, razumevanja 

in pomnjenja. Ko se otrok dotakne živali, ko se dotakne lubja, trave, rastlin, doživi naravo 

celoviteje. Če se ob tem še giblje, pleše, je doživetje še močnejše, saj vključuje tudi 

kinestetično zaznavanje. 

 

Plesno področje v vrtcu spodbuja domišljijo ter predstavno in divergentno mišljenje, ki so 

osnovni elementi ustvarjalnega procesa. Le-ta otroku omogoča raziskovanje lastnega telesa v 

času in prostoru. Ples je tudi odlično sredstvo socializacije, spodbuja otrokovo verbalno in 

neverbalno komunikacijo ter stik z ostalimi otroki in vzgojiteljem. 
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Ne smemo pozabiti, da je ples za otroka ena najbolj priljubljenih oblik zabave, razvedrila in 

odlična sprostitev, za vzgojitelje pa odlična metoda, ki omogoča, da učenje postane zabavno 

(Geršak, 2006). 

 

V diplomskem delu bom skozi igro povezala različna področja Kurikuluma s poudarkom na 

povezovanju naravoslovja in plesnega izražanja skozi igro. Raziskovalna tema bo smreka. 

Izziv mi bo otrokova aktivna udeležba pri dejavnostih. Osredotočila se bom predvsem na to, 

kako uspešno bodo otroci spoznali smreko preko povezovanja vseh področij, katera bodo 

njihova močna in katera šibka področja dejavnosti ter kolikšen vpliv ima mestno okolje na 

vedenje otrok v primerjavi z otroki, ki živijo na podeželju, v bližini gozda. 

 

6.1 Cilji diplomskega dela 

 

 Prikazati raziskovanje teme »smreka« na podlagi primerov dejavnosti medpodročnega 

povezovanja; 

 povezati ples in naravoslovje skozi igro in aktivno učenje; 

 aktivno vključiti otroke v medpodročno raziskovanje in spremljati njihove odzive 

glede na to, ali prihajajo iz mesta ali iz bližine gozda. 

 

6.2 Raziskovalna vprašanja 

 

 R1: Kako uspešno lahko otroci preko povezovanja področij naravoslovja in plesa 

spoznajo določeno temo? 

 R2: Na kakšne načine lahko povezujemo naravoslovje in ples? 

 R3: Kakšne so razlike v miselnosti in izkušnjah med otroki na temo »smreka« v 

mestnem okolju in na periferiji? 

 

6.3 Raziskovalna metoda 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke sem zbirala s 

sprotnim beleženjem, z opazovanjem in s poslušanjem otrok, fotografiranjem in s posnetki. 

Posluževala sem se različne literature in virov, ki so mi bili v pomoč pri načrtovanju. Zbrane 

podatke bom sprotno analizirala s postopki kvalitativne analize. 
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6.4 Vzorec 

 

Vzorec predstavlja otroke skupine »4« iz enote Čira čara (Kranjski vrtci). V skupini je 19 

otrok, 13 deklic in 6 dečkov, v starosti od 3 do 5 let. Raziskava je potekala 4 tedne v mesecu 

decembru in je vključevala sodelovanje vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter 

medsebojno sodelovanje otrok v skupini. 

 

Ker me zanimajo razlike med mestnimi otroki in otroki na periferiji (ki živijo blizu gozda), 

sem rezultate naše skupine primerjala s skupino »Zvezdice« iz vrtca Storžek (Preddvor) in s 

skupino »Sončki« iz vrtca Taček (Zgornji Hotič), ki so izvedli projekt na temo »smreka« z 

enotnim izhodiščnim načrtom kot v naši skupini. V skupini »Zvezdice« je sodelovalo 24 

otrok, starih 4 leta, v skupini »Sonček« pa 17 otrok, starih od 2 do 6 let. 

 

6.5 Postopek raziskave 

 

Raziskava je potekala v okviru projekta medpredmetnih povezav. Vse tri skupine smo imele 

isto temo – »smreka«. Izhodišče za vse je enoten načrt, ki vsebuje dejavnosti, kjer so zajeta 

vsa področja Kurikuluma, približno polovica pa jih je vezanih na ples. Skupine so starostno 

raznolike in zajemajo otroke od 2. do 6. leta starosti. V vseh skupinah so dejavnosti potekale 

4 tedne. V svoji skupini sem izvedla projekt, ki sem ga opisala in beležila odzive otrok. 

Rezultate sem primerjala z ostalima skupinama, kjer sta dejavnosti izvajali kolegici. 

 

6.6 Predstavitev skupine 

 

Ko sem se odločala, da bi bila tema našega projekta smreka, sem bila rahlo zaskrbljena. Moja 

skupina vključuje predvsem otroke, ki so novinci. Otroci so stari od 3 do 5 let in le sedem jih 

je vrtec obiskovalo že lansko leto. Ostalih dvanajst je novincev, ki so prvič prestopili vrata 

našega vrtca letošnjega septembra. Nekateri novi otroci imajo še težave s sprejetjem vrtca in 

ne želijo sodelovati pri skupinskih ali skupnih dejavnostih. Koliko so se že srečali z gozdom, 

naravo, drevesi doma, lahko le predvidevam. Glede na to, da so večinoma mestni otroci, 

nisem pričakovala, da prosti čas preživljajo v gozdu, v naravi. Žal se nisem veliko zmotila. 

Otroci zelo dobro poznajo nakupovalna središča, znajo našteti vse večje trgovske centre in 

povedati, kje imajo dobra igrala. Zelo dobro poznajo knjižnico, tudi tam imajo igrala. O 
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gozdu pa vedo bolj malo, zato mi je bil ta projekt v izziv. Ali lahko spodbudim otroke, da 

bodo želeli izvedeti kaj o smreki, jih bo zanimalo, kdo živi na smreki, se hrani z njenimi storži 

in semeni?  

 

K sreči je ples tista dejavnost, ki je med otroki zelo priljubljena. Otroci radi in veliko plešejo, 

se izražajo preko gibov. Tako predvidevam, da bodo plesne zaposlitve tiste, ki jih bodo 

zanimale. Prav tako menim, da jih bodo zanimale gibalne dejavnosti, pri ostalih pa se bom 

potrudila spodbuditi njihov interes in motivacijo.  

 

Menim, da je pomembno, da bi otroci živeli bolj z naravo, jo spoznali, spoznali tudi, kako se 

vedemo do nje, se naučili spoštovanja, pozitivnega odnosa in odgovornega ravnanja. Ta 

projekt bo prvi mali korak k temu. 

 

7 TEMATSKI NAČRT DEJAVNOSTI 

 

Tematski sklop: smreka. 

 

Cilji tematskega sklopa: 

 Otroci se seznanijo s poezijo, razvijajo pozitiven odnos do literature. 

 Otrok spoznava knjigo in besedo kot vira informacij. 

 Aktiviranje slušnega in gibalnega področja. 

 Razvijanje spontanosti, izvirnosti, domišljije. 

 Razvijanje spoštljivega odnosa do narave. 

 Razvijanje čutnih zaznav – tip, vonj. 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

 Otrok razvršča in ureja. 

 Otrok izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje). 

 Otrok osvaja osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora, načina, kako se giblje 

telo, spoznava različne položaje. 

 Razvijanje fine motorike. 

 Otrok se vživlja v različne vloge, sodeluje z drugimi otroki, se dogovarja. 
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Opis tematskega sklopa (dejavnosti): 

 Iskanje literature, pogovor ob knjigah. 

 Izdelovanje mandal in ples na temo mandal. 

 Vodeni sprehod v gozd. 

 Odtiskovanje lubja, risanje. 

 Razvrščanje in urejanje naravnih materialov. 

 Sajenje semen. 

 Izdelovanje trganke. 

 Petje, pripevanje, učenje bansa. 

 Ples Pet ritmov. 

 Ogled dokumentarnega filma. 

 Gibalna igra Ptički v gnezda. 

 Gibalna zgodba Kako nastane lesena igrača? 

 Čarobne karte. 

 Ples s spodbudo vonja. 

 Izdelovanje smrečic iz slanega testa. 

 Izdelovanje novoletnih voščilnic. 

 Čajanka in rajanje ob smrečici. 

 

Časovni potek aktivnosti: štiri tedne v mesecu decembru 2013. 

 

Postopki in metode dela: pogovor, opazovanje, raziskovanje, lastna aktivnost, razvrščanje, 

prebiranje in iskanje informacij, ogledovanje in pogovor ob slikanicah, manipuliranje in 

ustvarjanje z različnim materialom, izkustveno učenje, gibanje, igra. 

 

Oblike dela: skupna, skupinska, individualna, v manjših skupinah, v paru. 

 

  



29 

7. 1 Izvedba dejavnosti v okviru projekta »smreka« 

 

1. DEJAVNOST – JEZIK 

 

 PESMICA O SMREKI (preberemo, obnovimo). 

 IŠČEMO PREDZNANJE: pogovor o smreki, koliko otroci vedo o njej. 

 

Cilji:  

 Otroci se seznanijo s poezijo, razvijajo pozitiven odnos do literature. 

 Otrok spoznava knjigo in besedo kot vir informacij. 

 

SMREKA (Pavel Mišmaš: Iglavci pred zimo ali zbirka: Pesmi za najmlajše) 

Listavci so si nadeli 

zlate praznične obleke, 

a nad njimi se ponosno, 

zibljejo zelene smreke. 

Storže rjave s tankih vej, 

proti tlom molijo, 

v krošnje mlade veverice, 

zjutraj na sprehod hitijo. 

 

Potek dejavnosti: 

V jutranjem krogu otrokom preberem pesmico o smreki. Spodbudim jih, da obnovijo pesem, 

ugotovijo, o kom govori. Sprašujem jih, ali poznajo smreko, kako izgleda, kaj ima na vejah. 

Otroci se bolj pogosto srečujejo s pravljicami, zato so danes imeli kar nekaj težav pri obnovi 

pesmice. Še enkrat sem jo počasi prebrala, nato so predvsem starejši otroci pričeli 

pripovedovati. Ugotovili so, da govori o smreki, na kateri so veverice. Pogovor sem navezala 

na to, kako smreka zgleda in povedali so, da ima iglice in storže. Deklica A. je povedala, da je 

oči v pravljici prebral, da smreka ne odvrže iglic zato, da imajo pozimi ptički pri njej zavetje. 

Prav veliko informacij o smreki nimamo, zato sem jih vprašala, kje bi se lahko pozanimali o 

njej. Otroci so naštevali, da lahko vprašajo starše, babice in dedke, lahko vprašajo 

vzgojiteljico v sosednji igralnici, lahko preberejo v knjigah. Naročila sem jim, naj v našem 
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knjižnem kotičku pogledajo, če imamo kakšno knjigo ali revijo, v kateri bi našli kar koli od 

smreke. Otroci so pričeli iskati po pravljicah, listati Cicidoje in ostale revije, ki so na voljo. 

Kmalu so ugotovili, da poleg treh risb v Cicidoju niso našli ničesar. Moje naslednje vprašanje 

je bilo, kaj naj storimo sedaj. Deklica A. je predlagala, naj gremo v knjižnico in si sposodimo 

kakšno knjigo. Ker se je vsem zdela dobra ideja, smo se odpravili v knjižnico. Otroci se v 

knjižnici dobro znašli – kljub temu da knjige niso takoj našli, so za pomoč prosili 

knjižničarko. Povedali so ji, da iščejo knjige o smreki. Knjižničarka je preverila, kaj je na 

voljo in pomagala nam je poiskati nekaj knjig, priročnikov in tudi eno pravljico. Otroci so 

knjige sami odnesli nazaj v vrtec, izpraznili knjižni kotiček in postavili vse knjige v kotiček. 

Nato so jih vzeli v roke in jih pričeli pregledovati.  

 

Evalvacija: 

Otroci so bili na začetku presenečeni nad pesmico, zares se malokrat srečujemo z njimi. Vse 

pesmi pojemo in ne recitiramo; menim, da so tudi zato imeli nekaj težav pri obnovi. Ker so 

otroci navajeni, da večinoma informacije iščejo sami, so se tudi tokrat odzvali pričakovano in 

na pobudo ene od deklic odšli v knjižnico. Knjižnica je otrokom zelo poznana, velikokrat jo 

obiščemo, prebiramo knjige in beremo. Zato se otroci v knjižnici dobro orientirajo in 

znajdejo. Točno vedo, da lahko vprašajo in prosijo za nasvet knjižničarko, kar so tudi tokrat 

storili.  

 

 

Slika 1: Ogled knjig iz knjižnice. 
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2. DEJAVNOST – UMETNOST ( ples) 

 

 IZDELOVANJE MANDAL IZ NARAVNIH MATERIALOV (storžki, vejice, 

kamni, koščice, kostanj …). 

 PLES NA TEMO MANDAL – ROZET, ki jih otrok izdela. 

 

Cilji: 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

mandal. 

 Otrok s plesom razvija kreativnost, usklajuje gibanje in hitrost. 

 

Potek dejavnosti: 

V kuhinjskem kotičku je že ves mesec obilo naravnega materiala. Kostanj, orehi, storži, 

koruza, kamenje. Material sem postavila na mizo, vzela kostanjevo bodico in jo postavila na 

sredino. Rekla sem, da je to ježek v gozdu. Deklica P. je okrog njega postavila storže in okrog 

storžev kamenje. Zunanji rob je bil iz kostanjev, vmes so deklice nasule koruzo. Ko sem jih 

vprašala, kaj so naredile, so mi povedale zgodbo. »Moj ježek se je izgubil v gozdu, zato so ga 

smreke varovale. Potem so pa prišli volkovi, pa so hoteli ježka odpeljati, zato so naredile 

ograjo, pa vmes so nasule čarobni prah, ki bo varoval ježka.« Ker je bila zgodba zelo 

zanimiva, me je zanimalo, ali bi znale s plesom pokazati, kar so ustvarile. Deklica A. se je 

takoj postavila v sredino, deklice so okrog nje sklenile krog in se vrtele. Tudi deklica A. na 

sredini se je pričela vrteti. Deklica S. je naredila svojo rozeto, malo drugače. Delala jo je v 

kuhinjskem kotičku in ko je bila končana, me je prišla iskat, da sem si ogledala njen ples. Pri 

plesu se ji je pridružila še ena punčka, A. Plesali sta skupaj, se držali za roke, vrteli na mestu. 

Nato sta se usedli na tla in se vrteli še na tleh. Naslednji sta pristopili deklici T. in M. Njuna 

zgodba je bila malo drugačna. Na sredini je bila cesta, okrog nje sta postavili gozd iz smrek, v 

gozdu so bili dinozavri. Okrog vsega sta postavili ograjo, da dinozavri ne bi pobegnili. Tudi 

onidve sta zaplesali svojo zgodbo. Gibali sta se kot dinozavri, nato sta se prijeli za roke in 

plesali v krogu. Pridružile so se še ostale deklice, skupaj zaplesale in se gibale.  
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Slika 2: Izdelovanje mandal. 

 

 

Slika 3: Ponazoritev mandal s plesom. 

 

 

Slika 4: Sarina rozeta. 
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Evalvacija: 

Deklice so se pri postavljanju materiala zelo zabavale in tudi zelo dobro sodelovale. Pari, ki 

so delali skupaj, so se ves čas dopolnjevali, ena od deklic je postavila določen element, druga 

je dodala svojega. Ob vsem tem so razvijale in pripovedovale zgodbe. Deklica S. se je 

odločila, da bo delala individualno. Ker deklica obiskuje vrtec kratek čas, se še ni popolnoma 

vklopila k ostalim otrokom in rada ustvarja ter se igra sama, oziroma vzporedno z drugimi. 

Pri plesu so bile izvirne. Čeprav se mi je na začetku zdelo, da ne bodo vedele, kaj in kako 

plesati, saj ni bilo glasbe in tudi prvič so bile izzvane na takšen način, so me prijetno 

presenetile. Zaplesale, oziroma ponazorile so zgodbo, ki je nastala vzporedno z mandalami in 

predstavile njihovo vsebino.  

 

 

Slika 5: Deklici T. in M. napravita gozd, dinozavre in ograjo. 

 

 

Slika 6: Svojo mandalo prikažeta s plesom. 
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3. DEJAVNOST – NARAVA, UMETNOST 

 

 VODENI SPREHOD: Otroci opazujejo smrekova drevesa, korenine, lubje, veje, 

iščejo veverico, poslušajo, kdo živi pod lubjem. 

 TIPAJO (primerjajo strukturo lubja različnih dreves). 

 

Cilji: 

 Razvijanje spoštljivega odnosa do narave. 

 Razvijanje čutne zaznave – otip. 

 

Potek dejavnosti: 

Ker je bilo zelo lepo vreme, primerno za raziskovanje, smo se dogovorili, da se odpravimo v 

gozd. Pred tem smo se pogovarjali, kaj moramo vzeti s seboj, če želimo prinesti lubje, 

vejice, ... Tako so sami poskrbeli za vrečke. 

 

Ker je večina otrok letos septembra prvič prestopilo vrata vrtca, jim hoja v koloni povzroča 

velike težave. Do sedaj niso imeli veliko možnosti, da bi se lahko navadili na prijatelja ob 

sebi, na hojo med dvema paroma. In tako je hoja do gozda trajala vsaj 40 minut in seveda 

prav toliko nazaj. Otroci so bili utrujeni od hoje, zato so potrebovali veliko spodbude, 

motivacije. Še posebno nazaj so že zelo težko hodili, spodbujala sem jih s petjem različnih 

pesmic. 

 

Toda v gozdu se utrujenost ni prav nič opazila. Že po poti smo se pogovarjali, da bomo 

poiskali veverice. Na prvi smreki, ki smo jo videli v gozdu, smo na vrhu zagledali veverico. 

Otroci so začeli vpiti in kazati nanjo, toda veverica se je hitro skrila. To je bil odličen dogodek 

za izhodišče, da se pogovorimo o vedenju v gozdu. Otroke sem vprašala, zakaj mislijo, da se 

je veverica skrila. Nekaj časa so razmišljali, nato je deklica P., ki je med starejšimi v skupini, 

previdno rekla, da zato, ker smo vpili. Res se je zato skrila. Pogovorili smo se tudi o drugih 

stvareh, ki se v gozdu ne smejo početi: brcati gob, puščati smeti, kričati, delati škodo.  

 

Ko smo dogovorili pravila, sem jim dala navodilo, da v paru s prijateljem poiščejo smreko in 

se postavijo pod njo. Starejši otroci so takoj odšli in jo našli, mlajši so se počasi, obotavljajoče 

podali do prvega drevesa in stopili pod njega. O njihovi izbiri smo se pogovorili: »Kako 
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vemo, da stojimo pod smreko?« Skupno smo našteli vse lastnosti, po kateri jo prepoznamo. 

Vedeli so, da ima iglice in storže. Pokazala sem jim vejico bora, ki sem jo med potjo pobrala 

in jih vprašala, če je takšna smreka. Rekli so, da ne. »Pa saj ima iglice in storž«, sem jih še 

malo spodbujala. Potem so ugotovili, da ima smreka veliko krajše iglice in večji storž kot pri 

boru. Nato me je zanimalo, kakšno lubje ima. Vsi so se pognali k najbližji smreki in jo pričeli 

tipati. Ugotovili so, da ima hrapavo lubje. Pozvala sem jih, naj najdejo eno drevo, ki nima 

hrapavega lubja. Našli so bukev in mi jo pokazali. Nato smo se podrobneje osredotočili na 

lubje smreke. Pozorno so poslušali, če se pod lubjem kaj premika, če pod lubjem kdo živi. 

Deklica P. je povedala, da lahko živijo mravlje ali pa hrošči.  

 

 

Slika 7: Opazovanje veverice. 

 

Slika 8: Poslušanje, če pod lubjem kdo škreblja. Je kdo doma? 
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Pozorni so bili tudi na vsako luknjo, ki so jo videli, prav vse so preverili. Zanimalo me je, kaj 

iščejo. In povedali so, da morajo pogledati, če ni v luknji škrat. Ker vsakodnevno beremo 

pravljice in zgodbe, imajo nekateri otroci zelo razvito domišljijo. Še posebno bi izpostavila 

deklico A., ki zgodbo prosto pripoveduje ob listanju katere koli slikanice. In ravno ona je bila 

pobudnica, da so iskali škrata. Našli so štor od smreke in prepričani so bili, da so pa sedaj 

našli neko domovanje. Na štoru se žal več niso videle letnice, zato jim jih nisem mogla 

pokazati. 

 

 

Slika 9: Otroci so našli štor in iskali škrata. 

 

Z opazovanjem so tudi ugotovili, da na deblu smreke, ob tleh, na koreninah raste mah. Razvili 

so kar nekaj svojih teorij, zakaj je tako. Deček Ž. je rekel, da mah raste zato, da imajo mravlje 

in hrošči pod lubjem kaj jesti. Deklica P. se ni strinjala z njim in je pravila, da je to od smreke 

nogavica. Zanimalo me je, če sta prepričana. Oba sta rekla, da sta. Predlagala sem jima, da 

bosta razrešila spor tako, da pogledata v kakšno knjigo in tako izvesta, kaj je res. S tem sta se 

oba strinjala.  

 

Otroci so tudi ugotavljali, kako vemo, da smo v gozdu. Njihove ugotovitve so bile, da je v 

gozdu veliko dreves, da ni hiš in avtomobilov, da ni trgovin.  

 

Evalvacija: 

Otroci so se v gozdu zelo sprostili. Gozd jih je sam po sebi motiviral za različne igre, nabirali 

so storže, listje, vejice, deklica S. pa je odtrgala čisto majhno smrečico, visoko približno pet 

centimetrov. Vse skupaj smo odnesli v vrtec in malo smrekico tudi posadili, da bo lahko 
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naprej rasla. Deček M. me je vprašal, kam jo bomo dali, ko bo velika, in povedala sem mu, da 

jo lahko posadimo v naš sadovnjak. Nikakor mi ni verjel, da lahko zraste tako velika, kot je 

tista, ki že raste v našem sadovnjaku.  

 

Otroci so sami hitro ugotovili, kako se morajo vesti, da ne preplašijo vseh živali in da ne 

uničujejo rastlinja. S tem, ko so prepodili veverico, so hitro dojeli, da vpitje ne sodi v gozd. 

Razvijati spoštljiv odnos do narave je treba že v predšolskem obdobju. Narava nas obkroža 

povsod, odgovorno moramo ravnati na vseh mestih, zato želim, da otroci razvijajo spoštljiv 

odnos.  

 

V gozdu so jih pritegnili prav vsi dejavniki. Razlika med različnimi strukturami lubja, mah na 

koreninah, poraščeni štor. Vsakega od teh elementov so vnesli v igro. Razvijali so tudi čutne 

zaznave, saj je občutek grobega ali gladkega lubja za otroke posebno doživetje. Prinašali so 

različno lubje, ki so ga našli na tleh, ga opazovali, primerjali, tipali in vonjali. Prav tako so ga 

nekateri uporabili za izdelovanje hišic. Med seboj so primerjali tudi različne storže, jih 

vonjali, iskali semena. Nekaj naravnega materiala smo vzeli s seboj v vrtec, tako so se otroci 

tudi v prihodnjih dneh igrali z njim.  

 

Vsekakor se mi zdi, da je to odlično okolje za otroke, za spodbujanje njihove raziskovalne in 

naravoslovne žilice. Žal je naš vrtec zelo oddaljen od gozda in tako majhni, kot so moji otroci, 

težko zmorejo dolgo pot. Kljub temu bomo spomladi spet načrtovali takšen izlet.  

 

 

Slika 10: Raziskovanje po gozdu. 
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Slika 11: Tipanje lubja. 

 

4. DEJAVNOST – NARAVA, MATEMATIKA 

 

 ODTISKOVANJE LUBJA (»prenesemo« vzorec lubja – različne tehnike) 

 RISANJE VEJIC, IGLIC, STORŽEV SMREKE 

Cilji: 

 Razvijanje čutne zaznave – otip. 

 Opazovanje in ponazarjanje z risanjem. 

 

Potek dejavnosti: 

V našem sadovnjaku raste smreka. Na to so me opozorili otroci, saj sem sama nanjo 

popolnoma pozabila. Zato smo se odločili, da za odtis lubja uporabimo to, ki stoji v našem 

sadovnjaku. Otroci so s seboj vzeli liste papirja in voščenke. Ni jim bilo jasno, kako bi lahko 

prenesli točno takšen vzorec, kot je na deblu. Najprej so začeli risati, toda hitro so ugotovili, 

da risbe niso niti malo podobne vzorcu na lubju. Pokazala sem jih tehniko odtiskovanja. Papir 

sem položila na lubje in z voščenko nekajkrat potegnila čez papir. Prikazal se je lep vzorec 

lubja.  

 

Evalvacija: 

Otroci so najprej tipali lubje in opisovali, kakšno se jim zdi na otip. Odgovarjali so, da je 

hrapavo, da pika. Nato so pričeli z odtiskovanjem, kar pa jim je povzročalo malo težav. Težko 

so držali z eno roko papir na mestu in z drugo vlekli z voščenko. Tistim, ki niso zmogli, sem 

pomagala in jim držala papir. Vsak je želel napraviti svoj odtis. Ogledali so si svoj izdelek in 
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primerjali, če je res podoben vzorcu, kot je na smreki. Večinoma so bili precej podobni, kdor 

pa ni dobro pritisnil ali pa je vlekel z napačno stranjo voščenke, pa ni ustvaril tako dobro 

vidnega odtisa. Zmotila pa jih je še ena stvar, in sicer, da odtis ni bil prave barve. Otroci so 

uporabljali različne barve voščenk, lubje samo pa je rjave barve in to jih je malo zmotilo, ko 

so opazovali in primerjali svoj odtis. 

 

 

Slika 12: Odtiskovanje lubja. 

 

Ko smo se sprehodili po sadovnjaku, so me otroci poklicali, naj si ogledam, kaj so še našli. V 

enem kotu je stal star bor in tudi dve cipresi. Spodbudila sem jih, naj si ju ogledajo in 

potipajo, kakšne imata iglice. Hitro so ugotovili, da te ne pikajo kot smreka ali bor. Nabrali 

smo vejice in storže vsakega drevesa ter jih odnesli na naše igrišče, kjer je postavljena miza. 

Nekateri otroci so želeli veje in storže narisati. Opazila sem, da je nekaj deklic prav od blizu 

opazovalo storž in da so ga poskušale prerisati na papir. Ker jim ni ravno uspelo, so hotele, da 

ga jaz narišem. Potolažila sem jih, da so njihove risbe dobre. Če bodo večkrat poskušale, jim 

bo uspelo. Pristopile so tudi deklice iz sosednjih skupin in se nam pridružile pri risanju. 
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Slika 13: Risanje veje smreke in bora ter storžev. 

 

5. DEJAVNOST – MATEMATIKA, NARAVA 

 

 RAZVRŠČANJE, UREJANJE storžev, vejic po velikosti. 

 POSADIJO SEME: otroci poiščejo seme, ga posadijo, skrbijo zanj, opazujejo. 

 

Cilji: 

 Otrok razvršča in ureja nestrukturiran material. 

 Otroci se seznanijo s semeni, z načinom sajenja, skrbijo za posajeno seme. 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnici se nam je nabralo precej storžev, vejic smreke in ostalih jesenskih plodov, zato 

smo izkoristili dane plodove in jih razvrščali. Najprej sem pripravila drevesni diagram, kamor 

so razvrščali storže bora in kostanja, nato še storže bora in smreke. Storže so urejali tudi po 

velikosti od najmanjšega do največjega, prav tako vejice smreke. 

 

Evalvacija:  

Pri razvrščanju v prvi drevesni diagram, kjer so razvrščali storže bora in kostanja, otroci niso 

imeli težav. Razvrstili so jih hitro in pravilno. Zmotila se je le deklica A., ki se je z njimi 

igrala in ni opazila piktograma na začetku diagrama. Popravil jo je deček A. in ji povedal, da 

ne dela prav in ji povedal, kaj mora narediti, da bo pravilno. Nato jih je razvrstila pravilno do 

konca. Pri drugem drevesnem diagramu so imeli na voljo storže smreke in bora. Pravilno so 

jih razvrstili, tudi najmlajši. Ko pa sem dodala še vsiljivca – kostanj, so ga nekaj časa le 



41 

opazovali. Vedeli so, da ne sodi v diagram, zato ga je deklica E. prijela in odnesla nazaj v 

kuhinjo, kjer jih imamo shranjene. Ob tem je komentirala: »Le kdo pa je to prinesel sem?« 

 

 

Slika 14: Razvrščanje storžev bora in smreke. 

 

 

Slika 15: Prikradel se je vsiljivec, kaj sedaj? 

 

Več težav so imeli pri urejanju od najmanjšega do največjega. Pri tej dejavnosti otroci niso 

pravilno uredili storžev, to je uspelo le najstarejšim otrokom. Deklica P. je vejice smreke hitro 

postavila od najmanjše do največje, tudi dečka M. in Ž., ostali so imeli kar precej težav. Kar 

nekaj otrok je bilo, ki so večinoma vse pravilno uredili, le eden storž so postavili na nepravo 

mesto. Z vprašanji sem jih poskušala spodbuditi k razmišljanju in opazovanju, toda večini ni 

šlo. Najmlajši otroci niso razumeli navodila, zato so se z vejicami in storži igrali. Tudi to sem 

spodbujala. 
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Slika 16: Urejanje vejic smreke po velikosti. 

 

Zanimivo je postalo, ko je slučajno iz enega smrekovega storža padlo seme. Takoj sem jih 

opozorila, naj pogledajo in premislijo, kaj bi to lahko bilo. Oglasila se je deklica A. in rekla: 

»Mislim, da je to seme.« Pogovarjali smo se, zakaj je seme potrebno. Otroci večinoma niso 

vedeli, zakaj je seme v storžu, zakaj ima na koncu semena »perut«, kot se je izrazila ena od 

deklic. Zato smo pogledali v priročnik in prebrala sem vse, kar je pisalo o semenih. Otrokom 

se je zdelo zabavno, da ima »perut« zato, da ga veter lahko odnese daleč in ko pade na tla, 

zraste novo drevo. Težko so razumeli, da iz tako majhnega semena, zraste tako velika smreka.  

 

Tudi sami so želeli posaditi seme, da bodo videli, če bo zares zraslo veliko drevo. Takoj so 

prinesli lonček, zemljo smo imeli pripravljeno, odkar smo posadili malo smrečico, ki jo je 

deklica S. odtrgala na našem izletu v gozdu, in posadili seme. Toda semena niso zalili z vodo. 

Vprašala sem jih, če mislijo, da bo seme lahko raslo brez vode. Nekateri so rekli, da bo, drugi 

da ne bo. Nato pravi deklica A., da njena babica vedno zaliva na vrtu, ko kaj posadi. Otroci so 

se odločili in seme zalili ter lonček postavili na okensko polico. Občasno se kdo spomni in ga 

zalije, toda do sedaj seme še ni vzklilo. Otroci redno preverjajo, ali je že kaj pokukalo iz 

zemlje. 

 

Semena kljub zalivanju niso vzklila. Čakali in opazovali smo kar nekaj mesecev, vendar 

nismo dočakali. O tem, zakaj semena niso vzklila, so se otroci sami med seboj pogovarjali in 

razvili kar nekaj teorij. Našteli so, da je seme umrlo, da je bilo premajhno, celo da je bilo v 

temi in zato ni moglo zrasti. Še vedno pa uspeva naša mala smrečica, ki smo jo prinesli iz 

gozda.  
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Slika 17: Iskanje semen. 

 

 

Slika 18: Semena posadimo. 

 

6. DEJAVNOST – UMETNOST (ples) 

 

 PETJE PESMICE Le sekaj, sekaj smrečico. Pesmico se učimo kot BANS. 

 Izdelujemo TRGANKO: tema – smreka. 

 

Cilji:  

 Aktiviranje slušnega in gibalnega področja ter razumevanje besed. 

 Otrok izraža doživljanje v plesnem jeziku. 

 Otrok se sprosti in uživa. 

 Otrok izraža svojo kreativnost in obenem utrjuje motorične sposobnosti. 
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Potek dejavnosti: 

Pesmico sem zjutraj zapela sama, ko smo čakali na zajtrk. Nekaj časa je trajalo, da so se 

otroci umirili in začeli poslušati. To pesem so v vrtcu slišali prvič. Ko sem jih vprašala, če jo 

kdo pozna, če so jo mogoče slišali doma ali pri babici, je bil njihov odgovor, da je ne poznajo 

in da je še niso slišali. Želeli so, da jo zapojem še enkrat. Rekla sem, da jo lahko po zajtrku 

zapojem in tudi ponazorim. 

 

Tako smo tokrat izpustili jutranji krog in takoj prešli na petje pesmi. Še enkrat sem jo zapela 

in ob tem z gibi ponazarjala besedilo. Nekateri otroci so pričeli pripevati, toda zelo tiho, 

večina pa jih je ponazarjala za menoj. Le par otrok je stalo in opazovalo. 

 

Evalvacija:  

Zanimivo se mi je zdelo, da so se otroci ustavili ob besedilu »odrin, odrin od kraja preč, ne 

boš me vidl'a ljubca več.« Okrog tega in tudi zadnjega stavka se je razvila debata; kdo je kam 

šel, zakaj ni vzel s seboj deklice, kaj je naredila narobe, pa zakaj je ona jokala? Spodbudila 

sem jih, naj sami poiščejo odgovore, saj ni nepravilnih odgovorov. Otroci so ugotovili: »Da je 

fantek šel na barko, deklice pa ni hotel vzeti s seboj, saj mu je nagajala. Sedaj je pa njej 

dolgčas in joka, ker ni smela iti z njim.« 

 

Pesmico skoraj vsak dan zapojemo, velikokrat me sami spomnijo nanjo ali pa eden od otrok 

prične peti. Veliko otrok zna zapeti vse kitice, mlajši otroci še vedno rajši ponazarjajo. 

 

 

Slika 19: Izdelovanje trganke, smrečica 1. 
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Slika 20: Izdelovanje trganke, smrečica 2. 

 

V tem dnevu smo izdelovali tudi trganko smreke, prav tiste, tako so rekli otroci, ki so jo 

posekali za barčico. Najprej so natrgali papirčke, pri čemer so nekateri imeli kar precej težav. 

Delčke papirja niso odtrgali, ampak so oba dela vlekli narazen, nekje se je že odtrgalo. Mlajši 

otroci nimajo še dobrega pincetnega prijema in so se morali kar truditi, da jim je uspelo. 

Trganko so izdelovali izmenično, po dva ali trije otroci. Kdor je želel, je lahko dodal svoj del 

k skupni smreki. Tisti otroci, ki so delali skupaj v paru ali trojicah, so zelo dobro sodelovali. 

Tu se vidi, da imajo pri sodelovanju in skupinskem delu že nekaj izkušenj. Veliko dejavnosti 

pripravim tako, da se otroci dogovarjajo, sodelujejo med seboj, se dopolnjujejo, pogovarjajo. 

Zato so tudi trganko, smreko odlično napravili. 

 

 

Slika 21: Skupinsko delo. 
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Tabela 1: Bans 

BANS: SEKAJ, SEKAJ SMREČICO 

(Slovenska narodna pesem)                                             

                                                                

 

Le sekaj, sekaj smrečico, 

 

Z rokami mahamo poševno, kot da 

sekamo. 

tidreja drejatidrom, Se vrtimo v krogu (pri vsaki kitici, ko se 

ponovi). 

da stesal si boš barčico, 

tidreja drejatidrom. 

Z rokami pokažemo, kot da brusimo,  

Se vrtimo v krogu. 

Je smrečica posekana, 

za barko je pripravljena. 

Z rokami sekamo. 

Z desno roko ponazorimo črko u, 

prikažemo barčico. 

Je barčica napravljena, 

na morje je postavljena. 

Še vedno ponazarjamo barčico (črka u). 

Prikažemo valove. 

Odrin', odrin' od kraja preč, 

ne boš me vid'la ljub'ca več. 

Z roko mahamo, delamo kroge. 

S prstom zažugamo levo – desno. 

Je barčica zaplavala, 

je deklica jokala. 

Prikažemo valove in hodimo. 

Pomanemo si oči, jočemo. 

 

 

7. DEJAVNOST – UMETNOST (ples) 

 

 PET RITMOV: Tema: gozd, smreka, gozdne živali. 

 

Cilji: 

 Aktiviranje slušnega in gibalnega področja. 

 Razvijanje spontanosti, izvirnosti, domišljije. 

 Otrok se z gibom in plesom izraža, komunicira, v različnem tempu, ritmu in v 

različnih nivojih. 

 

Potek dejavnosti: 
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Glasbo petih ritmov otroci že poznajo. Uporabljam jo, kadar so otroci nemirni, glasni in kadar 

želim, da se sprostijo. Tokrat pa sem jim pred začetkom povedala, naj bodo ob poslušanju 

glasbe pozorni in naj premislijo, če jih glasba na kakršen koli način spomni na smreko in 

gozdne živali. Še preden sem predvajala glasbo, me je deček M. vprašal: »Ali smo lahko 

živali?« Rekla sem mu, da so lahko kar koli želijo, le naj ob tem dobro poslušajo glasbo. 

Otroci so se ob prvem ritmu vlegli na tla in pokazali, kako raste smreka. Prikazali so seme, 

nato so hitro vstali. Vprašala sem jih, če res smreka tako hitro raste, zato so se hitro premislili 

in še enkrat počepnili ter se počasi dvignili. Nato so pričeli prosto plesati in skakati. Vprašala 

sem jih, kaj se zgodi s smreko, ko veter piha. Deček M. je rekel, da iglice padajo dol. Otroci 

so nato mahali z rokami in pihali ter tako prikazali veter. Deklica P. se je začela zibati v bokih 

in jih rahlo obračati ter tako ponazorila veter.  

 

Otroci so omenili, da pada dež in vprašala sem jih, kaj se potem zgodi. Odgovorili so, da 

smreka raste. Še enkrat so prikazali seme, se počasi dvignili in pričeli plesati. Nato sem jih 

opomnila še na živali v gozdu. Najprej so se spomnili na medveda in prikazali njegovo hojo. 

Nekaj deklic je po vseh štirih hodilo okrog, dva fanta sta se valjala po tleh. Deček A. je začel 

oponašati tigra in grozeče rjoveti. Plesali so na tretji ritem.  

 

Pri četrtem ritmu so plesali bolj umirjeno, čeprav so večinoma še malo skakali. Le nekaj 

deklic je oponašalo baletke. Zadnji ritem je bil veliko bolj umirjen od prejšnjih, otroci so se 

vlegli na tla ali se počasi vrteli. Nato so spet neutrudno skakali in uživali v plesu. 

 

Evalvacija:  

Otrokom je bila naloga zelo všeč in nekateri so se vanjo popolnoma vživeli. Opažam, da 

imajo otroci ples »5-ih ritmov« zelo radi. Skozi ves ples sem jih vodila z vprašanji, takoj ko 

jih nisem spodbujala, so pričeli plesati prosto po svoje. Ples imajo moji otroci zares zelo radi, 

radi se izražajo preko gibov. Zato je tudi velikokrat del naših dejavnosti. 

 

Vedno pa se tudi najde kdo od otrok, ki ne želi sodelovati, včasih zato, ker ima slab dan, 

nekateri otroci pa se tudi sicer redko udeležujejo skupnih aktivnosti. Tudi tokrat se nam niso 

pridružile tri deklice, ki so stale in opazovale dogajanje. 
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8. DEJAVNOST – UMETNOST, NARAVA 

 

 OGLED FILMA Lisjaček potepin, na temo gozdnih živali. 

 Otroke spodbudim k SIMBOLNI IGRI na temo filma – gozd, gozdne živali.  

 

Cilji:  

 Otrok spoznava življenje v gozdu (vir informacij je dokumentarna zgodba). 

 Otrok se vživi v različne vloge, podoživlja vsebino, izraža svojo kreativnost. 

 Otrok sodeluje z drugimi otroki, se dogovarja, sklepa kompromise. 

 

Potek dejavnosti: 

Prva reakcija otrok, ko sem jim pokazala ovitek DVD-ja, je bilo veselje. Prepričani so bili, da 

si bodo ogledali risanko. »Ni risanka«, sem rekla, »je pa prav tako zanimiva zgodba o nekem 

posebnem junaku. Vas zanima?« Seveda so bili takoj pripravljeni na ogled filma. 

Dokumentarni film prikazuje življenje in dogodivščine lisjačka, ki je ostal sam v gozdu. Film 

vsebuje več različnih sklopov, v katerih je prikazano življenje, težave, prijatelje in sovražnike 

lisjačka, njegovo borbo za hrano in še marsikaj. Ogledali smo si nekaj teh posameznih 

sklopov. Celoten film je predolg, da bi si ga otroci lahko ogledali naenkrat. Že med ogledom 

so komentirali lisjačkovo vedenje, njegove dogodivščine, mu razlagali, kaj naj stori, ko ni 

mogel do hrane. 

 

Evalvacija:  

Vse, kar so videli in jim je ostalo v spominu, so kasneje preigravali v simbolni igri. Najprej so 

vsi želeli biti lisjački. Tako smo dobili vsaj petnajst lisjačkov, ki so se med seboj igrali, 

prerivali, žgečkali. Počasi pa so pričeli z vživljanjem v druge živali, ki so nastopale v filmu. 

Pripravili so domove, ki so jih zgradili iz miz, uporabljali so vse naravne materiale, ki jih 

imamo na voljo v igralnici. Iz odej in rut so pripravili ležišča, vzeli pa so tudi vse plišaste 

igrače. Igra je potekala v majhnih skupinah ali v parih, otroci so prehajali med skupinami. Ko 

je srnica »padla in si zlomila nogo«, se je igra obrnila v drugo smer. Takoj smo dobili nekaj 

zdravnikov, prosili so za zdravniški igralni komplet. Otroci so pričeli previjati roke in noge, 

meriti vročino in pritisk ter poslušati srce. Eden od pacientov sem bila tudi jaz in so me resno 

obravnavali, saj sem bila zelo bolna in sem morala ostati v bolnišnici. Zdravili so tudi plišaste 

živali in drug drugega. Tema zdravnik jim je veliko bližja od teme gozd, saj je naš vrtec sredi 
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mesta. Skoraj vsak dan slišimo sirene reševalcev, policistov, gasilcev in se o teh poklicih 

veliko pogovarjamo. Gozd pa, kot sem že omenila, ni blizu in tako nimajo toliko možnosti za 

spoznavanje. 

 

 

Slika 22: Simbolna igra 1. 

 

 

Slika 23: Simbolna igra 2. 
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Slika 24: Simbolna igra se je kmalu spremenila v zdravnika. 

 

9. DEJAVNOST – GIBANJE (ples) 

 

 VEVERICE V DUPLO (priredba gibalne igre Ptički v gnezda), izvajamo na igrišču. 

 

Cilji: 

 Otroci medsebojno komunicirajo in sodelujejo. 

 Uvajanje otrok v igro s pravili. 

 Razvijanje pozornosti, hitrosti in naravnih oblik gibanja. 

 

Potek dejavnosti: 

Igra je potekala podobno kot gibalna igra Ptički v gnezda, s to razliko, da otroci niso izpadali 

iz igre. Vsak je najprej vzel obroč, ki je predstavljal njegovo duplo. Postavil ga je na tla in 

stopil vanj. Otroci so predstavljali veverice, vsak je imel svoje ime. Ko so stopili v obroč, sem 

se sprehodila od otroka do otroka, se jih dotaknila in rekla npr. »Ti si veverica Zoja.« Že pri 

eni od prejšnjih iger, ki smo jih izvajali v vrtcu, sem opazila, da se s pomočjo takšnega 

pojmovanja, ki je podkrepljeno z dotikom vsakega otroka, otroci intenzivneje vživijo v vlogo. 

 

Sama sem pripovedovala zgodbo, kaj veverica dela. Pričeli smo s tem, da je veverica zjutraj 

vstala, se pretegnila in zazehala, (otroci se pretegujejo in zehajo) nato se je umila, najprej 

obraz, zobe, nato vse štiri tačke (otroci ponazarjajo z gibi). Ker pa veverica skrbi za svoje 

zdravje, zjutraj tudi telovadi. Najprej nekajkrat visoko poskoči, zamahne z rokami, nato še z 

nogami, naredi nekaj počepov, se trikrat zavrti in globoko zadiha. Pripravi si še zajtrk, ga 
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poje, spije čaj in je pripravljena na delo. Danes ima veliko dela, saj je ponoči pihal veter in je 

na tla sklatil veliko semen, želoda in ostalih dobrot. Veverice gredo na delo. Otroci se 

zapodijo po igrišču, tečejo, iščejo, nabirajo in nabrane sadeže prinesejo v svoje duplo. Da 

kakšen sadež ne bi ostal kje skrit, so močno poskakovali, tako so gotovo vsi padli na tla.  

 

Evalvacija: 

Otroci so igro ponovili večkrat, saj jih je močno pritegnila. Sodelovali so vsi otroci, le deklica 

S. L. ni želela biti veverica. Tudi vsi najmlajši otroci, posebno deklici L. in Z,, ki običajno ne 

tečeta, sta danes sodelovali. Ko je veverica nabrala dovolj zaloge za zimo, se je bilo treba 

pripraviti za počitek. Najprej večerja, nato spet umivanje in počitek. Otroci so se umivali tako, 

da so se zraven raztegovali.  

 

Otroke takšna vrsta iger zelo pritegne, saj imajo zelo radi zgodbe. Preko zgodbe jim je bolj 

zanimivo in zabavno. Otroci se razgibajo, razvijajo pozornost in hitrost. Med tekom so vedno 

previdni in pazijo drug na drugega, tako da se ne spotikajo in padajo. Tudi nasploh so zelo 

povezana skupina, veliko delamo na socialnih stikih. Otroci zato pazijo drug na drugega, si 

pomagajo, še posebno starejši mlajšim. 

 

Zelo blizu so jim tudi razne zgodbe, vsakodnevno beremo pravljice, zato jih imajo otroci zelo 

radi. Iz tega izhaja tudi želja po tovrstnih gibalnih igrah, ki so podkrepljene z zgodbo in prav 

zato se jih tudi večkrat igramo. Tudi zame je zabavno, saj se moram izmišljevati vedno nove 

zgodbe.  

 

 

Slika 25: Veverice spijo, počasi se pričnejo prebujati. 
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Slika 26: Veverice se razgibajo. 

 

 

Slika 27: Odidejo nabirat gozdne sadeže. 

 

10. DEJAVNOST – UMETNOST, GIBANJE (ples) 

 

 GIBALNA ZGODBA »Kako nastane lesena igrača?«  

 

Cilji: 

 Otrok izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje). 

 Otrok osvaja osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora, načina, kako se giblje 

telo, spoznava različne položaje. 
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GIBALNA ZGODBA » Kako nastane lesena igrača?«  

 

V sklopu te dejavnosti sem si zamislila naslednjo zgodbo. 

Ponoči je z gora zapihal mrzel, močan veter (z rokami počasi uprizarjaš veter). Pihal je 

močno in kmalu postal pravi vihar (tečeš in mahaš z rokami). Na najvišji smreki so se 

prestrašena semena skrivala (čepiš in se stiskaš) in se držala storža (primeš se soseda), toda ni 

pomagalo. Veter je odpihnil majhno seme (tečeš in poskakuješ, ker te premetava) in ga nesel 

daleč, na drugo stran gozda. Tudi vse živali v gozdu so se skrile v svoje domove, da jih veter 

ne odpihne (počepneš in se stisneš skupaj). Zjutraj je veter odšel naprej proti hribom (mahaš z 

rokami in tečeš počasi naokrog) in v gozdu se je vse umirilo. Živali so pričele kukati iz svojih 

brlogov (počepneš in počasi dviguješ glavo) in duplin in se pričele pogovarjati (pogovarjaš se 

s sosedom), kako jih je bilo strah ponoči, ko je tako žvižgalo okrog njihovega doma. Malo 

seme, ki pa je ostalo samo na drugem koncu gozda, pa se je udobno ugnezdilo v mehko 

zemljo in zaspalo (stisneš se, uležeš na tla in zaspiš).  

 

Kmalu pride pomlad in seme se pričenja napenjati (počasi se pobereš v klečeči položaj), vse 

ga žgečka in tako se smeje (migaš in se smeješ), da naposled poči (počiš – pok). Iz semena 

vzklije mala smrečica, ki na toplem soncu raste in raste (počasi steguješ roke). Vsak dan se 

dviga višje in steguje svoje veje visoko, da jo vsi lahko vidijo (dviguješ se, vstajaš in širiš 

roke). Postane prav lepa, velika smreka in živali radi hodijo k njej na obisk in zobajo njene 

storžke in semena (polovica otrok je smrek – stojiš pokončno z rokami združenimi nad glavo – 

polovica je živali – ki počasi, po vseh štirih hodijo okoli smrek). Smreka je zelo vesela novih 

prijateljev in jih vedno lepo pozdravi (smreke malo pokimajo z glavo levo in desno), z njimi 

malo poklepeta in jim zapoje kakšno pesmico (tiho zapoješ). 

 

Nekega dne pa pridejo v gozd gozdarji in zagledajo lepo smreko (živali postanejo gozdarji – 

hodiš okoli smrek). Odločijo se, da jo bodo požagali. Smreka je bila najprej žalostna (smrečice 

si brišejo oči), ker odhaja in tudi gozdne živali so žalostne (si brišejo oči), ker odhaja. V roke 

vzamejo žago in pričnejo žagati, žiga–žaga, žiga–žaga (vzameš žago in žagaš žiga–žaga). Ko 

so gozdarji že popolnoma utrujeni (malo počiješ in nadaljuješ z žaganjem), se prične smreka 

nagibati in najprej počasi (nagibaš se počasi, še malo, še malo), nato pa vedno hitreje pada na 

tla. »Aaaaaaa in bum«, smreka obleži na tleh (obležiš na tleh). Požagano smreko gozdarji 

naložijo na tovornjak (nekaj otrok leži drug ob drugem in so tovornjak, po dva in dva 

gozdarja primeta eno smreko za noge in roke in jo »naložita« na tovornjak) in odpeljejo na 
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žago (otroci pod smrekami se zibajo levo–desno, kot da se premikajo), kjer jo razrežejo 

(gozdarji spet primejo smreke in jih odnesejo na kup) na majhne, majhne koščke (smreke 

čepijo, stisnjene kot majhni koščki).  

 

Toda gozdarji so za smreko imeli posebno nalogo. Njen les so odpeljali k mizarju in on je iz 

nje napravil prelepe igrače za otroke (vsak otrok uprizori eno igračo). Smreka je tako prišla 

stanovat k otrokom (gozdarji so zdaj otroci, ki zaplešejo z igračami), se z njimi igrala in jih 

razveseljevala. Nikoli ni bila sama in otroci so lepo ravnali z njo ter jo imeli radi.  

 

Potek dejavnosti: 

Zgodbo sem otrokom danes prebrala v jutranjem krogu in jih vprašala, kakšna se jim je zdela. 

Otrokom je najbolj ostalo v spominu, da je smreka odšla k otrokom in jih razveseljevala, v 

obliki nove igrače. Zanimalo me je, ali bi z gibi uprizorili to zgodbo. Prvi odgovor je bil, da 

ne znajo. Rekla sem jim, naj dobro poslušajo in pokažejo tisto, kar jim je všeč.  

 

Tako sem zgodbo ponovno pričela brati, bolj počasi, otroci so jo prikazovali z gibi rok, nog, 

telesa. Najprej je zapihal veter, otroci so to prikazali tako, da so se hitro vrteli, mahali in 

krožili z rokami. Ko je veter odpihnil malo seme, je nekaj otrok odšlo na drugi konec 

igralnice in so se zvili na tleh. Naslednja stvar, ki so jo ponazorili, je bilo malo seme, ki se je 

pričelo premikati, kaliti in počasi rasti. Vso besedilo vmes so le poslušali. Mala smreka je 

postala velika, otroci so se dvignili, okrog »smreke« so hodili otroci, ki so predstavljali živali. 

Del o gozdarjih so le poslušali, dokler gozdarji niso pričeli žagati. Žaganje so spet ponazorili 

in smreke so popadale na tla. Najbolj zanimivo od vsega jim je bilo, da smreko naložijo na 

tovornjak in jo odpeljejo. Nekaj fantov se je domislilo, da bi se vlegli na tla in se kotalili. Ko 

sem jih vprašala, kje pa imajo smreko, so se pridružile še tri deklice in ena od njih se je vlegla 

na fante. Fantje so se še vedno kotalili in tako je deklica T. kot smreka potovala na njih. Ta 

pogruntavščina jim je bila tako všeč, da so vsi želeli biti smreke in se na otrocih kotaliti. Pri 

tej igri so se zadržali dalj časa. Smreko je bilo treba razžagati na manjše dele, kar so otroci 

spet prikazali, kot da žagajo z rokami. Ostalo besedilo do konca so le poslušali. Deklica P. je 

na koncu, ko sem pripovedovala o smreki, ki je sedaj igrača pri otrocih in so vsi prijatelji, 

rekla: »O, kako lepo.«  
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Evalvacija: 

Otroci z gibalnimi zgodbami nimajo izkušenj, pred tem sem prebrala le eno. Tako, da se mi 

zdi, da je bilo vse, kar so pokazali, zelo dobro, da so bili pripravljeni sodelovati, kljub temu da 

jim ni poznana dejavnost. Po končani zgodbi sem opazila, da so se občasno še pogovarjali o 

igrači, ki je sedaj smreka. Na zgodbo so me otroci še večkrat spomnili. Vedno jim je najljubši 

del, ko smreko naložijo na tovornjak in jo odpeljejo.  

 

Ko sem jim naslednjič prebrala zgodbo, sem zraven pripovedovala, kako naj se gibajo. 

Otrokom je bil ta način bližji, še posebno mlajšim. Pri gibanju so se vživeli in gibe izvajali 

zelo izrazito. Ves čas poteka igre so ponazarjali dogajanje, brala sem dovolj počasi, da so 

uspeli gibalno prikazati vsak korak, ki sem ga povedala. Proti koncu so se spomnili, kako se 

zgodba konča, kar me je malo presenetilo, saj smo jo pred tem izvajali le enkrat. Opazila sem 

tudi, da so otroci gibalno bolj spretni, da bolje poslušajo in razumejo navodila in jih tudi 

izvajajo. Na mestu zgodbe, ko iz smreke mizar napravi igrače, so otroci tokrat presenetili z 

množico idej. Med lesenimi konji, mucki, vlakom, se je znašla tudi lesena barbika. Gibalne 

igre so postale pogosta oblika dejavnosti v skupini, vedno znova moram sestavljati nove, saj 

jih imajo otroci zelo radi. Iz teh zgodb razvijajo tudi simbolno igro, ki je med otroci pogosta 

oblika igre. 

 

 

Slika 28: Seme zanese na drugi konec gozda, kjer pade na tla. 
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Slika 29: Seme začne kliti in počasi raste smrečica. 

 

 

Slika 30: Smreko naložijo na tovornjak in jo odpeljejo na žago. 

 

11. DEJAVNOST – GIBANJE (ples) 

 

 PLES S SPODBUDO VONJA: Otrokom pripravim eterično olje smreke. 

 

Cilji: 

 Otrok zaznava in doživlja vonj. 

 Otrok razvija koordinacijo in orientacijo v prostoru. 

 Svoje doživetje otrok izrazi s plesom ter se ob tem sprosti. 
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Potek dejavnosti: 

Danes je imela ena od deklic rojstni dan in ples s spodbudo vonja smo vnesli v praznovanje. 

Po sladkanju in petju sem otroke povabila k plesu, vendar danes malo drugače. Najprej sem 

jim predstavila eterično olje smreke in jih spodbudila, naj povedo, na kaj jih spominja. Zelo 

previdno so se približali in ga vohali. Oglasil se je deček Ž. in rekel, da ga spominja na med. 

Otroci so se večkrat vračali in vohali. Naslednja se je oglasila deklica P., ki je rekla, da jo 

spominja na neko kremo. Po daljšem času se je oglasila deklica A. in rekla, da jo spominja na 

gozd. Takrat se oglasijo tudi ostali otroci in potrdijo, da tako diši v gozdu. Vprašala sem jih, 

kaj točno tako diši v gozdu. In deček M. je rekel, da smreka. Sedaj, ko so prepoznali vonj, 

sem jih povabila, naj zaplešejo. Čakali so nekaj časa in ko sem jih vprašala, na kaj čakajo, so 

odgovorili, da na glasbo. »Kaj pa, če bi danes plesali na vonj?«, jih vprašam. Najprej so me 

nekaj časa gledali, nato pa sta dve deklici pričeli plesati.  

 

Evalvacija:  

Deklici sta najprej posnemali gibe baletk. Ostali otroci so se hitro pridružili. Začeli so s 

počasnimi gibi, ki pa so skozi ves ples ostali umirjeni. Kljub temu, da je bil vonj močan, je bil 

umirjen in otroci so s tempom to pokazali. Nekateri so se vrteli, plesali v paru ali trojicah, na 

tleh. Stalno so prihajali nazaj, ponovno vohat, češ da so pozabili, kako diši. Opazila sem tudi, 

da je eden od otrok pokazal gib in drug ga je posnemal. Več takšnih dvojic se je ustvarilo. 

Dvakrat sem jih opozorila, naj ne govorijo, naj govorijo njihovi gibi. Vmes so pozabili, da naj 

ne bi govorili, tako so ves čas komentirali in se pogovarjali. Toda tudi pogovor je bil umirjen. 

Današnja izkušnja je bila prva za otroke, toda kljub temu mislim, da so se vživeli, plesali tudi 

brez glasbe in z gibi prikazali pomirjujoč vonj smreke. 

 

 

Slika 31: Ples s spodbudo vonja 1. 
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Slika 32: Ples s spodbudo vonja 2. 

 

12. DEJAVNOST – UMETNOST (ples) 

 

 ČAROBNE KARTE – TEMA »SMREKA«: deklica, babica, kuža, smreka, 

sonce, veter, žaga, podrta smreka, dež, hiša, novoletna smreka, kamin s prižganim 

ognjem, avto. 

 Otroci sestavijo zgodbo iz kart in jo odigrajo, odplešejo.  

 

Cilji: 

 Otrok si izmisli dogajanje, sestavi zgodbo in jo uprizori. 

 Spoznavanje, da iz določenih kartic lahko nastane več različnih zgodb. 

 Sodelovanje otrok pri dogovoru in gibalnem ustvarjanju. 

 Razvoj domišljije, ustvarjalnosti, iznajdljivosti. 

 

Potek dejavnosti: 

Karte sem danes postavila na mizo, brez navodil. Zanimalo me je, če bodo otroci pokazali 

kakršen koli interes zanje. Prva jih je opazila deklica A. in si jih pričela ogledovati. Ko jih je 

nekaj časa ogledovala, sem se ji pridružila in jo vprašala, če so ji kartice všeč. Odgovorila je, 

da so ji. Prestavljala jih je in jih med seboj kombinirala na različne načine. »Bi mi povedala 

kakšno zgodbico?«, sem jo vprašala. »Danes ne vem nobene.«, mi je odgovorila. Nisem želela 

siliti vanjo, zato sem jo pustila, da je kartice prestavljala še naprej.  
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Čez dva dni sem kartice spet postavila na mizo in tokrat jih je vzela deklica M. Pridružili sta 

se ji še dve deklici. Nekaj časa so prestavljale kartice po mizi, se dogovarjale za vrstni red 

postavitve, nato so se dogovorile, da izmenično pripovedujejo zgodbo. Dele zgodbe so 

kasneje tudi uprizorile. Najprej samo one tri, nato so se pridružili tudi ostali otroci. Žagali so 

smreko, se spremenili v avto, prevažali smreko. Deklice so se najprej dogovarjale, kaj bo 

katera zaigrala, v drugem delu, kjer so se pridružili tudi ostali otroci, pa je šlo bolj za 

spontano igro, brez dogovora. Vsak se je priključil na mestu, kjer mu je bilo zanimivo. 

 

Deklice, ki so bile razigrane, so prikazale tudi nekaj plesnih točk, ki se jih učijo na plesnih 

vajah. Vse tri zelo rade plešejo.  

 

Naslednji dan pa je deklica A. povedala zgodbo ob knjigi Gozd – podobe za najmlajše. sem 

Njeno zgodbo poskušala zapisati čim bolj točno. 

 

Deklica A. pripoveduje: »Mama ju nekega dne pripelje v košari v gozd. Anka je že videla 

veliko stvari v gozdu, celo sonce in dež. In tudi srno, ko se je večerilo in sta z mamico odhajali 

domov. Lana in Latik sta bila še malo mlajša, zato nista vedela prav veliko o gozdu. Lana se 

je rada skrivala med zelmi, borovnicami, jagodam, malinam in smokvam. Lantik in Živa sta 

bila druga. Živa je bila že velikokrat v gozdu, zato ve, da se stvari v gozdu ne sme trgati. Ko 

se z Lano in Lantikom odpravljamo domov iz piknika, nas mama pospremi do doma. Tam 

Lantik in Lana delata, izdelujeta nekaj prav iz papirja. Ko mama kuha, rada pomagata mami 

narediti mešanice in testo. Eden izmed otrok, ki je Ani zelo dolžen, ker ji pomaga, je zmešal 

mešanico belih borovnic.  

 

Nekega dne sta prišla v gozd. V gozdu sta nabrala večino gob. Potem sta odšla. Ko je bila 

košara že polna, sta se odpravila proti domu. Tam jih je zamotil Kik. Bil je deček, ki se je 

skrival za drevesnim deblom. In nista vedeli, od kod je, da je iz drevesnega debla, in sta šli. 

 

Lea je povedala mamici to, da je v gozdu že videla, ko je sama šla že v gozd, veliko posušene 

trave. Jajce ptičkov, kako ptička nese črva in kako ropota, ko ga tudi on prinaša. Tok, tok, ne 

morem spati ponoči, me še kaj zbudi. In tudi videla sem veverico, kako skače iz drevesa na 

drevo, se skriva v luknjici in tam grizlja svoje … tudi ježa sem že vidla, ko ga napade lisica in 

kje ježi spijo in kako ježi lovijo kačo. 
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Zvečer sem se odpravljala domov, sem videla kako netopirji podnevi spijo in ponoči letijo po 

bregu. 

 

Lisice pa so se mi zdele malce zvite, kot so vsake lisice. Videla sem tudi jelene in srne. To so 

bile moje najboljše dogodivščine v tem času. Pa še medvede z mami medvedko, kako se 

pomladi igrajo, to je pa višek. 

 

Jazbeci se skrivajo v podzemnih rovih. Nekoč sem jih že videla, kako je kopal rov v visoki 

pesek in kako se miši premikajo. Divji pujs, to je zelo višek, ker divji prašiči so zelo pametni 

in človeka zavohajo po nerazumljivem času. 

 

Ko smo s prijatelji šli v gozd, se je mama sončila ob velikem drevesu. Mi smo se sprehajali ob 

ginski cesti. Ko smo midve z mamo šle na piknik, me je mama preoblačila, kajti prihajala je 

zima in hčerka se je tako potila, da jo je vsako uro morala preoblačiti. In ko je bila peta ura, 

je videla zadnjo obleko, ki jo je imela v nahrbtniku. Drugi dan je snežilo, ko sta spet šla v 

gozd sva pogledovala, kako je kaktus zmrznil v snegu. Konec.« 

 

Evalvacija: 

Deklica A. rada pripoveduje, tokrat pa se je še posebno razgovorila. V svojo zgodbo je vpletla 

vse informacije, ki jih je slišala v vrtcu in doma. Danes je bila tudi bolj sproščena, knjigo si je 

pred tem že večkrat ogledala, čarobne karte pa so le kratek čas v igralnici. Potrebuje več časa, 

večkrat si mora ogledati slike, da se »zgodi« zgodba v njeni glavi.  

 

Večino ostalih otrok čarobne karte niso zelo zanimale, vsaj zaenkrat še ne. Karte sem 

postavila na polico, tako da so vidne in v dosegu njihovih rok. Bom pa pozorna na dogajanje 

v prihodnosti. 

 

13. DEJAVNOST – UMETNOST 

 

 IZDELAVA SMREČIC IZ SLANEGA TESTA. 

 

Cilji: 

 Seznanjanje s postopkom priprave testa. 
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 Razvijanje fine motorike. 

 Sprostitev in ugodje ob delu. 

 

Potek dejavnosti: 

Za današnjo dejavnost je bilo treba najprej pripraviti prostor. Ker je naša igralnica zelo 

majhna, moramo vedno zelo premišljeno organizirati dejavnosti in urediti prostor, da imajo 

otroci čim boljše pogoje za delo. Zato smo postavili mize in stole v tri kotičke, na mize so 

znosili modelčke, valjarčke, posodo in sestavine. Predno smo zmešali sestavine skupaj, smo 

jih poimenovali, ugotavljali, od kje so prišle. Običajen odgovor otrok, ko jih vprašam, od kje 

je določena stvar, je »iz trgovine«. Ko sem jih pred kratkim vprašala, kje dobimo maslo, 

oziroma iz česa je, je bil poleg odgovora »iz trgovine« še odgovor, da raste na njivi. Tako smo 

tudi tokrat ugotavljali, od kje dobimo moko. Vedeli so povedati, da je iz pšeničnega zrna, ki 

pa zraste na njivi. Ustavilo pa se je pri vprašanju, kdo melje pšenična zrna. Odgovor na to 

vprašanje bodo poiskali v knjižnici ali pri svojih starših, oziroma starih starših, tako smo se 

dogovorili. Prav tako nihče ni vedel, kje dobimo sol. Ena od deklic je rekla, da raste na 

drevesu. Tudi o izvoru soli se bodo pozanimali doma. 

 

Otroci so s tipom ugotavljali razliko med moko in soljo in ugotovili so, da je moka bolj 

»mehka«. Nato so sestavine zmešali v posodi, pri mešanju so se menjavali in ugotavljali, da je 

vedno težje mešati. Zanimalo me je, če vedo, zakaj težko mešajo. Deklica P. je odgovorila, da 

zaradi moke. Pri gnetenju in oblikovanju sem jim najprej pustila prosto pot. Dejavnost jih je 

zelo pritegnila, testo so gnetli, oblikovali, opazovali odtise prstov v testu. Na eni od treh miz 

smo pričeli z izdelovanjem okraskov. Otroci so morali najprej razvaljati testo, pri čemer so 

imeli kar nekaj težav. Testo se jim je prijemalo na valjar, niso ga dovolj pritisnili in je bilo 

predebelo. Zato sva pri valjanju pomagali s sodelavko. Veliko bolje jim je šlo pri 

odtiskovanju modelčkov v testo. Vse smrečice so previdno odstranili iz modelčkov in jih 

postavili na papir, da so se posušile. Deklica A. se je vmes domislila, da bi lahko v testo 

odtisnili vejice smreke in tako bi se videle tudi iglice. Ker imamo vejic smreke dovolj v 

igralnici, smo jih nekaj uporabili za odtiskovanje. Okraski so bili res lepi. Napravila pa je tudi 

mesec, ki mora po njenem, stati na vrhu smreke.  
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Slika 33: Izdelovanje smrečic iz slanega testa. 

 

 

Slika 34: Deklica A. se je domislila, da bi v testo odtisnila vejico in nato še model smreke. 

 

Evalvacija: 

Dejavnost je izredno pritegnila mlajše otroke, zelo dolgo časa so izdelovali okraske. 

Presenetil me je odziv starejših dveh deklic, ki sta še sodelovali pri izdelavi testa, potem pa ju 

dejavnost ni več zanimala. Ves dopoldan sta preživeli v našem kuhinjskem kotičku in se igrali 

po svoje. Okraske so otroci tudi pobarvali in z njimi okrasili umetno smreko v igralnici. Prva 

skupina se je lotila barvanja, druga pa okraševanja. V prvi skupini, kjer so barvali, so se 

zraven z barvami še poigrali. Na voljo sem jim dala dve različni barvi. Od začetka so barvali 

najprej z eno, nato še z drugo. Kmalu so ugotovili, da je veliko bolj zabavno barve mešati. Z 

mešanjem, dodajanjem so dobili različne odtenke barv in prav tekmovali so, kdo bo zmešal 

bolj zanimivo barvo. Tako smo po začetnih okraskih v dveh barvah dobili okraske 

najrazličnejših barv in odtenkov. 
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Druga skupina je bila zadolžena za okraševanje. Ko so se okraski posušili, so jih pričeli 

obešati na umetno smreko. Otroci so med seboj sodelovali, morali so se dogovarjati in vse 

skupaj jim je šlo zelo dobro. Kar precej dejavnosti oblikujem tako, da otroci delajo v manjših 

skupinah, na skupni dejavnosti. Njihovo sodelovanje, dogovarjanje, tudi popuščanje in 

obzirnost do ostalih otrok, je zelo dobro. Radi skupaj delajo, med njimi skoraj da ni prepirov 

in znajo se dogovoriti. Ta napredek, ki ga opažam, me zelo veseli. 

 

 

Slika 35: Najmlajši uživajo pri delu s testom. 

 

 

Slika 36: Barvanje okraskov. 
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Slika 37: Okraševanje novoletne smreke. 

 

14. DEJAVNOST – UMETNOST 

 

 IZDELAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC Z MOTIVOM SMREČICE. 

 

Cilji: 

 Spodbujanje veselja ob umetniških dejavnostih. 

 Razvijanje fine motorike. 

 

Potek dejavnosti: 

Ker se v letošnjem decembru vse vrti okrog smreke, so tudi voščilnice za starše na to temo. 

Takoj na začetku, še predno smo začeli z izdelovanjem, je nastala težava. Vsi bi radi naenkrat, 

takoj izdelovali. Ker že zaradi prostora to ni možno, sem jim najprej dala nalogo, naj najdejo 

način, kako bi rešili to zagato. Po kar nekaj pogovarjanja, prepričevanja, kdo bi moral prvi 

delati, sem jim predlagala, naj napravijo tri kotičke, od teh se bodo v prvem izdelovale 

voščilnice, za ostala dva naj se sami dogovorijo. Odločili so se, da se bo drugi prav tako 

likovni, kjer bodo sami ustvarjali voščilnice, risali in strigli. V tretji kotiček so postavili lego 

kocke. Otroci so se sami porazdelili po kotičkih in se preko dneva menjali. 

 

Za izdelovanje voščilnic sem pripravila smrečico, ki so jo sami obrisali in jo poskušali izrezati 

s škarjami. Mlajšim otrokom sem morala pomagati pri tem, prav tako so pomoč potrebovali 

pri obrisovanju. Nato so smrečici napravili okraske. Večina se je odločila, da bodo napravili 

takšno, kot je v naši igralnici. S prsti so odtiskovali in ji napravili novo letne okraske. Tako 
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pripravljeno smreko so nalepili na šeleshamer, dodati je bilo treba le še lepe želje in se 

podpisati. Prav vsi otroci so se sami podpisali, tudi najmlajši so naredili črtico. Voščilnice so 

še isti dan želeli odnesti domov, kar pa ni šlo, saj so se morale posušiti do konca. Otroci so 

bili ves čas zelo motivirani, še dodatno jih je spodbujalo dejstvo, da delajo za svoje starše. 

 

Evalvacija: 

Za otroke, ki so letošnje šolsko leto prvič v vrtcu, so vse te dejavnosti nove. Zato zelo radi 

sodelujejo, vse jih močno zanima. Ker pa se prvič srečujejo z različnimi materiali in sredstvi, 

potrebujejo tudi nekoliko več pomoči pri sami izvedbi izdelka. Težave jim povzroča 

predvsem striženje. Starejši otroci so pri dejavnostih že zelo samostojni, radi pomagajo tudi 

mlajšim, oziroma jih nekako vodijo skozi postopek. Za otroke novince pa je to prva 

voščilnica, ki so jo izdelali za svoje starše in zato so jih želeli odnesti takoj, še preden so se 

posušile. Bili so zelo ponosni na svoje izdelke. 

 

 

Slika 38: Izdelovanje voščilnic. 
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Slika 39: Tudi najmlajše deklice so z veseljem izdelovale svojo voščilnico. 

 

15. DEJAVNOST – DRUŽBA, UMETNOST (ples) 

 

 ČAJANKA 

 NOVOLETNO RAJANJE OB SMREČICI  

 

Cilj: 

 Otrok vzpostavlja prijateljske odnose in uživa v njih. 

 Otrok se seznani s pripravo čaja. 

 

Potek dejavnosti: 

Novoletno rajanje se je pričelo s čajanko. Otroci so od doma prinesli svoje najljubše skodelice 

za čaj. Skoraj vsi so se spomnili in jih prinesli, tisti, ki so pozabili, so šli v kuhinjo in prosili 

kuharico, če jih posodi. Tega nisem želela narediti namesto njih, saj želim, da prevzamejo 

odgovornost za tisto, kar se pred tem dogovorimo. Prav z navdušenjem so odšli v kuhinjo, le 

tam niso znali takoj povedati, kaj bi radi. Kuharica jim je pomagala in skupaj so ugotovili, kaj 

potrebujejo.  

 

V igralnici so otroci pomagali pripraviti mize, razdelili so prtičke, postavili smo dišeče 

svečke, zavrteli umirjeno glasbo in tako poskrbeli za prijetno vzdušje. V zadnjem tednu 

novembra smo pekli medenjake in današnji dan je bil pravi, da se posladkamo ob čaju. Preden 

je zavrela voda, je eden od otrok razdelil čajne vrečke. Sami so jih odprli in vohali ter 

ugotavljali, kateri okus čaja bodo pili. Večina je pravilno ugotovila, da so gozdni sadeži. 
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Namenoma sem kupila gozdne sadeže, ker se voda močno obarva in tako dobijo tudi vizualno 

predstavo, kako se napravi čaj. Čaj so si sami zmešali, ponudila sem jim rjavi sladkor v 

kockah in opazovali so, kako se je kocka stopila. Še posebej najmlajšim se je to zdelo izredno 

zabavno, hiteli so pripovedovati in kazati, da ni več kocke. Seveda so jih najbolj razveselili 

medenjaki, ki so jih z veseljem pojedli.  

 

Evalvacija: 

Najbolj zanimiva stvar pri čajanki je bila, ko sem opazovala našo deklico L. Je zelo zadržana 

punčka, ki je prišla letošnje šolsko leto in od septembra še ni spila požirka soka ali čaja pri 

zajtrku, oziroma kosilu. Zato me je zelo zanimalo, kako se bo tokrat vedla, ko je čaj pripravila 

sama. Opazovala sem jo tekom celotnega časa. Vzela si je čas, da je vonjala čajno vrečko, 

dodala sladkor, mešala in opazovala, ko je čaj obarval vodo. Najprej je previdno poskusila čaj 

z žličko. Opazila sem, da ji je bil všeč, saj se je obrnila k sosednjemu otroku in mu rekla, naj 

pije, da je dobro. Naj povem, da je ves čaj popila, pojedla piškote in bila dobre volje. Takoj 

pri kosilu, istega dne, je spet prosila za vodo. 

 

Otroci so bili nad pripravo navdušeni. Tudi tisti otroci, ki niso veliki ljubitelji čaja, so ga z 

užitkom popili. Med mešanjem so opazovali barvo, eno od vrečk pa sem tudi na željo deklice 

odprla, da so si lahko ogledali in potipali notranjost. Zanimalo me je, če vedo, od kje dobimo 

čaj, kako se ga pridela. Večina otrok je bila tiho, saj odgovora niso poznali. Opogumila se je 

ena od deklic, ki je rekla, da zraste na drevesu. Dogovorili smo se, da podrobnejše podatke 

preverimo v knjigi. 

 

 

Slika 40: Čajanka. 
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Zabavo smo nadaljevali s plesom in rajanjem. V središču je bila naša lepa smreka, otroci so 

plesali, se veselili in se zelo zabavali. Ker je bila smreka najprej na sredini igralnice, so plezali 

pod mizo, predvidevala sem, da so na takšen način želeli »vključiti« smrečico. Kasneje sem jo 

potisnila bolj k robu, otroci pa so plesali ob njej. Ples je trajal skoraj celo uro.  

 

8 UGOTOVITVE V SKUPINI »ZVEZDICE« (PREDDVOR) IN 

»SONČEK« (ZG. HOTIČ) 

 

V skupini Zvezdice (vrtec Storžek Preddvor) imajo otroci veliko predznanja, saj se pogosto 

srečujejo s smreko, so pogosto v gozdu in naravi. Prav tako v skupini Sonček (vrtec Taček 

Zg. Hotič), kjer je razlika vezana na starost otrok. Predznanje se vidi predvsem, ko se 

pogovarjajo o razlikah in podobnostih med iglavci, kjer so še posebej navdušeni otroci iz 

Storžka in radi delijo svoje znanje. Otroci iz obeh skupin zelo radi zahajajo v gozd in v 

naravo, so pogosti obiskovalci, saj je gozd v neposredni bližini njihovih vrtcev. V gozdu so 

zelo domači, poznajo pravila obnašanja, ki veljajo, so spoštljivi, živijo z naravo. 

Vsakodnevno obiskovanje jim je naravno in zato veliko dejavnosti izvajajo tam, pogosto 

gibalne igre, plešejo, raziskujejo. 

 

Ustvarjalni so tudi pri ostalih dejavnostih, ki so jih izvedli tekom projekta. Prav vsi otroci 

imajo radi ples in gibalno-rajalne igre. Otroci uživajo, se sproščajo ob glasbi. 

Miselnost in življenje na vasi sta še vedno drugačna kot v mestih, sta se strinjali obe avtorici. 

(Nograšek 2014; Novljan, 2014) 

 

9 EVALVACIJA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

1. Kako uspešno lahko otroci preko povezovanja področij naravoslovja in plesa 

spoznajo določeno temo? 

 

Naravoslovje je raziskovanje živega in neživega sveta okoli nas in otroci, ki so po naravi zelo 

radovedni, doživetja v naravi sprejemajo z veliko mero zanimanja in interesa. Dejavnosti v 

naravnem okolju in spoznavanje zgodnjega naravoslovja otroku pogojujejo njegov nadaljnji 

odnos do narave. S tem, ko smo povezali naravoslovno dejavnost s plesom in tudi drugimi 

področji, so otroci bolj celostno spoznali smreko. Vključili so vsa svoja čutila in celotno telo. 
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V doživljanje so vpletli svoja čustva, kar je dalo njihovemu doživljanju dodatno globino. 

Povezovanje področij dejavnosti pri spoznavanju določene teme je zelo uspešno, kar je 

potrdila naša raziskava.  

 

2. Na kakšne načine lahko povezujemo naravoslovje in ples? 

 

V tem mesecu smo naravoslovno temo na več načinov povezali s plesom. Preko gibalne igre, 

kjer sem preko vprašanj spodbudila otroke k izražanju, preko gibalne zgodbe, plesa z 

vzpodbudo vonja, plesa petih ritmov, plesa na temo mandal, ki jih otroci sami izdelajo, plesa 

na zgodbo »čarobnih kart«, ki jo otroci sestavijo in odplešejo, uprizoritve bansa – Sekaj, sekaj 

smrečico, rajanja ob novoletni jelki. Načinov je veliko, dodala bi lahko še ples na klasično 

glasbo – ples smrečic, na slušne spodbude iz okolja, (oglašanje živali, šumenje listov na 

drevesih, žuborenje vode …), na kinestetične spodbude, ko otrok pleše in se odziva na 

različen material, ki ga ima v rokah, na vidne spodbude, kjer so zanimive barve in oblike, 

prav tako pa tudi na tipne, ki vključujejo vse otrokovo telo (toplota, hlad, veter, mokrota, 

hrapavost, gladkost, mehkost, trdost). Otrokom pa je zanimivo tudi raziskovanje okusa, pri 

čemer pa moramo biti pazljivi, da ne zaužijejo strupenih rastlin in plodov. Povezovanje 

naravoslovja in plesa v vrtcu je smiselno, predvsem zelo poučno in zabavno. 

 

3. Kakšne so razlike v miselnosti in izkušnjah med otroci na temo »smreka« v mestnem 

okolju in na periferiji? 

 

V času izvajanja projekta sem že kmalu opazila, da bodo razlike zelo velike. Ne toliko zaradi 

starosti otrok, najbolj očitne razlike so bile povezane z lokacijo bivanja. Vrtec Storžek in 

Taček stojita na periferiji, v manjšem kraju (Preddvor in Zgornji Hotič), medtem ko je naš 

vrtec Čira-čara lociran v samem centru mesta Kranj. To pomeni, da sta miselnost in življenje 

naših otrok bistveno drugačna od življenja otrok v manjšem kraju.  

 

Otroci iz Preddvora in Zg. Hotiča imajo naravo tik pred nosom. Lahko rečem, da sta oba vrtca 

postavljena na čudovitih krajih. Kamorkoli se v Preddvoru odpravijo, so v dveh minutah v 

naravi – bodisi ob jezeru, v gozdu, na travniku, čez deset minut pa tudi že v hribih. To 

pomeni, da otroci znajo živeti in tudi živijo z naravo. Enako velja tudi za otroke iz Tačka. S 

skupinama skoraj vsakodnevno zahajajo v gozd, saj je v neposredni bližini vrtca. Otroci 

poznajo drevesa, poznajo življenje v gozdu in opazujejo njegove spremembe tekom leta.  
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Tega, na primer, otroci v vrtcu Čira-čara niso deležni, saj smo morali hoditi 40 minut, da smo 

videli smreko v njenem naravnem okolju. So pa moji otroci mestni otroci, ki obvladajo vse 

vrste tehnologij in poznajo poklice od A do Ž. Obvladajo simbolno igro, saj so celo temo 

gozdnih živali obrnili tako, da so dogajanje povezali z veterinarjem… Simbolno igro imajo 

zelo radi, narave pa ne pogrešajo toliko. So pač otroci kina, gledališča in podobnih zadev, ki 

prednjačijo v mestnem okolišu. Po tem projektu so pokazali več zanimanja za naravno okolje, 

za gozd in živali. Menim, da je to dobra spodbuda za nadaljnje delo. 

 

10 ZAKLJUČEK 

 

Smreka je za otroke, ki živijo večinoma v mestu in hodijo v vrtec, ki je v samem središču 

mesta, precej nepoznana stvar. Pri prvih pogovorih o tem, kako zgleda smreka, kaj ima na 

vejah in zakaj, v katero skupino spada, so otroci večinoma ostali tiho. Vedeli so, da ima iglice 

in da jo najdemo v gozdu, to pa je tudi vse. Po informacije smo se odpravili v knjižnico in se 

dobro založili s knjigami. Tako smo počasi, preko različnih dejavnosti spoznavali smreko.  

 

Najbolj od vsega se jim je v spomin vtisnil izlet v gozd, kjer so imeli možnost raziskovati na 

mestu samem. V gozdu so se dobro počutili, ogledali so si vsako luknjo, debla, primerjali 

lubje med seboj, si ogledali in nabirali storže ter odpadle veje. Mislim, da jim je ta dan najbolj 

doprinesel k poznavanju in spoznavanju smreke, saj so jo raziskovali v naravnem okolju in ne 

v igralnici preko literature. Storže, ki smo jih nabrali, smo prinesli v vrtec in otroci so imeli 

možnost izdelovati mandale, jih ponazoriti z gibi, prav tako so storže razvrščali in iskali v njih 

semena. Seme so posadili v lonček s prstjo, ob tem pa težko razumeli, da iz tako majhnega 

semena lahko zraste tako veliko drevo. Otroci so že v gozdu tipali in primerjali med seboj 

lubje, z lubja so prenašali njegov vzorec, prav tako opazovali in risali veje smreke. Vse te 

strukture in vzorci, prav tako pa tudi vonj, so bili za njih nekaj novega. Da bi vonj smreke še 

bolj začutili, smo pripravili ples s spodbudo vonja. Vonj smreke je naraven, pomirjujoč in 

otroci so ga dobro prikazali z umirjenimi gibi.  

 

Pri ogledu dokumentarnega filma in pri kasnejši simbolni igri se je pokazalo, na katerem 

področju imajo otroci več izkušenj in znanja. Simbolno igro so hitro preusmerili na zdravnika. 

Bolj blizu so jim teme, kot so zdravnik, policist, reševalec, gasilec. To so teme, s katerimi se 

velikokrat srečujemo, še posebej otroci, ki so vključeni v vrtec dve leti in so lansko šolsko 
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leto imeli možnost spoznati vse te poklice, obiskati policijsko postajo, tudi nas so obiskali 

redarji, gasilci, policisti in reševalci. Prav zaradi okolja, ki omogoča, da smo stalno v kontaktu 

s temi ustanovami, so jim bližje te teme. Gozd je precej oddaljen, do prvega gozda je kar 

nekaj hoda, zato se ne odločamo pogosto za obisk. Toda glede na tokratni odziv otrok in 

njihovo zadovoljstvo, se bomo spomladi večkrat odpravili, kljub utrujenosti, ki sledi po 

takšnem izletu.  

 

V mesecu decembru smo se trudili, da so bili naši dnevi veseli, praznični in smreka je bila 

odlična tema, ki smo jo lahko uporabili, da smo izdelali voščilnice na to temo, pripravili 

okraske za umetno smreko, rajali, plesali in se veselili skozi ves mesec. Menim, da so otroci 

dobro spoznali smreko preko dejavnosti, ki smo jih izvedli, njihovo znanje se precej razlikuje 

od začetnega. Me pa od vsega najbolj veseli, da so pokazali interes in zanimanje za naravo. 

Bolj opazujejo stvari okoli sebe, sedaj mi pokažejo vsako mravljico ali hrošča, ki ga opazijo. 

Zanimanje za naravo je bilo na začetku tega projekta minimalno. Veliko bolj zanimiva jim je 

bila knjižnica ali igralno-gibalne urice v telovadnici. Vsekakor jih želim s primernimi 

dejavnostmi še spodbujati k raziskovanju narave in bivanju v njej. V prihodnosti si želim več 

dejavnosti izvajati v naravnem okolju, saj tudi avtor (Katalinič, 2010 str. 8 ) pravi: »Narava je 

od človeka neodvisni svet in sile, ki v njem delujejo. Prav ta svet in sile v njej so privlačevale 

in privlačujejo, da človek ta naravni svet opazuje in raziskuje od zgodnjega otroštva do pozne 

starosti iz generacije v generacijo. Predvsem ga fascinira čudovito, raznovrstno razvito 

življenje. Življenje rastlinskega in živalskega sveta. Človeka, ne glede na starost, navdihuje 

opazovanje narave.« 

 

Ob vseh teh dejavnostih sem tudi sama spoznala, kako odlično lahko povežemo naravoslovje 

s plesnim izražanjem. Naravno okolje samo po sebi, s svojo raznolikostjo, bogatimi oblikami 

in vzorci, spodbuja k gibanju, iskanju novih možnosti ustvarjalnega giba in plesnega 

izražanja. Otroci naravo na ta način lahko doživljajo z vsemi čutili in celotnim telesom. V  

doživljanje narave  so močno vpletena otrokova čustva in moja naloga je bila prav spodbuda k 

močnemu čustvenemu doživljanju. V neposrednji izkušnji in s tem, ko so bili otroci ves čas 

motivirani, vpleteni v raziskovanje z vsemi čuti in čustvi, so pridobili trajno in uporabno 

znanje, prav tako pa so izoblikovali osebni odnos do doživetega.   
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