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POVZETEK 

 

Otroci, ki so sodelovali pri praktičnem delu diplomske naloge, so bili stari 2–4 leta. Ker je bila to 

skupina, kjer so bili otroci različnih starosti, so bile masaže, ki sem jih izvajala, še bolj zanimive. 

Pri izvedbi dejavnosti so se prepletala različna področja. 

 

Z izvedbo masaž sem želela doseči, da bi se otroci sprostili in pri tem izrazili svoja čustva. 

Posledica vsega tega naj bi bila tudi boljša komunikacija v skupini in manjša prisotnost agresije.  

 

Pred izvedbo masaž, ki sem jih izvajala, so se otroci s tem področjem plesne vzgoje srečali le 

občasno. Ob pisanju diplomske naloge sem si dejavnosti zastavila tako, da jo bodo otroci izvajali 

dva do trikrat na teden. Ponudila sem jim masaže, ki so že zapisane, nekatere pa so plod mojih 

idej.  

 

Ko sem z otroki izvajala masaže dlje časa, sem hotela videti njihov odziv in motiviranost. Po 

večmesečnem izvajanju sem lažje ocenila, na kakšen način otrokom masaže bolj približati. 

Ugotovila sem, da so za kakovostnejšo izvedbo potrebni čas, prilagajanje in čustvena 

navezanost med celo skupino in menoj.  

 

V teoretičnem delu sem predstavila različne poglede teoretikov. Vsi se strinjajo, da masaže 

pomagajo ljudem pri odpravljanju stresa, in sicer ne glede na njihovo starost. Zmanjšujejo 

agresivnost do sebe in drugih, izboljšajo medosebno komunikacijo in odnose. Po masažah so 

ljudje umirjeni, sproščeni in zadovoljni. Njihova ustvarjalnost pri reševanju različnih nalog in 

ustvarjanju na različnih področjih se v veliki meri poveča. Enako velja tudi za otroke.     

V empiričnem delu sem opisala petindvajset načrtovanih dejavnosti. Masaže sem izvajala šest 

mesecev. Vsako masažo sem izvedla dvakrat. Priprave zajemajo potek dejavnosti, predstavitev 

skupine, opis ponovne izvedbe masaž, cilje, področja, metode in evalvacijo vsake masaže. 

Potrdila sem, da so masaže v veliki meri izboljšale odnose med otroki, zmanjšale agresivnost. Po 

masažah so otroci bolj zbrano in ustvarjalno sodelovali pri naslednjih dejavnostih.   

 

Ključne besede: otrok, masaže, dotik, sprostitev, komunikacija, agresija.  





SUMMARY 

 

Massages for children in preschool period 

 

Children, that were participating in the practical part of my thesis, are two to four years old. 

This was a group of children of different age, consequently making the massages I was 

implementing more interesting. Different areas came together with the implementation of the 

activity. 

 

With giving a massage my goal was to relax the children and help them share their feelings. The 

outcome of that was better communication in the group and less aggression present. 

 

Before massaging, the children encountered this section of dance education only occasionally. 

The part of the thesis, I set myself the activities so that the children will be performed two to 

three times a week. I offered them massages that are already known, and some, that were my 

idea. 

 

After having performed massages for an extended period of time, I wanted to see the children's 

reaction and motivation level. In a couple of months it was easier to evaluate how to bring 

massages closer to children. I discovered that quality comes from time, adaptation and 

emotional attachment between the group and myself. 

 

In theoretical part, I present different views of theorists. All agree the massages help to cope 

with stress people irrespective of their age. It reduces aggression towards oneself and others, 

improve interpersonal communication and relationships. After the massage, people are calm, 

relaxed and happy. Their creativity in solving various tasks and creating in various fields in 

largely increasd. The same is true for children.      

 

In the practical part, I described twenty-five planned activities. Massages were implemented for 

a period of six months. Each massage was given twice. Preparations include: the course of 

activity, introduction of the group, description of a repeated massage procedure, goals, fields, 

methods and evaluation of every massage. I confirmed that massages largely improve relations 



between children, reduce aggression.  After the massage, children are more creative collected 

and participated in the following activities.   

 
Key words: children, massage, touch, relaxation, communication, aggression.  
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UVOD 

 

Preden sem začela izvajati masaže, ki so navedene v tej diplomski nalogi, sem po tovrstni 

dejavnosti posegla le občasno. Zanima me, kako daljše izvajanje masaž vpliva na otroke. Ko sem 

začela z izvajanjem, so bili otroci v skupini stari od dve do štiri leta. Čeprav je bilo delo zato težje, 

sem lahko spremljala, kako so se odzivali na masaže mlajši in kako starejši. Skupaj s pomočnico 

Lori Podlogar sva se posvečali tej temi kar šest mesecev. Vse masaže smo ponovili dvakrat, saj 

sem ugotavljala razliko pri izvajanju masaž prvič in nato drugič. Masaže sem predstavila tako, da 

je dvojica otrok po mojih ustnih navodilih izvedla masažo. Ostali otroci so tako videli, kakšna je in 

jo potem sami po mojih navodilih izvajali v dvojicah.  

 

Sprva sem pri nekaterih mlajših otrocih opazila zadržanost, ki je običajna, kadar otrok spoznava 

nove dejavnosti. Če kateri otrok ni želel sodelovati, ga k sodelovanju nisem silila. Pustila sem ga, 

da je le opazoval. Po vedenju ostalih je otrok videl, da se drugi zabavajo in se je kmalu pridružil 

igri. Želela sem, da se postopoma vsa skupina umiri, da bo čim manj agresije. V skupini je bilo 

devetnajst otrok, od tega le šest deklic. 

 

Starši so dovolili fotografiranje in snemanje za namen diplomske naloge.  

 

Pri vsebini masaž sem takoj opazila, da se področje povezuje z drugimi področji kurikuluma. 

Ugotoviti sem želela, s katerimi področji je povezana vsaka masaža.  

 

Ob masažah so otroci začeli razumevati pomen besed: naprej, nazaj, hrbet, trebuh, vrat, podplat, 

spredaj, zadaj. Ob njih so se sprostili in uživali, kar se je opazilo tako, da so zaprli oči. 

 

 Velikokrat sem masaže povezala tudi s poslušanjem glasbe, petjem pesmi. Tudi teme iz narave, 

ki smo jih izvedli v naravi, so bile velika motivacija za izvedbo masaže. Plesne dejavnosti se v 

našem vrtcu ne izvajajo pogosto v naravi, zato so bile za njih masaže v naravnem okolju še 

posebno zanimive.    
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Po vsaki dejavnosti so si otroci z zanimanjem ogledovali posnetke, jih komentirali in o njih 

pripovedovali tudi doma. Na pogovornih uricah so mi starši z veseljem pripovedovali, da se otroci 

veselijo teh dejavnosti. Povedali so mi tudi, da so jih otroci masirali in bili na to zelo ponosni. 

 

Sama sem bila vesela, da sem k sodelovanju pritegnila tudi najmlajše otroke. Otroci so dele 

posameznih masaž izvajali tudi med seboj pri spontani igri.   



3 

I TEORETIČNI DEL 

 

1 DOTIK 

 

1.1  Otroške igre 

 

Že pri otroških igrah se pojavlja dotik. Otroci se igrajo različne igre: metati figure, slepe miši, gnilo 

jajce, medvedja hoja in druge. Take igre omogočajo otrokom že pred tretjim letom, da 

vzpostavijo med seboj in z nami individualni stik. Pri tem mislim na držanje za roke, dotik hrbta, 

roke … Ugodje se pri otrocih kaže s smehom. Otroci takšne igre zelo radi izvajajo in jih želijo kar 

naprej ponavljati. Masaže pa so nadaljevanje iger z dotiki. 

 

»Dotik je naravna sestavina preprostih iger, npr. v krogu se držimo za roke, pošiljamo pozdrav 

prijateljstva s stikom roke po krogu, v igri »kipar in glina« oblikujemo telo soigralca, po hrbtu 

soigralca »pišemo pismo«, oblikujemo skupinsko skulpturo, plešemo skupinski ples s stikom 

različnih delov telesa idr. Z dotikom resda medsebojno posežemo v osebni prostor, pri čemer se 

marsikdo počuti tudi ogroženega, toda če ga sprejmemo kot pravilo igre, nam olajša 

komunikacijo s skupino, vključitev v skupino. Tu učinkuje tudi sociološko-psihološka zakonitost: 

čim manjša je prostorska distanca, manjša je socialna distanca in obratno. Preboj meje osebnega 

prostora in telesni stik pravzaprav zadovoljujeta prvinsko človekovo potrebo po varnosti in 

čustveni »toplini«, ki je otroku praviloma odvzeta že od njegovega vstopa v šolo in tudi še 

odraslemu človeku (razen v spolnosti). Dotik kot prvinsko sredstvo komunikacije udeleženci ne 

glede na starost ponovno najdejo v ustvarjalnih gibalnih kooperativnih igrah in prek njega gradijo 

mostove sodoživljanja in sporazumevanja na drugih ravneh – čustveni, razumski, duhovni.« 

(Kroflič, 1999, str. 135)  

 

1.2  Pomen dotika za medosebno komunikacijo 

 

V Velikem slovarju tujk sem zasledila razlago besede masaža. 
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»Beseda izvira iz francoščine – massein in iz grščine – massein. Prevod v slovenskem jeziku se 

glasi: mehanično vplivanje na razne dele telesa (pritiskanje, drgnjenje, gnetenje, gladenje, 

vtiranje).«   (Veliki slovar tujk, 2002)         

Ker je dotik pomemben pri izvajanju masaž, navajam še mnenja strokovnjakov tega področja.  

 

Dotik je najbolj neposredna oblika komuniciranja. Je prva človeška komunikacija po rojstvu, ko 

mati stisne k sebi novorojenca, in pogosto tudi zadnja, ko umirajoči želi, da ga držimo za roko 

(Trček, 1994, v Baruca, 1998). 

Ni emocionalne vsebine, ki je ne bi bilo mogoče izraziti z dotikom. Dotik je sestavni del 

medosebnih odnosov, opiše jih, jih poudari, opredeli in določi. Tudi odsotnost dotika opisuje 

odnos. Dotik je prispodoba bližine. Z dotikom človek sprejme in daje sporočila v skladu z 

izkušnjami, ki jih dobi v medosebnih odnosih že od zgodnjih obdobij svojega življenja naprej. Od 

izkušenj in od človekovega vsakokratnega čustvenega stanja je odvisno, kako in kaj zaznava in 

sporoča z dotikom in kaj mu ta pomeni. Dotik je en izmed izrazov in dokazov različnih vrst 

medsebojne bližine. Izraža lahko prijateljsko naklonjenost, spodbudo, pokroviteljski odnos, 

zaščito, lojalnost, pa tudi neodobravanje, odklanjanje in sovražnost. Vsakdo se zna dotikati na 

nešteto načinov in ni človeka, ki ne bi znal razpoznavati odtenkov teh načinov dotikanja. Izkušnje 

v medosebnih odnosih neprestano dopolnjujejo to govorico in nas delajo sprejemljive in 

občutljive zanjo. Dotik je lahko neke vrste zagotovilo varnosti. Določi vrsto odnosa in s tem 

posredno tudi pravila medsebojnega vedenja, ki je povezano z naravo vzpostavljenega stika. Taka 

prispodoba naklonjenega odnosa je npr. rokovanje – navada, ki ob srečanju pomeni znak 

zaupanja (Tomori, 1990, v Baruca, 1998). 

 

»Dotik ima močno socialno noto, saj omogoča pridobivanje in razvijanje raznovrstnih socialnih 

izkušenj, spodbuja in razvija vzpostavljanje vizualnega in fizičnega stika ter komunikacije, vpliva 

na razvijanje medsebojne pozornosti in medsebojnega zaupanja, omogoča specifično izkušnjo 

sodelovanja, spodbuja in uravnava medsebojne stike. S fizičnega vidika pa dotik omogoča 

specifičen način občutenja lastnega telesa.« (Turičnik in Bižal, 2013, str. 10) 
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1.3 Bibarije   

 

Gibalne igre v ožjem smislu so tiste oblike dejavnosti, ki imajo že neke zasnove pravil oz. neko 

vnaprej dano obliko.  

 

Gibalne igre 

»Pretežni del otrokove gibalne dejavnosti poteka v igri. Zato je gibalna igra v širšem smislu tudi 

otrokova funkcijska igra, ravnanje s predmeti, igra z vlogami, pa tudi opazovanje gibanja svojega 

telesa in gibanj v okolju. Gibalne igre v ožjem smislu pa bi bile tiste gibalne dejavnosti, ki imajo že 

neke zasnove pravil oz. neko vnaprej dano obliko. V obdobju do drugega leta potekajo gibalne 

igre predvsem v sodelovanju z odraslim, kasneje pa tudi brez odraslega. To so zlasti naslednje 

gibalne dejavnosti:  

‒ bibarije-gibalne igre ob pesmih nagajivkah, bibah, ob izštevankah in ritmičnih besedilih; 

‒ rajalne igre; 

‒ spretnostne gibalne igre; 

‒ gibalne igre z malimi orodji. 

 

Bibarije  

Bibarije so gibalne igre ob pesmih nagajivkah, ob izštevankah in ritmičnih besedilih. Te gibalne 

igre so oblika komuniciranja med otrokom in odraslim, ki potekajo od prvega meseca otrokove 

starosti. Temeljijo na ritmičnih glasovnih in besednih igrah, včasih dopolnjenih z melodijo, ki se 

povezujejo z igro dotikanja ter gibanja odraslega in otroka. Do drugega leta je v igri aktivnejši 

odrasel, nato pa lahko pobudo prevzame otrok, tako v odnosu odrasel ‒ otrok, kot v odnosu 

otrok ‒ otrok. Bibarije najdemo v našem ljudskem izročilu, ustvarjali pa so jih in jih še ustvarjajo 

tudi pesniki in glasbeniki.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 92) 

»V zadnjem času tej zvrsti posvečata veliko pozornosti Mira Voglar in Janez Bitenc. Seveda pa so 

nenehni ustvarjalci te vrste gibalnih iger starši, vzgojitelji in drugi odrasli ter sami otroci. Bibarije 

so pomemben člen v stikih med otrokom in odraslim. Odrasel človek ustvarja z dotikom, z 

mimiko obraza, z ritmom v glasu ter s svojim in otrokovim ritmičnim gibanjem nudi otroku 

ugodje in čustveno toplino. Čeprav otrok igre ne vodi samoiniciativno, je v igri vsestransko 

aktiven. Posluša glas, opazuje mimiko in gibanje odraslega, čuti dotikanje na koži in gibanje 

posameznih delov (prstov, dlani, nog) svojega telesa, giblje se skupaj z odraslim. Sprejema in 
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doživlja različne ritme in dinamiko po slušni, taktilni (preko dotika), kinestetični (preko čutil za 

gibanje v mišicah in sklepih) in po vizualni poti ter si tako razvija občutek za ritem in muzikalnost. 

Igra glasov in besed ga spodbuja v govornem razvoju. Zaradi vsestranskosti so gibalne igre – 

bibarije nepogrešljiv del vsebine vzgojnega dela z otroki na tej razvojni stopnji, pa tudi kasneje. 

Med odraslim in otrokom nastaja oseben in topel odnos, zato bibarije prispevajo k ugodnemu 

počutju otroka. Vsebujejo celo vrsto gibalnih kvalitet – ritem, dinamiko, izraz, gibe in gibalne 

motive posameznih delov telesa in celega telesa, gibanje v odnosu do soigralca, ki jih kasneje 

razvijamo, v usmerjenih igrah na področju plesne vzgoje.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 93) 

 

 

»Ritem je ena osnovnih človekovih značilnosti in potreb, ki že v osnovi izhaja iz delovanja 

človeškega organizma. Mnoge osnovne funkcije v človeškem telesu potekajo v ritmičnih ciklih 

(bitje srca, dihanje, kroženje krvi po telesu itd.). Poznamo termin »biološko ugodje«, ki označuje 

ugodje, ki ga prinaša gibanje in doživljanje ritma, v katerem posnemamo osnovne zakonitosti 

svojih bioloških procesov, ki potekajo po vzorcu enakomernega ponavljanja napetosti in 

sprostitve. Ritem je vezan na prva občutenja in zaznave vsakega posameznika, zato sproža 

najgloblje občutke varnosti in ugodja.« (Turičnik in Bižal, 2013, str. 10) 

 

1.4 Taktilne igre 

 

Avtorja priročnika Taktilne igre Turičnik in Bižal (2013) imata izkušnje z osebami s posebnimi 

potrebami, tako da je vsebina namenjena predvsem njim, pa tudi otrokom v vrtcih. Taktilne igre 

spodbujajo gibalno in glasbeno izražanje in otroke usmerjajo k umirjanju in sprostitvi. 

 

»Dovoliti drugemu, da posega v naš osebni prostor in se nas dotika, zaupati drugemu in se pri 

tem sprostiti, lahko marsikomu povzroča veliko težavo. Naj zato še enkrat poudarim, da moramo 

biti potrpežljivi in obzirni, da dejavnost ustrezno prilagodimo in da vedno upoštevamo načelo 

postopnosti in izbire.« (Turičnik in Bižal, 2013, str. 12)  

 

»Ko bo zaupanje vzpostavljeno in se bo prejemniku uspelo sprostiti, bo odprto sprejemal 

pestrost vsebinskih in zvočnih podob, dojemljiv bo za fizične občutke, zavedal se bo lastnega 
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telesa. Poskrbimo torej, da bo prejemnikom prijetno, kajti le tako jim bomo omogočili izkušnjo, ki 

jim bo pomagala doživeti in sprejeti nov vidik izkušnje s samim seboj.« (Turičnik in Bižal, 2013, 

str. 12–13) 

 

»Kadar se delo izvaja v parih, je eden od udeležencev izvajalec in drugi prejemnik, udeleženci pa 

naj se v pasivnih in aktivnih vlogah izmenjujejo. Bodimo pozorni, ali se je izvajalec zmožen 

prilagoditi prejemniku – ali njegovi dotiki niso premočni, prehitri ipd., zlasti če je prejemnik 

oseba, ki ni vajena takšnega načina dotikanja ali je hipersenzibilna.« (Turičnik in Bižal, 2013, str. 

14)  

 

»Razvrstitev iger v posamezna poglavja je le okvirna; npr. če oseba zavrača dotikanje z rokami, 

lahko vse igre izpeljemo s pomočjo predmetov, namesto dotikov lahko izvajamo manipulacijo in 

obratno. Odličen posrednik med izvajalcem in posrednikom je lahko ročna lutka.« (Turičnik in 

Bižal, 2013, str. 15) 

 

»Če posameznik ni vajen dotikov ali če mu dotiki povzročajo neugodje, se navodilom navkljub 

odločimo le za eno ali dve vrsti dotikov, pri tem pa se moramo osredotočiti na določen del telesa 

– najbolje na glavo ali roke, ker je večina vajena dotikov že zaradi izvajanja aktivnosti osebne 

higiene – nato pa postopoma prehajamo na različne vrste dotikov/manipulacij in na različne dele 

telesa. Upoštevati je treba, da so rahli in nežni dotiki posamezniku pogosteje manj prijetni kot 

čvrsti in jasno definirani.« (Turičnik in Bižal, 2013, str. 16) 

 

»Pri nekaterih taktilnih igrah se pojavljajo tudi glasbila, ki oddajajo močnejše vibracije in se 

uporabljajo pri terapiji z zvokom. Zvočna terapija se uporablja za sproščanje oziroma »masažo« 

notranjih organov z vibracijami, ki jih oddajajo nekatera glasbila (gong, basovske ksilofonske 

plošče, basovske metalofonske plošče, tibetanske posode …).« (Turičnik in Bižal, 2013, str. 19) 

 

1.5 Terapevtski dotik 

 

Avtorica knjige Therapeutic Touch, Janet Macrae, je dr. znanosti na področju zdravstvene nege. 

Raziskuje pomen dotika kot terapevtskega pristopa bolnikom, ostarelim in otrokom.   



8 

 

»Terapevtski dotik izvira iz starodavne prakse polaganja rok. Temelji na temeljni predpostavki, da 

življenjska energija ohranja vse žive organizme. Čeprav je ideja o pozitivni energiji ključnega 

pomena, jo na Zahodu šele sprejemajo. V medicini na Vzhodu pa je že dolgo prisotna.« (Macrae, 

1990, str. 3) 

 

»Pri zdravem človeku teče življenjska energija prosto skozi telo. Uravnoteženo hrani vse organe v 

telesu. Med boleznijo pa je energija ovirana in neurejena. Tisti, ki se ukvarjajo s terapevtskim 

dotikom, se učijo uglasiti splošno polje z zavestnim namenom, da bi bolniku povečali življenjsko 

energijo.« (Macrae, 1990, str. 4)  

 

»Dotik je način komuniciranja. Potreben je kot umetnost, glasba in se ga ne da točno določiti. V 

Združenih državah se ljudje zavzemajo za sodobnost in razvoj. Pri omenjeni tehniki je Dora Kunz 

zelo nadarjena terapevtka. Domnevala je, da sposobnost pomagati, celiti na način polaganja rok 

ni talent posameznika, temveč je to sposobnost vseh ljudi.« (Macrae, 1990, str. 5)  

 

»Tehnika nam pomaga umiriti misli in čustva. Umirimo se tudi fizično. Čas, ki ga porabimo za 

vaje, ni pomemben. Traja lahko nekaj sekund ali nekaj minut. Važen je občutek miru in 

neokrnjenosti v naši notranjosti. To je bistvo našega bitja, ki ga imenujemo središče. Ker smo 

človeška bitja, se vedno spopadamo s težavami. Če pa se naučimo mirno opazovati in dobimo 

občutek notranjega miru in moči, v naši zavesti prenehajo vladati občutki strahu. Potisnjeni so 

izven naših misli, tako da ne blokirajo in izkrivljajo življenjske energije, ki se pretaka skozi nas.« 

(Macrae, 1990, str. 24)  

 

V nadaljevanju bom navedla primer, kako se avtorica približa otroku v bolnišnici. 

 

»Ko sem razmišljala, da bi uporabila terapevtski dotik pri otroku, o tem nisem bila prepričana. 

Vprašala sem ga: »Ali lahko položim roke na mesto, kjer čutiš bolečino?« Otrok je pokimal, zato 

sem položila dlan na njegov trebuh. Nisem vedela, kakšen bo njegov odziv, zato sem nekoliko 

dvignila roko s površine njegovega telesa in mu dejala: »Ti veš, da čutim tvojo bolečino povsod, 

kjer te boli.« Prikimal je in me pogledal, kot da sem povedala nekaj najbolj razumljivega na svetu. 

Po tem odzivu otroka sem se na svoje veliko presenečenje popolnoma sprostila in naredila zelo 
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dobro terapijo. Kasneje sem spoznala, da me je ta mali deček naučil, da je terapevtski dotik 

normalen, naraven proces. Če ga posredujem drugim ljudem, je učinek močnejši kot vse 

besede.« (Macrae, 1990, str. 65) 

 

2  MASAŽE 

 

2.1 Masaža shiatsu  

 

»Shiatsu masaža je v veliki meri podobna masažam, ki jih uporabljajo v Evropi in pri nas pri 

rehabilitaciji bolnikov, prav tako pa so mnoge vaje podobne otroškim igram iz naše kulturne 

dediščine, ne da bi o njih mislili, da so zdravilne ali sprostilne. Ker se shiatsu masaža pojavlja tudi 

v našem okolju, sem se seznanila z literaturo, ki mi je bila dostopna. Spoznala sem, da tudi druge 

neevropske kulture uporabljajo masaže z istim namenom kot pri nas. Navedla bom nekaj citatov 

iz knjige Shiatsu cjelovitog zdravlja, ki mi je bila dostopna.      

Masaže shiatsu se je lahko naučiti. Ne potrebujemo mnogo tehničnega znanja, da bi učinkovito 

masirali. Ne potrebujemo kladiva oz. posebne opreme, da bi pomagali prijatelju. Naše roke, noge 

in telo so naši pripomočki. Uporaba rok med masažo shiatsu, ne samo da povečuje občutek 

ugodja in zdravja, temveč tudi spretnost rok in občutenja. Človeška roka je prečudovito 

pomagalo.« (Yamamoto in McCarty, 1997, str. 209)  

 

»Ljudje so že od nekdaj uporabljali različne oblike masaže. Poskušali so ublažiti bolečine, ozdraviti 

svoje člane družine in prijatelje. Strokovnjaki menijo, da masaža prihaja iz Kitajske. Verjetno je, 

da je vsaka država na svetu razvila drugačno metodo zdravljenja telesa z rokami.  

Kadar občutimo bolečino in se enostavno ne počutimo dobro, se nagonsko dotikamo, masiramo 

in pritiskamo na določene dele telesa. Sami nagonsko izvajamo terapijo, saj želimo ustvariti 

ravnotežje. Vsak je sposoben, da pomaga sam sebi in z manjšim naporom tudi drugim. To je 

osnovno načelo masaže shiatsu. Če živimo v skladu z naravnimi zakoni, ne bomo imeli večjih 

težav.« (Yamamoto in McCarty, 1997, str. 26)  
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»Na Japonskem se terapija z masažo shiatsu uporablja za sproščanje. Glede na to, da znižuje 

krvni tlak in sprošča napete mišice vratu in hrbta, se shiatsu v prvi vrsti uporablja za blažitev 

stresa.« (Yamamoto in McCarty, 1997, str. 25) 

 

2.2 Napetost in sprostitev 

 

Masaže so oblike sproščanja. Sproščamo pa se lahko na različne načine. Sprva so bile namenjene 

odraslim, ker si nismo mogli predstavljati, da so tudi otroci podvrženi stresu. Menili smo, da se 

otroci odzovejo na tak način le v skrajnih situacijah. Danes vemo, da so otroci lahko izpostavljeni 

stresu tudi v domačem okolju, kjer odslikavajo stresno situacijo odraslih. Tudi komunikacija 

odraslih z otroki, kjer odrasli želijo, da bi se otroci odzvali tako hitro, kot odrasli, je zanje stresna. 

Če hočemo razumeti stres pri otroku, moramo razumeti, kako je to pri odraslih.  

   

 

»Mnogi ljudje si želijo, da bi se tudi ob delavnikih lahko popolnoma sprostili, sploh da bi bili v 

življenju sproščeni. Prepričani so, da to pomeni vsega se znebiti, znebiti in še enkrat znebiti. Ko bi 

se pa res vsega znebili, ne bi več imeli potrebne napetosti, da bi v življenju kaj dosegli. Je že res, 

da večina ljudi vlaga v gibanje preveč napetosti in truda, vendar tega ne moremo označevati kot 

prenapetost, če ne povemo nekaj tudi o premajhni napetosti. Če mi ni jasno, kako naj uporabim 

svoj hrbet, da bom kos bremenu, moram za to več delati, kakor bi bilo sicer potrebno. To 

pomeni: če del mene naloge ne opravi smiselno, funkcionalno primerno, če torej napetost preveč 

popusti, morajo drugi deli storiti toliko več in so zato stalno preveč napeti. Čisto razumljivo je, da 

so posledice neugodne, pojavijo se bolečine ali celo poškodbe, ob tem pa še lastno 

nezadovoljstvo. 

 

Ne gre torej za popolno sprostitev, temveč za primerno sprostitev, primerno vključevanje samega 

sebe, primerno angažiranje naših funkcij. To je lastnost, kakor jo opažamo pri otrocih: s primerno 

zavzetostjo – pri njihovem početju jih ne smemo motiti – odlično delujejo po osebnem učnem 

ritmu in po svoji meri. Tudi to je le na videz povezano z gibanjem, v resnici je nekaj, kar zadeva 

vse naše življenje.« (Triebel-Thome, 1997, str. 34) 
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»Vse to je mogoče, ker naš živčni sistem tako čudovito usklajuje in povezuje funkcije različnih 

področij s funkcijami našega lastnega jaza. Pošilja impulze mišicam in prek njih okostju, kar 

povzroča gibanje, tako da lahko počnemo, kar smo želeli. Možganom pa pošilja tudi povratne 

informacije, ki izhajajo iz naših gibov in našega okolja.« (Triebel-Thome, 1997, str. 16) 

 

Pri današnjem načinu življenja se napetost in razdražljivost pojavljata že pri otrocih.  

 

2.3 Dotik rok 

 

Že takoj po rojstvu starša držita otroka z obema rokama. Otrok se podzavestno počuti varnega in 

sprejetega. Ko otrok naredi prve korake, ga starša držita, da ne pade. Ravno tako pri masažah 

uporabljamo obe roki, ki se nežno dotikata telesa. V določenem življenjskem obdobju otrok 

uporabi svoje roke pri igri, hranjenju, osebni higieni ... V besedilu, ki sledi, je opisan refleks 

dojenčka, ko stopi na noge. Da pa je to mogoče, ga odrasla oseba drži z obema rokama. 

 

Odskočni premiki: sistemi teorije in prakse 

»Novorojenček se ritmično giblje, če ga primemo z obema rokama in ga damo v položaj, da se z 

rokami dotika tal. Ta odziv imenujemo odskočni refleks. Opazimo ga v obdobju od rojstva do 

petega meseca starosti. Po tem refleksnem obdobju ga ne opazimo več zaradi razvoja in rasti 

možganske skorje. Taki poglobljeni refleksi so podobni toničnemu refleksu, ki ga je mogoče 

opaziti v zgodnjem življenjskem obdobju.« (Savelsbergh, Davids, van der Kamp in Bennett, 2003, 

str. 99) 

  

3 METODE  

 

Metode, ki jih uporabimo pri dejavnosti plesna vzgoja, so: metoda vodenja, metoda izmišljanja, 

metoda od vodenja k izmišljanju, metoda od izmišljanja k vodenju. 
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3.1 Metoda vodenja 

 

»S to metodo otroke vodimo h gibanju. Pretežno jih vodimo z lastnim gibanjem, včasih pa tudi 

samo z besedo. Vzgojitelj ali eden izmed otrok pokaže gibalni motiv, otroci ga povzamejo. 

Natančnost povzemanja gibalnih motivov je odvisna od zrelosti otrok in od operativnega smotra 

dejavnosti.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 69) 

 

3.2 Metoda izmišljanja (improvizacije) 

 

»Otroke z ustrezno spodbudo za gibanje usmerjamo k njihovemu gibalnemu ustvarjanju, 

izmišljanju gibanja. To je lahko neposredno. Gibanje nastaja sproti ob spodbudi (npr. ples ob 

glasbi), kar je na predšolski stopnji najpogostejši način gibalnega ustvarjanja. Vendar je že na tej 

stopnji lahko gibalno ustvarjanje tudi posredno, zlasti kadar otroci skupinsko ustvarjajo. Gibanje 

najprej pripravijo tako, da si ga izmislijo in šele nato zaplešejo pred vrstniki. Na ta način se otroci 

uvajajo v skupinsko ustvarjanje, v teamsko delo. Nastajajo prve gibno-plesne kompozicije.«             

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 70)  

 

3.3 Metoda od vodenja k izmišljanju (improvizaciji) 

 

»To je kombinirana metoda. V metodičnem postopku prihajamo iz vodenja v metodo izmišljanja 

(improvizacije). Najprej spodbudimo otroke v gibanje s svojim gibanjem, nato pa jih usmerimo v 

iskanje drugačnih, njihovih gibalnih motivov. Mlajši otroci, ki se težje preusmerijo iz danega 

vzorca gibanja, potrebujejo za to več časa. Ob njihovem duševnem in plesnem dozorevanju pa 

nam uspeva tudi to.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 70) 

 

3.4 Metoda od izmišljanja (improvizacije) k vodenju 

 

»Tudi to je kombinirana metoda. Najprej usmerjamo otroke k iskanju svojih gibalnih motivov,   

nato pokažemo še svojo gibalno zamisel in otrokom predlagamo, da preizkusijo še to. Tudi 

posamezni otroci pokažejo svoje zamisli, da jih vrstniki in tudi vzgojitelj povzamejo. Otroci si 

gibanje izmislijo ter vodijo vrstnike in vzgojitelja v gibanju.«   (Kroflič in Gobec, 1995, str. 70 in 71) 
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Pri masažah, ki smo jih izvedli, sem uporabila metodi vodenja in od vodenja k improvizaciji. 

Metodo vodenja sem najprej uporabila zato, ker so bili v skupini tudi mlajši otroci, ki so se na to 

dejavnost morali še privaditi. Sčasoma smo se na masaže že toliko navadili, da sem lahko 

uporabljala metodo od vodenja k improvizaciji. Otroci so pri izvajanju uživali in se sprostili.   

 

II      EMPIRIČNI DEL  

 

4 PRISTOP K TEMI 

 

4.1 Opredelitev problema 

 

Skupina otrok, s katerimi sem delala, je pretežno fantovska. Za to starost otrok je značilno, da so 

dečki bolj razposajeni kot deklice in da jih je velikokrat težje umiriti. Zato sem izbrala za temo 

diplome masaže za otroke, ki je obljubljala pozitivne rezultate. Masaže so potekale kot igre in 

dečki so jih skozi večkratno ponavljanje vzljubili. Podobno se je dogajalo tudi deklicam. O tem 

bom pisala na koncu diplomske naloge. 

   

Masaže za otroke v predšolskem obdobju potekajo neprisiljeno, in sicer prek igre. Igramo se jih 

odrasli z otroki ali pa se jih igrajo otroci med seboj. So ena izmed oblik gibanja, ki je za otroke 

zelo dobrodošla. 

 

»Z dotikom vzpostavite takojšen in edinstven stik. Skozi vaše dlani prihaja sporočilo ljubezni, 

tolažbe in ugodja. Masaža ugodno vpliva na živčevje in pomaga, da otrok hitreje ozdravi, kadar ga 

pesti prehlad ali kašelj.« (Diederichs, 2010, str. 6)   

 

»Z zvokom in glasbo otrok razvija slušni spomin in počasi določa svoje mesto v prostoru. Za 

otroka smo izbrali zvoke narave, kot so valovanje vode, živahno, a ne kričeče petje ptic 

(ščinkavec, kos), čarobno zvočno razpoloženje gozda poleti, zvok potokov in vetra v borovcih ter 

oglašanje delfinov.« (Diederichs, 2010, str. 7) 
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»To pomirjujoče razpoloženje bo vplivalo na oblikovanje otrokovih domišljijskih predstav in tudi 

na učenje govora. Pesmice imajo sproščujočo melodijo, deloma v slogu uspavank, včasih v 

izmenjavajočem se ritmu ali pa v vedno počasnejšem tempu, ki otroku pomaga zaspati ali se 

pomiriti.« (Diederichs, 2010, str. 8) 

 

V diplomski nalogi sem se odločila raziskati, kako masaža vpliva na 2‒4-letne otroke. Zanima me, 

ali se otroci ob daljšem izvajanju masaž sprostijo, ali bolje komunicirajo med seboj in ali 

postanejo manj agresivni. Ugotovitve bi rada koristno uporabila pri svojem delu.  

 

4.2 Raziskovalni cilji 

 

Raziskovalni cilji, ki sem si jih zastavila v diplomski nalogi, so: 

 ugotoviti, kako se otroci odzivajo na masaže in kako se pri tem počutijo; 

 ugotoviti, ali masaže pripomorejo k izboljšanju medsebojnih odnosov in posledično k 

manjši agresiji; 

 otroke spodbuditi h gibanju, zmožnosti posnemanja gibanja in prek tega k improvizaciji. 

 

4.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih postavila, so naslednja: 

 Kako so se otroci odzivali na izvedene masaže? 

 V kolikšni meri so po masažah izkazovali večjo sproščenost? 

 Kako so masaže pripomogle k boljši komunikaciji med otroki? 

 V kolikšni meri se je zmanjšala agresija po izvedenih masažah? 

 

4.4 Raziskovalna metoda 

 

VZOREC 

Praktični del – sodelovanje: pri načrtovanih masažah so sodelovali otroci, stari od 2 do 4 leta, iz 

vrtca v Osnovni šoli Dobrova pri Ljubljani iz skupine Račke. V raziskavo je bilo vključenih 19 otrok, 

od tega 13 dečkov in 6 deklic. 
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PROSTOR 

Masaže sem izvajala v igralnici, saj nimamo telovadnice. Poskušala sem izvesti tudi masažo na 

prostem, in sicer med drevesi na igrišču. 

 

PRIPOMOČKI 

Za izvedbo masaž sem potrebovala: 

 primeren prostor, 

 fotoaparat, 

 kamero, 

 pripomočke (blazine, brisačke, plastične avtomobile …). 

 

OPIS POSTOPKA IN OBDELAVA PODATKOV 

 

Pri izvajanju masaž, ki so del plesne vzgoje, sem uporabila metodo vodenja in metodo od vodenja 

k improvizaciji. Pri načrtovanju metod sem pri starejših otrocih uporabila metodo od vodenja k 

improvizaciji, pri mlajših pa le metodo vodenja, saj bi bila prva metoda velikokrat prezahtevna. 

Obdelava podatkov: 

 opazovanje,  

 fotografiranje, 

 snemanje, 

 sprotno zapisovanje. 

 

Potek masaž sem sproti beležila in si zapisovala posebnosti ter odzive otrok. Podatki so zajemali 

potek dejavnosti, analizo in refleksijo. Vsako masažo sem slikala in posnela. Opazovala sem odziv 

otrok in počutje v skupini na začetku izvajanj in kasneje, ko so se otroci že navadili na masaže in 

je bila to naša dnevna rutina. Opazovala sem, ali se je spreminjalo vzdušje v skupini, kako so 

otroci med seboj komunicirali in ali se je po masažah zmanjšalo agresivno vedenje posameznih 

otrok v primerjavi s stanjem v skupini pred izvajanjem masaž. 

 

Podatki so zbrani s pomočjo deskriptivne metode pedagoškega raziskovanja. 
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5 NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

V prvem krogu sem izvedla vseh petindvajset navedenih masaž. V drugem krogu sem iste 

ponovila v enakem vrstnem redu. Izvedene so bile v isti obliki.  

    

5.1 Masaža 1 

 

VIR: Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P & J. 

VSEBINA: masaža »cestni valjar«   

VODILO IZBORA  

Ker je to prva masaža, ki sem jo izvedla, je poudarek na tem, da se otroci navadijo na dotik 

drugega otroka in na gibanje svojega telesa.  

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: blazine 

MASIRANI DELI TELESA: hrbet, roke, noge, stopala, trebuh 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, gibanje 

OBLIKA DELA: v parih 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otrok sodeluje v igri z otrokom in navezuje pristen stik; 

 otrok se navaja na dotike in se ob tem dobro počuti. 

Gibanje: 

 otrok razvija koordinacijo celega telesa; 

 otrok se trudi, da upošteva navodila in čim bolj stegne roke in noge. 
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POTEK MASAŽE »CESTNI VALJAR« 

Otroke razdelim v pare. Vsakič sodelujejo trije pari. Prvi otrok v paru se uleže na trebuh, drugi se 

uleže čez hrbet ležečega otroka in se zakotali po njegovem telesu do stopal na nogah. Pomaga si 

z rokami. 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otroke vprašam, če vedo, kaj je to cestni valjar. Večina ne ve, zato jim razložim kaj je to.   

 

Glavni del 

Dejavnost so izvajali trije pari naenkrat. Tako je bila masaža bolj učinkovita.  

Prvi otrok v paru se uleže na trebuh, drugi se z iztegnjenimi rokami in nogami zakotali po ležečem 

otroku. Kotali se od hrbta proti nogam. Lahko si pomaga z rokami in nogami. Pri dejavnosti 

poslušajo tudi moja navodila. Oboje je kar težko uskladiti. Ko se otrok zakotali, se par zamenja, 

tako da se sedaj kotali drugi. Menjava pripomore k temu, da si otroci bolj zaupajo in niso preveč 

grobi.  

 

Zaključek 

Na koncu jih vprašam, če so se radi kotalili. Ali jim je bilo všeč, ko so se drugi kotalili po njih. 

Ugotovila sem, da so se ob prvi masaži počutili dobro.   

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Vsako masažo smo v roku dveh do treh mesecev še enkrat ponovili. Pri masaži »cestni valjar« so 

pri ponovnem izvajanju že bolje razumeli navodila, saj so v tem času naredili že kar nekaj masaž. 

Bili so bolj sproščeni. Noge so poskušali bolj stegniti in tudi z rokami so bili spretnejši. Ko pa je 

masažo ponovil drugi v paru, je včasih prišlo do zmede. Včasih sem morala posredovati tudi 

sama. Kljub ponovitvi so bili nekateri bolj vodljivi od drugih. 
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Slika 1: Cestni valjar 1 

 

 

Slika 2: Cestni valjar 2 

REFLEKSIJA 

Otroci so potrebovali kar nekaj časa, da so se umirili.  Po dveh tednih so tudi bolj zadržani otroci i 

začeli uživati. Namenoma sem delala največ s štirimi pari, da sem lahko po potrebi sodelovala in 

sem imela pregled nad dogajanjem. Pri tej masaži so jim najbolj nagajale noge, ki so jih preveč 

krčili. Mali Tine je na začetku le gledal. Večina otrok se je med kotaljenjem zabavala. Včasih sem 

jih morala opozoriti, naj ne bodo preveč grobi, da kotaljenje drugega ne bo bolelo. To je bilo tudi 

vodilo vseh masaž.  

 

5.2 Masaža 2 

 

VIR: Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P & J. 
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STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

VSEBINA: masaža »daj, da te narišem« 

VODILO IZBORA: 

Masažo »daj, da te narišem« sem izbrala zato, da se otroci postopno privadijo vseh oblik masaž. 

Začela sem z lažjimi in nadaljevala s težjimi. Navajajo se tudi umirjanja in sproščanja. Privajajo se 

navodilom: uležemo se na trebuh, na hrbet. Prste, roke in noge damo narazen … 

REKVIZITI: preproga 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo  

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 15 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, matematika  

OBLIKA DELA: v paru 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otroci se družijo in sodelujejo med seboj; 

 otroci sproščajo napetost; 

 spoznavanje celega telesa. 

Matematika: 

 otroci ugotavljajo, da je nekdo velik, drugi pa majhen, širok ali ozek; 

 vidijo, da masirajo z leve strani, nato pa z desne. 

 

POTEK MASAŽE »DAJ, DA TE NARIŠEM« 

Otroci so v parih. Eden se uleže na hrbet, raztegne roke in noge. Drugi obriše s prstom celo telo 

tako, da se dotika prijatelja ob robu vsega telesa. Ko prvi otrok konča, se otroka v paru 

zamenjata. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otrokom povem, da bomo pri današnji masaži s prstom obrisali svojega prijatelja ali prijateljico, 

kot bi risali na papir. Videli bomo, da je nekdo velik, drugi majhen, širši ali ožji. 

 

Glavni del 

Otroci ugotovijo, da je masaža zabavna. Začnejo pri glavi, dotikajo se telesa. Tako se začutijo med 

seboj. Nekateri se počutijo prijetno, druge pa žgečka in se hihitajo. Obrisati je treba tudi vse 

prstke na roki. Ni pomembno, koliko časa masaža traja. Pomembno je počutje otrok. Otrok, ki 

obrisuje prijatelja, mora menjati položaj svojega telesa. Ko pride do polovice telesa, menja 

položaj – gre na drugo stran. Nato otroka vlogi zamenjata.  

 

Zaključek 

Na koncu vse otroke vprašam, če so uživali in če jim je bilo prijetno. Odgovor je bil pritrdilen.  

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko sem masažo izvedla drugič, sem jo izvajala s štirimi pari naenkrat. Prvič le z dvema paroma. 

Zato je bila izvedba drugič res težja, čeprav smo masažo izvedli že prej in sem pričakovala, da jim 

bo lažje. Nekateri so tudi drugič imeli težave z obrisovanjem prstov na rokah. Pa ne zato, ker ne 

bi znali. Tu se je videlo, kdo je natančen in kdo je bolj umirjen. Z masažami bi rada dosegla ravno 

to, da bi se otroci bolj umirili in sprostili, saj nas naš način življenja odvrača od tega. Res pa je, da 

so s prstom drugič risali bolj natančno. Niso begali zdaj od rok na glavo, ampak so risali bolj 

strnjeno. Nekaterim pa še vedno dela težavo to, da morajo včasih stopiti na drugo stran ali pa se 

stegniti čez prijatelja, da so nalogo lahko opravili. 
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Slika 3: Daj, da te narišem 1 

 

 

Slika 4: Daj, da te narišem 2 

 

REFLEKSIJA 

Na začetku izvajanja masaž sem se odločila, da bom izvajala masaže, ki jih je zapisala gospa 

profesorica Schmidt. Šele kasneje, ko bom imela več izkušenj, bom poskusila s svojimi zamislimi. 

Ugotovila sem, da pri tej masaži nihče ni bil slabe volje, veliko otrok se je smejalo. Nekateri zato, 

ker so se dobro počutili, drugi pa ker jih je žgečkalo. Še posebno natančen pri izvajanju masaže je 

bil Vall. Natančno je obrisoval prijatelja. Tudi orientiral se je zelo dobro. Masažo je želel večkrat 

ponoviti. Lana si je masažo zelo dobro zapomnila, ko smo jo izvajali prvič. Prevzela je vlogo vodje. 

Mark se je zelo trudil, vendar je bil nekoliko nemiren. Iris je ležala na hrbtu. Nikakor ni mogla biti 
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pri miru, tako da se je morala Ajda zelo truditi, da je izvedla masažo. Sicer pa ni cilj, da se masaža 

izvede do potankosti. Važno je, da so se otroci sprostili in uživali. Ta cilj pa je bil dosežen. 

 

5.3 Masaža 3 

 

VIR: Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P & J. 

VSEBINA: masaža »dež« 

VODILO IZBORA 

Masažo sem povezala z deklamacijo Dežek. Izhajala sem iz tega, da posnemajo nežen dež s prsti, 

tako da se otrok v krogu počuti ugodno, začne zaupati prijateljem, ki so nežni in obzirni. 

STAROST OTROK: 2–4 Ieta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: /  

MASIRANI DELI TELESA: glava, roke, noge, telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji  

PODROČJA: jezik, umetnost; 

OBLIKA DELA: skupna in skupinska 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Jezik: 

 preko jezika otroci povezujejo dve področji – jezik in umetnost; 

 s pomočjo deklamacije se otroci lažje vživijo v masažo. 

Umetnost: 

 otroci se med seboj povežejo in postanejo obzirnejši; 

 otroci bolj zaupajo drug drugemu in skupini. 

 

POTEK MASAŽE »DEŽ« 

To masažo izvajamo v skupinah, vendar ne vse skupine naenkrat. Otroci stojijo v krogu, eden 

izmed otrok pa v sredi. Otrok, ki stoji v sredi, prekriža roke na prsih in se povsem sprosti. Ostali 
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otroci pristopijo in nežno s prstki tipajo po vsem telesu otroka, ki stoji v sredini. Začnejo pri glavi, 

nadaljujejo po rokah, telesu in nogah. Masažo večkrat ponovijo. Nadaljuje naslednja skupina, 

tako da pridejo na vrsto vsi otroci. 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Za začetek dejavnosti smo ponovili deklamacijo Dežek (Bitenc, 2005) 

 

Zdaj na nosek, zdaj na glavo, 

Zdaj na strehe in zemljo. 

Rajam, plešem kot vrtavka, 

Da nihče ne zna tako. 

Kdo me zdaj še ne pozna? 

Droben dežek sem z neba. 

 

Kako pa pada rahel dežek? Otroci s prstki ponazorijo padanje dežja. 

 

Glavni del 

Masažo smo izvedli v skupinah – postopoma. V eni skupini je bilo največ šest otrok. Tisti, ki so 

želeli, so stopili v sredino kroga. Roke so prekrižali na prsih. Ostali so lahno s prstki drseli po 

telesu otroka v sredini kroga. S prsti so ponazorili padanje lahnega dežja. Začeli so pri glavi in 

nadaljevali po telesu navzdol do stopal. To so ponovili večkrat. 

 

Zaključek 

Na koncu smo posnetke s kamere skupaj pogledali. Bili so navdušeni, zato sem jim obljubila, da 

bomo pogledali vsak posnetek masaže sproti. Bilo jih je zanimivo opazovati, ko so opazovali sebe 

in prijatelje in se smejali. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko smo masažo izvedli ponovno čez štiri mesece, so se nekateri otroci masaže še vedno 

spominjali. Lana je takoj želela stopiti v krog in kar sama je prekrižala roke na prsih. Tudi drugim 
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otrokom izvajanje ni delalo težav. Lepo so tapkali s prstki tistega, ki je bil na sredi. Ko je stopil na 

sredo Rok, ga je tipanje s prstki zelo žgečkalo. Nekateri so še vedno drseli z dlanjo, ne pa s prsti. 

To so bili predvsem mlajši otroci. Vsi pa so sledili navodilom. Nekateri bolj natančno, drugi manj. 

 

 

Slika 5: Dež 1 

 

 

Slika 6: Dež 2 

REFLEKSIJA 

V skripti profesorice Schmidt sem prebrala, da je to masažo bolje izvajati takrat, ko so otroci že 

navajeni dotikov. Pa sem kljub temu poskusila. Res je, da je nekaterim otrokom masaža bolj 

prijala kot drugim. Nekatere je tipanje s prsti žgečkalo, nihče pa ni pokazal večjega odpora. Nekaj 

otrok je izjavilo, da jim je pri masaži lepo. Razlike se niso kazale pri starosti, bolj se je odražal 

značaj otrok. Tisti, ki so bolj natančni, so tudi masažo tako izvajali, zlasti Vall. Nekateri so se 

kmalu začeli dolgočasiti. Tisti pa, ki želijo biti vedno v ospredju, so prvi želeli biti v sredini kroga. 
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5.4 Masaža 4 

 

VIR: Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P & J. 

VSEBINA: masaža »pirhi« 

VODILO IZBORA 

Masažo »pirhi« sem izbrala, ker je sovpadala s praznikom – pirhi. Vse vsebine so bile usmerjene v 

to smer. Pirhe so pred tem že slikali z barvami, tako da jim ni bil problem risati s prsti sedaj še po 

zvitem telesu prijatelja. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: / 

MASIRANI DELI TELESA: hrbet 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, matematika 

OBLIKA DELA: v parih 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otrok občuti dele in celoto svojega telesa v mirovanju; 

 otrok spodbuja in razvija čutno doživljanje z usmerjanjem povečane pozornosti pri 

tipanju. 

Matematika: 

 otrok v povezavi z drugimi področji spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like; 

 otrok preko masaže spoznava izraze za opisovanje položajev stvari, bitij, in sicer na, 

zgoraj, levo, desno. 
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POTEK MASAŽE »PIRHI« 

Pri prvem poskusu sta sodelovala dva para, drugič pa trije. En otrok v paru se zvije na tleh kot 

pirh, žogica, drugi po njem riše like in oblike predmetov s prstkom po mojih navodilih. Nato se 

otroka v paru zamenjata. 

 

ANALIZA MASAŽE  

 

Uvod 

Otrokom povem, da me zelo zanima, koliko pirhov bodo pobarvali doma in kako. Po pogovoru 

jim povem, da bodo tudi oni pri masaži kot majhni pirhi. 

 

Glavni del 

Eden izmed otrok v paru se zvije na tla v žogico – pirhek. Drugi otrok se skloni k prijatelju in riše s 

prstom po prijateljevem hrbtu. Najprej delajo pikice kot rahel dežek. Nato z dlanmi nežno 

masirajo prijatelja, kot bi nanašali barvo na pirhek. S prstki rišejo različne črte in vijuge, kot bi 

valovalo morje. 

 

Zaključek 

Ko sem otroke opazovala, sem videla, da so nekateri nežni, sproščeni, drugi pa kar malo grobi. Pri 

ponovitvi masaže bi rada to izboljšala. Čeprav nisem imela občutka, da bi se otroci ob masaži 

slabo počutili. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Pri ponovnem izvajanju masaže sem bila pozorna, da so bili otroci čim bolj nežni in uvidevni do 

prijatelja v paru. Tokrat sem masažo izvedla s tremi pari. Poleg masaž, ki smo jih izvedli že prvič, 

sem masažo dopolnila. Risali smo različne like po hrbtu. Pomagala sem jim tako, da sem jih 

usmerjala z navodili. Ko so risali drevo, so najprej naredili deblo, nato krošnjo, veje. Ko pa smo na 

primer risali hišo, smo najprej narisali spodnji del hiše, potem streho, dimnik, okna vrata. Če jih 

ne bi vodila, bi bila masaža precej krajša. 
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Slika 7: Pirhi 1 

 

 

Slika 8: Pirhi 2 

 

REFLEKSIJA 

Kljub temu da je večina otrok uživala, pa se Patrik masaže ni udeležil. Nismo ga silili, saj bi s tem 

dosegli nasprotno. To sem ugotovila tudi pri Tinetu, ki se začetnih masaž ni hotel udeležiti. Stal je 

ob strani in opazoval. Pri masaži »pirhi« pa se je brez povabila približal in zvil v pirh. Poskrbela 

sem, da ga je masiral bolj nežen otrok, da se ne bi prestrašil. Nekaj otrok je masiranje žgečkalo, 

tako da so se prisrčno smejali.  

 



28 

5.5 Masaža 5 

 

VIR: Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P & J.  

VSEBINA: masaža »po morju plavajo ribice« 

VODILO IZBORA 

Ker smo naredili že kar nekaj masaž in so jih otroci »vzeli za svoje«, sem se odločila za masažo 

»po morju plavajo ribice«. Pri tej masaži otrok leze po vsem telesu drugega otroka. Če bi tako 

masažo izbrala na začetku, bi se otroci verjetno počutili nelagodno. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: blazine in preproga 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo, razen glave in vratu 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, narava  

OBLIKA DELA: skupna, skupinska 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otrok doživlja, spoznava in uživa v umetnosti; 

 razvijanje potencialov v fazah doživljanja in izvajanja umetniških dejavnosti. 

Narava: 

 otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih; 

 otrok spoznava sebe, svoje telo in telesne podobnosti med ljudmi. 

 

POTEK MASAŽE »PO MORJU PLAVAJO RIBICE« 

Skupina otrok se uleže na tla na trebuh s stegnjenimi nogami. Ležijo eden zraven drugega, kot da 

bi tvorili preprogo. Prvi v vrsti pleza čez vse otroke kot ribica po morju. Pazi, da nikogar ne 

poškoduje. Ko pride do konca, se uleže k skupini otrok. Nadaljuje naslednji. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otroke vprašam, če so že kdaj opazovali ribe, kako plavajo. Ker je bil odgovor pritrdilen, sem jim 

dejala, naj pokažejo, kakšno je to gibanje.  

 

Glavni del 

Skupina otrok se uleže v vrsti na blazine in stegne noge. Ležijo tesno skupaj, da lahko otrok – 

ribica – nemoteno plava čez morje. Otrok, ki plava preko vseh otrok, mora paziti, da koga s 

kolenom ne udari. Varno se morajo počutiti tisti, ki ležijo, in tisti, ki plavajo. Kdor ni upošteval 

pravil ali ni mogel, sem ga takoj opozorila. Ko je ribica priplavala do konca, se je ulegla zraven 

ostalih otrok. Vlogo ribice je nadaljeval naslednji otrok. Ko sem to masažo izvajala prvič, sem jo 

izvedla v manjših skupinah, ostali pa so z zanimanjem opazovali. 

Zaključek 

Ko sem gledala posnetke masaže, sem opazila tudi nasmeške in dobro počutje otrok. To pa je bil 

tudi moj cilj. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Pri ponovnem izvajanju masaže sem si zastavila cilj, da masažo izvedem z vsemi otroki naenkrat. 

Če bi jim rekla, da naj se vsi uležejo eden poleg drugega, bi se vsi prerivali. Zato sem masažo 

izvajala postopoma. Eden za drugim so se ulegli na trebuh. Nekateri niso dolgo zdržali na 

trebuhu. Začeli so se dolgočasiti in obračati na hrbet. Večina pa je uživala in brezskrbno ležala na 

tleh z rokami pod glavo. Nekateri so se celo pogovarjali. Zanimivo je bilo, da ni nihče poskušal 

nagajati drugemu, čeprav so ležali tesno skupaj. 
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Slika 9: Po morju plavajo ribice 1 

 

 

Slika 10: Po morju plavajo ribice 2 

 

REFLEKSIJA 

Ko sem masažo izvajala prvič, se je kar nekaj otrok preveč odrivalo s koleni, tako da bi lahko koga 

bolelo. Ko pa smo masažo izvajali naslednjič, so na to bolj pazili. Iris se je že prvič hitro naveličala 

in se je obračala na hrbet. Lahko sem opazila razlike v gibalnih zmožnostih otrok. Večina otrok je 

razumela, če sem dejala, da se uležejo eden poleg drugega. Vall pa je razumel šele, ko sem mu to 

pokazala. Pri drugem izvajanju masaže sem mogoče pristopila preveč šolsko. Če bi izvajali bolj 

sproščeno kot prvič v skupinah, bi nastala zmešnjava. Pri drugem izvajanju je bil čas trajanja 
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daljši. Pri nekaterih sem opazila nemir. Takega načina sem se lotila namenoma. Želela sem 

doseči, da postanejo strpnejši, čeprav ni vedno vse po njihovo. 

 

5.6 Masaža 6  

 

VIR: Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P & J. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

VSEBINA: masaža »risanje na hrbet« 

VODILO IZBORA 

Otroke sem poskušala postopoma pripeljati do tega, da bi ravnali ustvarjalno in samostojno, da 

bi se lahko zanesli eden na drugega pri igri in pri komuniciranju med seboj. 

REKVIZITI: / 

MASIRANI DELI TELESA: hrbet 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, družba 

OBLIKA DELA: v paru 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti v 

občutenju telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe. 

Družba: 

 spoznavanje samega sebe in drugih ljudi; 

 otrok ima možnost razvijati prijateljske odnose z enim ali več otroki. 

 

POTEK MASAŽE »RISANJE NA HRBET« 

Otroci so v parih. Eden otrok sede pred drugega. Tisti, ki sedi zadaj, riše po hrbtu drugega. Delno 

po mojih navodilih, delno pa po želji otrok. Na koncu se otroka v paru zamenjata. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otrokom sem povedala, da bomo risali na hrbet različne stvari. Da so lažje razumeli, smo vsi 

naenkrat risali po zraku različne stvari. 

 

Glavni del 

Začeli smo s tremi pari. V skupini je bilo veliko dvoletnih otrok, zato so nekoliko slabše sodelovali. 

Ravnali so se po mojih navodilih. Nekateri so sodelovali, drugi pa so bolj opazovali. Izbrala sem 

mlajše otroke. Nekatere od njih je bilo na začetku masaž strah, zato je bil že to, da so sodelovali, 

velik napredek. Ko smo masažo izvajali prvič, so otroci stali. Bilo jim je lažje. Risali so po hrbtih 

prijatelja: pikice, črte, krog, valove, drevo, hišo. 

 

Zaključek 

Če jih ne bi vodila, masaže ne bi mogli izvesti, saj še ne zmorejo toliko samostojnosti. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Pri ponovnem izvajanju masaže so otroci sedeli v parih eden za drugim. Juliji sem rekla, naj pove, 

kaj bomo risali s prstom po hrbtu. Dejala je, da zmaja. Vsi so poskusili. Nekateri z več uspeha, 

drugi z manj. Deklica Lana je risala kar po zraku. Na moje prigovarjanje je poskusila po hrbtu. 

Drugi par si je izbral rožo. Opazila sem, da so to narisali zelo uspešno, nekaterim sem pomagala z 

vprašanji, kaj vse ima roža: liste, cvet, steblo. Tretji par pa je želel narisati punčko. Sedeli smo 

zraven dekoracije, na kateri so bili izrezani dečki in deklice. Dejala sem jim, naj pogledajo na 

steno in rišejo deklico.  

 



33 

 

Slika 11: Risanje na hrbtu 1 

 

 

Slika 12: Risanje na hrbtu 2 

 

REFLEKSIJA 

Ko sem masažo izvedla prvič, so otroci stali, ker sem predvidevala, da jim bo lažje. Moja domneva 

je bila pravilna. Opazila sem, da so bolj nemirni. Bližalo se je slabo vreme in ta sprememba je kar 

precej vplivala na njih. Marka sem vprašala, kaj počne, saj je precej agresivno risal po hrbtu 

prijatelja. Dejal je, da masira. Julija se je vedla do Tineta kar materinsko. Ko se je hotel igrati, ga je 

prijela za roko in posadila nazaj na tla, da sta izvedla masažo do konca. Nisem imela občutka, da 

bi bilo otrokom neprijetno. 
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5.7 Masaža 7 

 

VIR: Irena Humar 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

VSEBINA: masaža »metulj na cvetu« 

VODILO IZBORA 

Spomladi smo spoznali, kako se iz bube razvije metulj. Zapeli smo tudi pesmico Gosenica. Vse 

skupaj pa smo dopolnili z masažo »metulj na cvetu«. 

REKVIZITI: preproga 

MASIRANI DELI TELESA: glava, prsi, noge, podplati 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: narava, umetnost 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Narava: 

 otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo; 

 otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje. 

Umetnost: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti; 

 doživljanje plesne vzgoje kot igre. 

 

POTEK MASAŽE »METULJ NA CVETU« 

Masaža se izvaja po parih. Otrok leži na hrbtu z iztegnjenimi rokami in nogami. Otrok v paru 

počepne k prijatelju. Z obema dlanema naredi metulja, ki leti. Najprej nežno prileti prijatelju na 

čelo, nato na oči, na prsi, trebuh in podplate. Otroka se nato v paru zamenjata. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Na začetku se spomnimo, kako se iz jajčeca razvije gosenica, iz nje nastane buba in na koncu 

čudovit metulj, ki mu zapojemo pesmico Gosenica. V nadaljevanju vse to povežemo z masažo 

»metulj na cvetu«. 

 

Glavni del 

Ko sem masažo izvajala prvič, sem jo izvedla nekoliko drugače. Zdelo se mi je, da jo bomo tako 

lažje izvedli. Začeli smo z dvema paroma otrok. Eden od otrok se je ulegel na tla s stegnjenimi 

rokami in nogami. Drugi otrok je izvajal masažo po mojih navodilih. Najprej nežno položimo roke 

na čelo, na oči, prsi, trebuh in podplate. Mlajši so imeli težave, ker niso vedeli, kje so prsi in kje je 

čelo. Nekateri so bili malo prestrašeni in so čakali na mojo spodbudo. Počasi pa so se sprostili in 

uživali ob glasbi. Ugotovili so tudi, da drugega otroka boli, če niso nežni. 

 

Zaključek 

Na koncu masaže so se vsi otroci ulegli na blazino, zaprli oči in za sprostitev poslušali glasbo. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ponovno izvajanje masaže je potekalo nekoliko drugače. Izvajala sta jo dva para otrok. Eden se je 

ulegel na tla, drugi pa je z dlanmi oponašal let metulja. Metulj je najprej poletel na čelo otroka. 

Tam je nekoliko posedel. Nato je poletel na oči, prsi, trebuh in na koncu še na podplate. Tokrat ni 

bil problem ugotoviti, kje so prsi, trebušček … Le Julija se je zmedla in iskala podplate. Nekateri so 

ležali in zamahovali z nogami po tleh, kot bi želeli poleteti kot metulj daleč, daleč. 
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Slika 13: Metulj na cvetu 1 

 

 

Slika 14: Metulj na cvetu 2 

REFLEKSIJA 

To, da sem izvedla prvo masažo nekoliko drugače od druge, se je izkazalo za zelo dobro. Prvič so 

imeli težave že s tem, da so ugotovili, kje so čelo, prsi, podplati. Naučiti so se morali, da prijatelja 

boli, če se nanj preveč naslonijo. Drugo izvajanje je tako potekalo lažje, saj so se sedaj lahko 

posvetili temu, kako leti metulj in koliko časa posedi na posameznih delih telesa. Prvič so bili 

nekateri malo prestrašeni in neodločni. Drugič pa so se ob glasbi precej bolj sprostili in uživali. 

Sprostila jih je tudi pesmica Gosenica, ki smo jo peli na začetku.  
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5.8 Masaža 8 

 

VIR: Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P & J. 

VSEBINA: masaža »kača na soncu« 

VODILO IZBORA 

To masažo sem izvedla zato, ker sem predvidevala, da smo izvedli že toliko masaž, da bodo 

masažo »kača na soncu« lahko izvedli vsi naenkrat.  

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: / 

MASIRANI DELI TELESA: trebuh 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 15 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: vodenje 

PODROČJA: umetnost (glasba), narava 

OBLIKA DELA: skupna 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenju telesa, poslušanju sebe in drugih; 

 razvijanje spretnosti z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, instrumenti). 

Narava: 

 otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo. 

 

POTEK MASAŽE »KAČA NA SONCU« 

Pri tej masaži so delali vsi otroci naenkrat. Po mojih navodilih so se eden za drugim ulegli na tla in 

pokrčili kolena. Naslednji otrok se je lahno ulegel prijatelju na trebuh. To so ponavljali, dokler se 

ni ulegel zadnji otrok, tako da se je tako imenovana kača zvijala v različne smeri ob petju in 

poslušanju glasbe. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Dogovorili smo se, da bomo naredili veliko kačo, ki leži na soncu. Vprašala sem jih, zakaj kača leži 

na soncu. Nekateri so dejali, da zato, da se pogreje, Nik pa je dejal, da zato, da ne postane trda. 

Razložila sem jim, da je imel Nik prav, saj kača otrpne, če ji ni toplo. 

 

Glavni del 

Otroci so masažo izvedli z mojo pomočjo in ob navodilih. Prvi otrok se je ulegel na tla in pokrčil 

kolena. Naslednji se mu je ulegel na trebuh in tako dalje, da so se vsi ulegli. Videla sem, da mi 

otroci zaupajo. Najprej smo zapeli pesem Žogica. Zdelo se jim je smešno, saj so občutili 

poskakovanje trebuščkov. Ko sem jim dejala, naj zaprejo oči in se prepustijo glasbi, so bili odzivi 

različni. Nekaj otrok, ki so že drugače bolj umirjeni, se je držalo mojih navodil. Nekaj otrok se ob 

tem navodilu ni dobro počutilo in niso hoteli zapreti oči. Drugi pa so se obrnili na trebuh in 

uživali. 

 

Zaključek 

Pri ponovnem ogledu posnetka sem opazovala različne odzive otrok. Posebej sem bila pozorna, 

kako so se odzivali do drugih otrok, saj so bili zelo skupaj. Na moje veselje sem ugotovila, da so se 

sicer gibali sem in tja, da pa niso bili nasilni do drugih otrok. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Pri ponovnem izvajanju masaže sem otroke usmerjala le z ustnimi navodili. Kljub temu so jo 

izvedli zelo dobro in bolje kot prvič. Do konca masaže so lepo ležali, peli pesem Krica kraca, se 

predali in poslušali glasbo. Nekateri miže, drugi pa so gledali. Nisem jih silila, saj bi jim to lahko 

povzročilo nelagodje. Smejali so se, ko so se jim trebuščki tresli ob petju pesmi Krica kraca. 
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Slika 15: Kača na soncu 1 

 

 

Slika 16: Kača na soncu 2 

 

REFLEKSIJA 

To je bila prva masaža, pri kateri so sodelovali vsi otroci naenkrat, zato sem pričakovala razgibano 

dejavnost. Sama pri sebi sem se najprej umirila, da sem izvajala to dejavnost umirjeno. Prvič sem 

jim pomagala z navodili in fizično. Mali Tine prvič ni hotel sodelovati, vendar ga nisem silila. Do 

petja pesmi so bili umirjeni, potem pa so se nekateri začeli obračati na trebuh, vendar so vsi ležali 

in se zabavali. Opazovala sem Ajdo, kako zaščitniško boža prijatelja poleg sebe in to pri obeh 

izvedbah masaže. To je tudi v skladu z njenim značajem. Samo želim si lahko čim več takih otrok, 

ki umirjeno delujejo na skupino. Pri drugem izvajanju masaže sem bila zelo presenečena. Izvajali 
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so jo po navodilih in zelo umirjeno. Pridružil se nam je tudi Tine. Mislim, da se jim je ta masaža 

zelo priljubila, saj smo jo še večkrat izvedli in vselej so se zelo sprostili. 

 

5.9 Masaža 9 

 

VIR: Irena Humar 

VSEBINA: masaža »božam prijatelja« 

VODILO IZBORA 

To masažo sem izvedla zato, da bi dosegla v skupini čim bolj prijateljske odnose. Glede na to, da 

je v skupini veliko dečkov, ki so precej živahni in občasno nekateri tudi agresivni, sem si izmislila 

zelo preprosto masažo, vendar učinkovito. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: / 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: družba, umetnost 

OBLIKA DELA: skupna 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Družba: 

 spodbujanje občutljivosti za počutje drugih v skupini; 

 otrok spoznava, da morajo vsi med seboj sodelovati in biti vljudni v medsebojni 

komunikaciji. 

Umetnost: 

 negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na svet okoli sebe; 

 odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti. 
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POTEK MASAŽE »BOŽAM PRIJATELJA« 

Otroci stojijo v prostoru. Vprašam jih, kako bi potolažili prijatelja, če bi bil žalosten. Vsak se je 

odzval po svoje. Nekateri so prijatelje božali po glavi, licih, po hrbtu … 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Masaža je na prvi pogled zelo preprosta, morda celo preveč. Ko pa smo jo začeli izvajati, sem bila 

presenečena. 

 

Glavni del 

Ob vprašanju, kako bi potolažili prijatelja, so pričeli božati svoje prijatelje. Delala sem z vso 

skupino naenkrat. Malo sem jih tudi spodbujala. Božali so se po laseh, obrazu, hrbtu in trebuhu. 

Nekateri so le opazovali ali pa gledali nezaupljivo. Jaka pa se je kar obesil na Andraža, tako da je 

ta začel jokati. Mark je bil malo preveč grob, tako da sem ga opozorila. Tine pa je sedel, vendar je 

dovolil, da so ga božali. 

 

Zaključek 

Mislim, da so otroci razumeli, kaj sem skušala doseči s to masažo, saj so se pri naslednjem 

izvajanju še bolje odrezali. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Tokrat sem otrokom prepustila, da so božali in masirali, kogar so hoteli. Nikogar nisem silila k 

sodelovanju. Najbolj so uživali, ko so se objemali. Lana ni bila več tako prestrašena, ko so se je 

drugi dotikali. Celo sama je sodelovala. Tit se je tokrat umiril, začel božati prijatelje in dovolil tudi 

drugim, da so ga božali. Tudi Val je začel sodelovati. Opazila sem pozitivno klimo med izvajanjem 

masaže. 
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Slika 17: Božam prijatelja 1 

 

 

Slika 18: Božam prijatelja 2 

 

REFLEKSIJA 

Prvo izvajanje je bilo manj prepričljivo kot drugo. Zdelo se mi je, da so se prvič gledali bolj plašno, 

nekateri pa so bili preveč grobi, kot da bi poskušali do kod lahko gredo. Zelo dobro sem lahko 

videla, kakšni so otroci po značaju. Nekateri zelo korajžni, ljubeči ali pa zadržani. Vplivala pa je 

tudi starost otrok, saj so bili nekateri stari komaj dve leti. 
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5.10 Masaža 10 

 

VIR: Irena Humar 

VSEBINA: masaža »zibanje« 

VODILO IZBORA 

V skupini se dečki najraje družijo med seboj, deklice pa so najraje skupaj. Še posebno otroci, ki so 

starejši. Zato sem pri tej masaži sestavila pare, v katerih so sodelovali dečki in deklice skupaj v 

paru.  

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: blazine, radio 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo, z izjemo nog 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: gibanje, umetnost 

OBLIKA DELA: skupinska 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

GIBANJE: 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

Umetnost: 

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa.  

 

POTEK MASAŽE »ZIBANJE« 

Masaža se izvaja v parih. Eden v paru se usede na tla in da noge narazen. Drugi otrok se uleže 

tako, da sta njegova glava in zgornji del telesa naslonjena na roke prijatelja v paru. Ta ga na ta 

način nežno ziba gor in dol, dokler se otrok ne sprosti. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Masaža deluje zelo preprosto, vendar je kar precej zahtevna. To sem ugotovila pri izvajanju. 

 

Glavni del 

Masažo sta izvajala dva para naenkrat. V paru sta sodelovala deček in deklica. Prvi otrok se usede 

na tla in da noge narazen. Drugi otrok se uleže tako, da mu prijatelj ziba ves zgornji del telesa. To 

doseže tako, da z narobe obrnjenimi dlanmi ziba prijatelja. Pomembno je, kako otrok leži, da ta 

masaža uspe. K umirjanju pripomore tudi nežna glasba, ki so jo otroci poslušali med masažo. 

Nato se para zamenjata. 

 

Zaključek 

Ko sem jih na koncu masaže vprašala, kako se počutijo, sem bila presenečena, ker so dejali, da 

zelo dobro, saj sem imela občutek, da se jim je zdela masaža naporna. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko smo masažo izvedli ponovno, je prvi par navodila izvedel z veliko lahkoto. Videlo se je, da 

uživata. Druga dva v paru pa sta potrebovala malo pomoči, potem pa je šlo bolj sproščeno ob 

glasbi. Nista želela prenehati. Opazila sem, da želijo prav pozirati pred kamero, saj so se je že zelo 

dobro navadili. Bili so kot nekakšni igralci, ki se pri snemanju dobro znajdejo. 

 

 

Slika 19: Zibanje 1 
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Slika 20: Zibanje 2 

 

REFLEKSIJA 

Kot sem že na začetku omenila, sem namenoma v parih družila dečke in deklice skupaj, in sicer 

zaradi boljše komunikacije med njimi. Glede tega sploh ni bilo težav. Ko sem brala vsebino 

masaže, se mi je zdelo, da bo izvedba masaže zelo enostavna. Ko pa sem opazovala izvedbo 

otrok, se mi je zdelo, da jim zibanje povzroča težavo – fizično. Še posebej mlajšim otrokom. 

Nekaterim sem priskočila na pomoč, potem pa je šlo. Pričakovala sem, da bo kdo dejal, da ne 

more, vendar so izvajali brez tarnanja. Mogoče pa je bil to le moj občutek. 

 

5.11 Masaža 11 

 

VIR: Schmidt, G. (2003). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P & J. 

VSEBINA: masaža »dva kot eden«  

VODILO IZBORA 

S pomočjo te masaže se otroci navadijo globoko dihati in uskladiti dihanje s prijateljem v paru. 

Tako se naučijo, da se je treba v skupini prilagajati. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: blazine, radio 

MASIRANI DELI TELESA: zgornji del telesa 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 
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METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: družba, umetnost 

OBLIKA DELA: skupinska 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Družba: 

 otrok ima možnost razvijati načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih (kar vključuje reševanje problemov, vedenja in občutja drugih); 

 otrok spoznava samega sebe in prijatelje v skupini. 

Umetnost: 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije; 

 uporaba in razvijanje spretnosti s telesom. 

 

POTEK MASAŽE »DVA KOT EDEN« 

Otroci izvajajo masažo v parih. Dva otroka se usedeta s hrbti skupaj. Nagneta se čim bolj skupaj, 

da čutita dihanje svojega soseda. Tako postaneta bolj usklajena. 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Masažo sem izvajala s tremi pari naenkrat. Usedli so se s hrbti skupaj in čakali na navodila. 

 

Glavni del 

Uživali so ob poslušanju glasbe. Ko sem jim rekla, naj se naslonijo skupaj s hrbti in glavami, so 

malo čudno gledali. Ni jim bilo povsem jasno, zakaj naj bi to počeli. Ajda se je sprostila in celo 

mižala. Bolj zanimivo jim je bilo, ko so globoko dihali. Ko sem jim dejala, naj poslušajo svoj in 

prijateljev srček, jim je šlo lažje. Ko so globoko dihali, so poslušali dihanje prijatelja v paru.  

 

Zaključek 

Opazovala sem njihovo reakcijo in predvidevala, da se bodo drugič bolje vživeli. 
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PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Pri ponovnem izvajanju masaže sem jih zelo natančno opazovala. Ko so globoko dihali in se 

poskušali prilagoditi prijatelju v paru, so kar malo pretiravali z dihanjem. Ob izvajanju in 

poslušanju glasbe se jim je zdelo vse smešno. Sicer pa so se bolje počutili kot prvič. Nekateri so 

nagnili glavo nazaj in se prepustili. Samo nekateri so zaprli oči. Mislim, da jim to povzroča 

nekakšen strah. 

 

 

Slika 21: Dva kot eden 1 

 

Slika 22: Dva kot eden 2 
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REFLEKSIJA 

Mislim, da brez usmerjanja ne bi dosegla želenega učinka. Težko se jim je bilo sprostiti in 

nasloniti glavo na prijateljevo. Če dobro premislim, to sploh ni tako enostavno. Najbolj sta se 

sprostili Ajda in Lana. Ajda je delovala, kot da jo nič ne vznemirja. Zaprla je oči in se prepustila. 

Lana se je sicer sprostila, vendar jo je še vedno pritegnilo vse v okolici. Jaka se je zelo trudil, 

vendar je njegov prijatelj premalo sodeloval. Glede globokega dihanja pa so se težko uskladili, 

vendar so se navadili, kako se to dela. 

 

5.12  Masaža 12 

 

VIR: Irena Humar 

VSEBINA: masaža »umirjanje« 

VODILO IZBORA 

To masažo smo izvedli, ker so otroci včasih pred izvajanjem določene dejavnosti zelo nemirni. S 

to masažo pa se počasi umirijo, saj jim preusmerim pozornost drugam. To sem preizkusila tudi 

kasneje. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: tamburin  

MASIRANI DELI TELESA: glava 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: gibanje, umetnost 

OBLIKA DELA: skupna 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Gibanje: 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja – tek; 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 
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Umetnost: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti; 

 negovanje in razvijanje individualnih potencialov v fazah doživljanja in izražanja na 

področju umetniških dejavnosti. 

 

POTEK MASAŽE »UMIRJANJE« 

Vsa skupina otrok sedi na tleh. S pomočjo mojega vodenja se otroci božajo po laseh, licih – ob 

tem se sprostijo in mižijo. Nato nežno božajo svojega soseda. Na znak vstanejo in tečejo po 

prostoru. Vse skupaj večkrat ponovimo. 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Masažo smo pričeli umirjeno. Otroci so se usedli na tla eden poleg drugega in z zanimanjem 

prisluhnili navodilom za masažo. 

 

Glavni del 

Pričeli so z božanjem samega sebe po laseh in obrazu. Ob tem so nekateri mižali, drugi pa nad 

mižanjem niso bili navdušeni. Nato so božali prijatelja poleg sebe. Božati so se pustili vsi, niso pa 

vsi božali tudi prijatelja poleg sebe. Čez nekaj časa sem začela igrati na tamburin. Ob zvoku 

tamburina so tekli po prostoru. Ko sem prenehala igrati, so se ponovno usedli in ponovno smo 

izvedli masažo. To smo ponovili trikrat. 

 

Zaključek 

Zanimivo je bilo, da se sploh niso naveličali. Zdelo se mi je prav, da sem med masažo vključila 

gibanje. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko smo masažo izvedli ponovno, ni bilo nobenih problemov. Otroci so se izvajanja spomnili od 

prej. Bolj korajžno so se božali med seboj. Nekateri so bili prvič bolj boječi ali so celo poskušali 

malo nagajati. Masažo smo kasneje izvedli še večkrat. Vedno je dosegla željen učinek in vedno so 

uživali. 
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Slika 23: Umirjanje 1 

 

 

Slika 24: Umirjanje 2 

 

REFLEKSIJA 

Tek med masažo je zelo popestril dejavnost. Med izvajanjem masaže si lahko hitro ugotovil, 

kakšni so otroci. Nekateri zelo korajžni, drugi boječi in nekateri malo prestrašeni. Večina otrok je 

takoj pričela z masažo, drugi so se najprej razgledali in se šele kasneje pridružili. Tekli so vsi razen 

Tineta, čeprav ga je Niko želel prepričati. Ko je ugotovil, da ni uspeha, je sam začel teči ob zvoku 

tamburina. Božanje drugega otroka sem lahko opazila tudi kasneje v skupini. Tako je bil moj cilj 

dosežen. 
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5.13 Masaža 13 

 

VIR: Irena Humar 

VSEBINA: masaža »guma« 

VODILO IZBORA 

Ko sem opazovala otroke pri igri z avtomobili, sem opazila prožnost gume. Zdelo se mi je, da bi to 

lahko uporabila pri izvedbi masaže.  

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: / 

MASIRANI DELI TELESA: ramenski obroč, hrbet, prsni del 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, gibanje 

OBLIKA DELA: skupna 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otroci med seboj sodelujejo pri igri in gibanju; 

 vživljajo se v dogajanje in pri tem uživajo. 

Gibanje:  

 otroci poleg masaže razgibajo celo telo; 

 otroci razvijajo ravnotežje. 

 

POTEK MASAŽE »GUMA« 

Otroci se postavijo v krog. V krogu se z levim bokom obrnejo proti sredini. Nagibajo se v 

notranjost kroga in ven. Roke imajo iztegnjene kot letalo. Enako ponovijo sede v krogu. Nato se 

sede na tleh – v enakem položaju kot prej – primejo za rame in se nagibajo naprej in nazaj.  
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otrokom povem, da bomo pri tej masaži ponazorili gibanje avtomobilske gume, ki se upogiba na 

vse strani. 

 

Glavni del 

Otroci se postavijo v krog, vendar se ne držijo za roke. Postavijo se tako, da so z levim bokom 

obrnjeni navznoter. Nato se v istem položaju usedejo na tla. Razširijo roke kot letala in se 

nagibajo ven in noter. Nagnejo se naprej, tako da se dotikajo prijatelja spredaj, ko pa se nagnejo 

nazaj, se dotaknejo prijatelja zadaj. Sprva delajo to ob moji glasovni spodbudi, nato pa tiho le ob 

posnemanju mojih gibov. To jih je precej umirilo. 

 

Zaključek 

Ob izvajanju te masaže jih ni bilo treba opozarjati, naj bodo obzirni drug do drugega. Imela sem 

zelo dober občutek, saj sem dosegla svoj namen.  

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Kot prvič so tudi sedaj sodelovali vsi otroci. Masažo sva s sodelavko izvajali skupaj z otroki. Tako 

so lažje sledili navodilom. Hitreje so se v krogu pravilno obrnili, ugotovili, kdaj se nagnejo v 

notranjost kroga in kdaj ven. Ko so se nagibali naprej in nazaj, jim je zelo ugajalo. Nič se niso jezili, 

ko se je njihov prijatelj nagnil na njihov hrbet, nato pa na prsi. Ko smo v drugem delu masažo 

izvajali v tišini, so se kar predali in z veseljem izvajali gibe, ki so jih posnemali. 
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Slika 25: Guma 1 

 

 

Slika 26: Guma 2 

 

REFLEKSIJA 

Vesela sem bila, ko sem gledala posnetek, saj nisem opazila nobene agresije pri izvajanju. Skoraj 

vsi so lepo sodelovali, le Iris se je zabavala po svoje, čeprav je sedela v krogu. Motivirala jih je tudi 

ideja, da je to avtomobilska guma, ki se premika pri vožnji, saj je ta do neke mere prožna. Osvajali 

so tudi izraze: naprej, nazaj, ven, noter. Vse to preko igre. Tisti, ki so se hoteli med seboj bolj 

povezati, so se držali za rame, drugi pa so se znašli po svoje. 
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5.14 Masaža 14 

 

VIR: Irena Humar 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

VSEBINA: masaža »prepusti se mi« 

VODILO IZBORA 

Otroci že toliko časa izvajajo masaže, da sem predvidevala, da z masažo, ki sem jo izvedla, ne bo 

težav. Otroci si med seboj res zaupajo, tako da s tem ni težav. 

REKVIZITI: preproga 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 15 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, družba 

OBLIKA DELA: v parih 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otrok se ob gibanju sprosti in uživa; 

 otrok se navaja na dotike in se dobro počuti. 

Družba: 

 otrok se uči neverbalnega komuniciranja; 

 otrok se navaja na sodelovanje z vsemi otroki v skupini. 

 

POTEK MASAŽE »PREPUSTI SE MI« 

Masažo izvajam z dvema paroma naenkrat. Para se postavita s hrbti skupaj in se povežeta z 

rokami. Skladno se gibata naprej in nazaj ter levo in desno. Nato vsi otroci v enakem položaju 

sedejo in gibe ponovijo. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otrokom povem, da bomo masažo izvajali v parih in da morajo prijatelju zaupati. Če pa jim ne bo 

šlo, jim bom pomagala. 

 

Glavni del 

Ko para razporedim po prostoru, z Nikom pokaževa masažo, ki jo bomo izvajali. Najprej para 

stojita in se naslanjata skupaj s hrbtom. To jim dela nekaj težav. Ko se nagibajo levo in desno, so 

kar spretni, ko pa se sklanjajo naprej in nazaj, pa se otroka v paru težko uskladita. Lažje jim je šele 

z mojo pomočjo. Ko izvajajo enako masažo sede, jim je lažje. Najbrž se bolje počutijo, ker so na 

tleh, saj ne morejo pasti. 

 

Zaključek 

Najvažneje je, da so se ob izvajanju zabavali, kar se je videlo pri izvedbi masaže. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Pri ponovnem izvajanju masaže sem pare pustila, da so se sami znašli. Posredovala sem le, če so 

potrebovali pomoč. Težavo jim je delalo to, da so morali imeti hrbte skupaj. Ko so sedeli, jim je 

bilo lažje, stoje pa precej težje. Zelo dobro so se znašli, ko so se dokaj skladno gibali levo in 

desno. Ko pa so se gibali naprej in nazaj, pa sem jim nekoliko pomagala. Težava je bila v tem, da 

sta morala gibanje razumeti oba otroka v paru. 
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Slika 27: Prepusti se mi 1 

 

 

Slika 28: Prepusti se mi 2 

 

REFLEKSIJA 

To masažo sem izvajala predvsem z namenom, da bi si otroci med seboj čim bolj zaupali in se 

prepustili masaži, da jih ne bi bilo strah in bi se zabavali. Mislim, da sem to dosegla tako pri 

mlajših kot pri starejših otrocih. Razlika je le v izvajanju. Navajajo se tudi na umirjeno dihanje. 

Opazila sem razliko pri izvajanju. Ajda in Vall sta bila zelo usklajena, pa še zabavala sta se. V parih, 

kjer so sodelovali mlajši skupaj s starejšimi otroki, je bilo opaziti manjšo usklajenost. Občasno so 

se mlajši tudi naveličali in se šli igrat. Kljub temu je bil moj cilj dosežen. 
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5.15 Masaža 15 

 

VIR: Irena Humar – po zgodbi Preden gremo spat, avtor: Sue Mongredien (2011) 

VSEBINA: masaža »preden gremo spat« 

VODILO IZBORA 

Zgodba se mi je zdela dinamična in primerna, da poskusim izvesti masažo po zgodbi. Zanimivo se 

mi je zdelo, da je prisotno več vsebine in preko nje tudi masaža.  

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: blazine, CD, zgodba 

MASIRANI DELI TELESA: trup, roke, podplati 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: jezik, umetnost 

OBLIKA DELA: v parih 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Jezik: 

 otrok razvija neverbalne komunikacijske spretnosti; 

 otrok doživlja jezik v vsej barvitosti.  

Umetnost: 

 otrok spoznava in razvija svoje telo; 

 otroku spodbujamo radovednost in veselje do plesnega izražanja. 

 

POTEK MASAŽE »PREDEN GREMO SPAT« 

Pri masaži sodelujejo trije pari naenkrat. Po dva otroka se postavita skupaj. Stojita eden pred 

drugim in se držita za roke. Hodijo po prostoru z dolgimi koraki. Ko se utrudijo, se usedejo in drug 

drugemu zmasirajo podplate s celo dlanjo. Vse to je v sklopu zgodbe o medvedku in njegovem 

dedku, ki skupaj preživljata čas. Ker sta lačna, spečeta kolač. Otroci to ponazorijo tako, da se 

eden v paru uleže na trebuh, drugi pa na njegovem hrbtu posuje moko, naredi testo, ga zgnete, 
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zvalja, doda orehe in ga zvije. Nato se otroka zamenjata. Pri drugi ponovitvi masaže se otroka 

postavita skupaj s hrbti in poskušata skupaj poskočiti. Na koncu se otroci uležejo na blazine, 

zaprejo oči in poslušajo nežno glasbo. 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Na začetku dejavnosti preberemo in ob slikah utrdimo zgodbo Preden gremo spat. Otrokom 

povem, da bomo tudi mi medvedki. 

 

Glavni del 

Masažo izvajam s tremi pari naenkrat. Otroci hodijo po prostoru tako, da sta otroka v paru 

obrnjena tako, kot bi zadnji otrok učil prvega hoditi. Držita se za roke. Hodita po medvedje, kot je 

dedek medved hodil s svojim vnukom medvedkom. Ko sta utrujena, se mali medo usede na tla, 

dedek pa mu masira podplate. Tako storijo tudi otroci. Nato se otrok v paru uleže na trebuh, 

drugi pa speče potičko. Vse to se dogaja na hrbtu otroka. Zmeša vse sestavine za testo, ga zvalja, 

posuje orehe in zvije. Nato ga speče. Vso masažo ponovimo tako, da se otroka v paru zamenjata. 

Na koncu otroci nekajkrat poskočijo, se uležejo na tla in prisluhnejo nežni glasbi. 

 

Zaključek 

Ko se otroci spočijejo, se še enkrat pogovorimo o zgodbi, saj so jo ob masaži podoživeli in se 

postavili v vlogo junakov zgodbe. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ob ponovnem izvajanju masaže sem vključila v par tudi mlajše otroke. Vendar je starejši otrok 

vodil mlajšega. Pri ponovnem izvajanju masaže smo na koncu poskusili skočiti tako, da sta otroka 

stala skupaj obrnjena s hrbtom. To je bilo kar precej zahtevno, tako da ni uspelo vsem. 
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Slika 29: Preden gremo spat 1 

 

 

Slika 30: Preden gremo spat 2 

 

REFLEKSIJA 

Mislim, da sem našla primerno knjigo, po kateri sem izvedla masažo. To sem že dlje časa 

načrtovala. Na ta način so si otroci lažje zapomnili vsebino zgodbe in tudi masažo so raje izvajali. 

Tako sta se dobro povezali dve področji: umetnost in jezik. Poleg vsega pa so se še zabavali, saj 

jim je bilo valjanje in mešanje testa zelo smešno. Na koncu so se umirili, ulegli in sprostili ob 

glasbi. Dosegla sem, da jim dotik drugega otroka ni bil neprijeten. 
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5.16 Masaža 16 

 

VIR: Voglar, M. (1979). Biba buba baja. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum.  

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: previjalna miza 

VSEBINA: masaža »medved stopa« 

VODILO IZBORA 

Masažo sem želela izvesti samo z najmlajšimi otroki v skupini z individualnim pristopom. Hotela 

sem pridobiti izkušnje z mlajšimi otroki. 

MASIRANI DELI TELESA: noge, telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 5 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: vodenje 

PODROČJE: družba, umetnost 

OBLIKA DELA: individualno 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetnosti; 

 spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja. 

Družba: 

 otrok spoznava samega sebe; 

 otrok se seznanja z različnimi načini komunikacije. 

 

POTEK MASAŽE »MEDVED STOPA« 

Masaža se izvaja z enim otrokom na blazini ali previjalni mizi. Ob govorjenju bibarije Medved 

stopa otroku dvigujem in spuščam nogi, ki sta pokrčeni. Pri drugi kitici z nogicama ploskamo 

skupaj in pri zadnji kitici s prsti tekamo po telesu kot miška. Lahko ponovimo, če je otroku 

prijetno. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otroku povem, da mu bom predstavila deklaracijo. Slečem mu hlače, da čuti dotik. 

 

Glavni del 

Otrok leži na previjalni mizi na hrbtu. V prvi kitici bibarije otroku spuščamo in dvigamo skrčene 

nogice. To počnemo nežno.  

Medved stopa 

copa cop, copa cop … 

Druga kitica: 

Zajček skače 

hop hop hop, hop hop hop … 

Tu v ritmu trkamo s podplati otroka. 

V tretji kitici s prstki tekamo po telesu … Zraven pa govorimo:  

Mala miška pa hiti 

tike, tike, tike, ti … 

 

Zaključek 

Če otroku to godi, lahko masažo večkrat ponovimo. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko sem masažo izvedla drugič, so nekateri otroci kar sami prišli in želeli poskusiti. Bili so bolj 

sproščeni in so raje sodelovali, saj so že pri prvem dečku videli, da je prijetno. 
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Slika 31: Medved stopa 1 

 

 

Slika 32: Medved stopa 2 

 

REFLEKSIJA 

Zdi se mi zanimivo, da se da bibarijo uporabiti tudi za masažo. Tu dobimo tudi pristnejši stik z 

otrokom. Prvi deček je bil malo prestrašen in mi ni preveč zaupal. Bolje je sprejel masažo pri tretji 

kitici. Drugi otroci so sčasoma postali zaupljivejši, saj so videli, da ni nič hudega. 
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5.17 Masaža 17 

 

VIR: Voglar, M. (1979). Biba buba baja. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum. 

VSEBINA: masaža »dežek pada« 

VODILO IZBORA 

Izbrala sem še eno bibarijo avtorice Mire Voglar, ker želim masaže približati tudi najmlajšim 

otrokom – še v jaslih. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: previjalna miza 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 5 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: vodenje 

PODROČJA: umetnost, narava 

OBLIKA DELA: individualno 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otroka spodbujamo, da se odziva na zunanji svet; 

 pri otroku razvijamo čutno doživljanje ob dotiku s telesom. 

Narava: 

 spodbujamo različne pristope k spoznavanju narave; 

 otrok preko masaže spoznava različne vremenske pojave. 

 

POTEK MASAŽE »DEŽEK PADA« 

Otrok leži na previjalni mizi. Oblečemo ga bolj lahko, da čuti dotike na koži in se ob tem dobro 

počuti. Ko govorimo bibarijo, se v prvi kitici s prsti dotikamo otroka, kot bi padal dežek. V drugi 

kitici z dlanjo trkamo po telesu, vendar to delamo zelo lahno. Tako pada toča. Na koncu pa otroka 

božamo kot sončni žarki. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otroku povem, da ga bom lahno božala, se ga dotikala z dlanjo in tapkala s prsti, kot bi padal 

dežek. Otrok leži na previjalni mizi. 

 

Glavni del 

Govorim prvo kitico in s prsti topotam po otrokovem telesu, kot bi padal dežek.  

Dežek pada tip, tip, tip. 

Zmoči polje, zmoči hrib. 

V drugi kitici z dlanjo nežno udarjamo po celem telesu. 

Toča vsuje se z neba, 

trop, trop, trupa ropota. 

Na koncu otroka nežno božamo po telesu, kot da ga grejejo sončni žarki. 

Lirelaj, sončni sjaj, 

boža: aj, aj, aj. 

 

Zaključek 

Če otroku masaža godi, jo lahko tudi večkrat ponovimo. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko sem masažo izvedla prvič, me je Andraž previdno opazoval. Vmes se je že nekoliko smehljal. 

Pri drugi izvedbi je bil Niko zelo dobre volje. Videlo se je, da uživa. Vmes ga je nekoliko žgečkalo 

ob mojem dotiku. Takrat se je veselo smejal. Ves čas pa je k sebi stiskal svojega zajčka, da se je 

počutil bolj varnega. 
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Slika 33: Dežek pada 1 

 

 

Slika 34: Dežek pada 2 

 

REFLEKSIJA 

Ugotovila sem, da so enako stari otroci različno zainteresirani za izvajanje masaže. Verjetno je to 

odvisno od različnih dejavnikov, od značaja otroka, trenutnega razpoloženja … Prepričana sem, 

da masaža po večkratnem izvajanju blagodejno vpliva na otroke, pa tudi na osebo, ki masažo 

izvaja, saj masaža lahko nudi obojestransko zadovoljstvo. Pri tem mislim, da zadovoljstvo otroka 

osreči tudi vzgojitelja.   
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5.18 Masaža 18 

 

VIR: Voglar, M. (1979). Biba buba baja. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum. 

VSEBINA: masaža »biba torto meša« 

VODILO IZBORA 

Predvidevala sem, da bo otrokom všeč, če ob izvajanju tudi govorijo. Imela sem prav. Zdelo se jim 

je zabavno. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: / 

MASIRANI DELI TELESA: dlan 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 5 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, matematika 

OBLIKA DELA: v parih 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otrok razvija domišljijo in spretnost s telesom; 

 otrok razvija individualne potenciale. 

Matematika: 

 otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo; 

 uri si motorične spretnosti.  

 

POTEK MASAŽE »BIBA TORTO MEŠA« 

Najprej smo se naučili besedilo. Nato sem masažo izvajala z dvema paroma naenkrat. Eden izmed 

otrok v paru kroži po dlani drugega otroka, kot bi mešal. Ob dejavnosti vsi izgovarjajo besedilo. 

Nato »režejo« po dlani s prstom – režejo torto. Na koncu polagajo na dlan kose torte in jo 

pojedo. Nato vloge zamenjajo. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Na začetku masaže se vsi otroci naučijo bibarijo Biba torto meša. 

 

Glavni del 

Bibarija vsebuje tri kitice. Masažo izvajamo v parih. 

Biba torto meša, 

vija, vaja, 

vija, vak. 

Otroka v paru izvedeta masažo tako, da prvi stegne dlan, drugi pa s prstkom meša po njej, kot bi s 

kuhalnico mešal testo. Besedilo izgovarjata oba. 

Biba torto reže, 

šlik, šlak, 

šlik, šlak. 

Prvi otrok pokaže dlan, drugi pa »reže« po dlani sem in tja. 

En kos torte 

ti dobiš, 

drugega pa 

mala miš. 

Eden izmed otrok polaga kose torte na dlan drugega otroka. 

 

Zaključek 

Pri izvajanju te masaže so se otroci zabavali in nasmejali. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko smo masažo izvajali naslednjič, so vsi že znali besedilo. Izvedli smo jo kar vsi skupaj, vendar v 

parih. Masažo so izvajali bolje, bolj po dlaneh, saj so nekateri prvič izvajali kar po zraku in ne po 

dlani. 
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Slika 35: Biba torto meša 

 

REFLEKSIJA 

Ko sem opazovala otroke pri izvajanju, sem opazila razliko. Nekateri v paru so zelo natančno 

upoštevali navodilo, drugi so gledali druge pare in kar nekaj mahali po zraku. Nekaj jih je dlan 

obračalo narobe. Zanimivo pa je bilo, da je večina otrok naložila na dlan več kosov torte in zraven 

štela – en kos, drugi kos in tako dalje. Najbrž jim je bil en kos čisto premalo.  

 

5.19 Masaža 19 

 

VIR: Voglar, M. (1979). Biba buba baja. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum. 

VSEBINA: masaža »biba leze« 

VODILO IZBORA 

Ker so pri prejšnji masaži uživali, ko so ob masaži izgovarjali besede, sem izbrala še eno bibarijo iz 

zbirke Mire Voglar. 

STAROST OTROK: 2–4 leti 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: / 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 5 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 
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PODROČJA: umetnost, jezik 

OBLIKA DELA: v paru 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otrok razvija svoje potenciale pri samostojnem izražanju umetniških dejavnosti; 

 razvijanje sposobnosti izražanja čutnega, čustvenega in estetskega doživljanja. 

Jezik: 

 otroci se ustvarjalno izražajo v jeziku in pri tem uživajo; 

 otroci se zabavajo ob glasovnih in besednih igrah. 

 

POTEK MASAŽE »BIBA LEZE« 

Masažo izvajamo z dvema paroma naenkrat. Prvi otrok v paru počepne, drugi pa s prstki leze po 

vsem telesu prijatelja. Začne pri nogah. Ob besedah blja, blja, blja potreplja prijatelja po telesu z 

obema rokama. Ko pa reče trk, trk, trk, potrka po prijateljevem trebuščku in vpraša, če je kdo 

doma. Nato si izmišljajo, kdo je doma. Na primer: mami, ati, Jure … 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Ravno tako kot pri prejšnji masaži najprej usvojimo besedilo. Ker je lahko in zanimivo, otroci pri 

tem nimajo težav. 

 

Glavni del 

Otroci so v parih in se razdelijo tako, da prvi stoji, drugi, ki izvaja masažo, pa počepne.  

Vsi otroci izgovarjajo besedilo. 

Biba leze brez oddiha, 

blja, blja, blja. 

Biba leze in sopiha, 

blja, blja, blja. 

Otrok, ki čepi, s prsti leze po telesu prijatelja, ko pa govori blja, blja, potreplja prijatelja z vsemi 

prsti na obeh rokah po telesu. 
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Druga kitica: 

Biba je do vrat prišla. 

Trk, trk, trk, 

je kdo doma? 

Pri zadnjih besedah otrok potrka po trebuščku prijatelja. Otroci si izmišljajo, kdo je doma: ati, 

mami, muca Maca … 

Nato otroka v paru zamenjata vlogi. 

 

Zaključek 

Da je bila masaža zanimiva, sem ugotovila, ker so hoteli vsi sodelovati pri izvajanju.  

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko smo masažo izvajali drugič, so otroci izvajali gibe bolje, saj jim je bilo vse skupaj bolj jasno. 

Prvič so nekateri v paru izvajali masažo tako, da sta oba otroka čepela. Šele, ko sem ju opomnila, 

je eden vstal. Drugič pa temu ni bilo tako. Besedilo jim ni delalo težav. Pri ponovnem izvajanju 

masaže so nekateri kazali otroku v paru, kaj mora storiti. To sem opažala tudi pri drugih masažah. 

 

 

Slika 36: Biba leze 1 
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Slika 37: Biba leze 2 

 

REFLEKSIJA 

Ugotovila sem, da se jim je masaža vtisnila v spomin, ker so pri spontani igri izgovarjali besedilo iz 

te masaže. Opazovala sem jih, ko so vzeli v kotičku plišasto igračo, jo trepljali po trebuščku in 

izgovarjali besedilo. Ko vidiš kaj takega, ugotoviš, da si dosegel svoj namen. 

 

5.20 Masaža 20 

 

VIR: Irena Humar 

VSEBINA: masaža »Le kaj bo nastalo?« 

VODILO IZBORA 

Ko smo peli pesem Gosenica in sem brskala po literaturi, sem dobila zamisel glede naslednje 

masaže, saj so tudi pri živalih pomembni dotik, toplota in nežnost. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: blazine 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODA DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, narava 
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OBLIKA DELA: skupna, v parih 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otrok v umetnosti ustvarja in izumlja ples; 

 otrok izraža svoja občutja in opisuje določen dogodek. 

Narava: 

 otrok spoznava živali in pojave okoli sebe; 

 otrok razvija predstavo o zaporedju dogodkov. 

 

POTEK MASAŽE »LE KAJ BO NASTALO?« 

Na začetku masaže najprej zapojemo pesem Gosenica, ki jo spremljamo z gibi. Nato masažo 

izvajam z dvema paroma naenkrat. Otrok v paru se na blazini zvije v jajce. Drugi otrok ga boža po 

hrbtu, glavi. Nastane gosenica, ki se iztegne. Otrok rahlo tolče otroka po telesu s pestmi, nato pa 

po vsem telesu prijatelja nabira listje, saj je gosenica lačna. Gosenica se preobrazi v bubo. Otrok 

leži na trebuhu. Z rokami se prime za gležnje in se zaguga kot otroška zibelka. Drugi otrok 

prijatelja boža, gladi po vsem telesu. Končno se iz bube izleže metulj, ki poleti … Nato pari vloge 

zamenjajo. 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Uvodni del tokrat predstavlja kar pesem Gosenica, ki jo pojejo. Ob pesmi se otroci tudi ritmično 

gibljejo. 

 

Glavni del 

Izvajanje masaže začnemo z dvema paroma, tako da masažo izvajamo še naslednji dan, saj bi 

drugače otrokom pozornost padla. Eden izmed otrok se na tleh zvije v jajčece, drugi pa ga masira 

po hrbtu, saj mora biti jajčecu toplo. Nato se iz jajčeca razvije ličinka. Otrok se raztegne, drugi pa 

ga lahno treplja s pestmi po vsem telesu. Ker gosenica postane lačna, se otrok pretvarja, da 

nabira listje po vsem telesu prijatelja. Gosenica se je že najedla. Čez nekaj časa postane buba. 

Otrok, ki leži na trebuhu, se prime za gležnje in se ziblje. Drugi otrok v paru nežno boža prijatelja. 
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Zaključek 

Končno se iz bub izležejo metulji. Veseli dogodek spremlja ples metuljev. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ko sem masažo izvedla drugič, sem na začetku masaže poudarila in tudi slikovno prikazala razvoj 

metulja. Mogoče je tudi to pripomoglo, da so masažo izvedli bolj samostojno. Presenetili so me, 

ko so sami, brez pomoči naredili lik kot gugalnico, saj sem morala prvič vsem pomagati. Pri 

masaži so bili tokrat bolj sproščeni.  

 

 

Slika 38: Le kaj bo nastalo? 1 

 

 

Slika 39: Le kaj bo nastalo? 2 
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REFLEKSIJA 

Ugotovila sem, da jim je masaža zanimivejša, če vpletem več elementov iz drugih področij. 

Najprej zapojejo pesem Gosenica, dodajo ritmično gibanje, razvoj metulja si ogledajo tudi 

slikovno in nato lažje in z večjim veseljem izvedejo masažo. 

 

5.21 Masaža 21 

 

VIR: Irena Humar 

VSEBINA: masaža »kosi blaga« 

VODILO IZBORA 

Pomislila sem, da so brisačke zelo mehke in bi bile primerne za masažo. 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

REKVIZITI: brisačke 

MASIRANI DELI TELESA: celo telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, gibanje 

OBLIKA DELA: skupna in v parih 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Umetnost: 

 otrok se v umetnosti izraža s plesom in vključi celo telo; 

 v umetnosti se izraža svobodno in sproščeno.  

Gibanje: 

 gibanje omogoča otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti; 

 dodani rekviziti omogočajo otrokom spodbudo pri gibanju. 
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POTEK MASAŽE »KOSI BLAGA« 

Pri izvedbi sodelujejo vsi otroci naenkrat. Vsak dobi majhno, mehko brisačko. Najprej z njo otroci 

božajo sebe po obrazu, rokah, nogah. Nato se obrnejo k bližnjemu prijatelju in ga božajo po vsem 

telesu z brisačko. Prijatelj pa njega. Na koncu ob nežni glasbi zaplešejo ples snežink in vetra, kar 

je primerno času, v katerem je bila masaža izvedena. 

Konec se lahko prilagodi letnemu času, recimo ples listov v vetru. 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otrokom povem, da bomo za izvedbo naslednje masaže uporabili mehke brisačke. Poskusimo, 

kakšen je občutek. Otroci ugotovijo, da je, kot bi jih mama brisala z brisačo po kopanju, kot bi jih 

božal plišasti medvedek … 

 

Glavni del 

Otroke usmerim, da se nežno božajo po obrazu, rokah, nogah in po telesu. Ko spoznajo, da je 

občutek ugoden, jih spodbudim, da se obrnejo k prijatelju in ga božajo po celem telesu. 

Opozorim jih, da če vidijo, da sosedu ni do tega, ga v to ne silijo. 

 

Zaključek 

Na koncu ob nežni glasbi in z brisačkami v rokah zaplešejo ples snežink v vetru, ki pa na koncu 

padejo na zemljo. 

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ob ponovnem izvajanju so bili otroci bolj sproščeni. Tudi mlajši otroci so dovolili, da se jih 

prijatelji dotikajo z brisačko. Prvič so nekateri pokazali, da se bojijo in da jim ni ugodno, drugič pa 

so celo sami poskušali božati soseda in pri tem uživali. 
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Slika 40: Kosi blaga 1 

 

 

Slika 41: Kosi blaga 2 

 

REFLEKSIJA 

Pri izvajanju masaž, ki jih je bilo že kar precej, sem ugotovila, da ni pomembno, kako je masaža 

težka za izvajanje, ampak je pomembno, kako jo otroci sprejmejo. Vidimo lahko, kako malo je 

potrebno in kako enostavni rekviziti so dovolj, da se otroci dobro in sproščeno zabavajo. 

 

5.22 Masaža 22  

 

VIR: Irena Humar 
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STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

VSEBINA: masaža »zvonček« 

VODILO IZBORA 

Navdih sem iskala v naravi. Spomnila sem se na svoje otroštvo, ko smo otroci radi plesali in kazali, 

kako so rože najprej majhne, nato pa so večje in večje … 

REKVIZITI: / 

MASIRANI DELI TELESA: hrbet, roke 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: narava, umetnost 

OBLIKA DELA: v parih, skupno 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Narava: 

 otrok spoznava naravoslovne pojme in ob tem uživa; 

 spodbujamo različne pristope k spoznavanju narave. 

Umetnost: 

 otroci se ob ritmičnem gibanju navajajo eden na drugega; 

 ob gibanju se počutijo sproščeno in ne čutijo potrebe po agresiji. 

 

POTEK MASAŽE »ZVONČEK« 

Otroci se na tleh zvijejo v čebulico. Rast zvončka ponazorijo z dvigovanjem. Ko zvonček zraste, se 

giblje v vetru. Ko se otroci dvignejo, stopita po dva in dva skupaj. Dotikata se s hrbti. Roke so 

prepletene. Skupaj se zibata v vetru naprej in nazaj, levo in desno. 
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ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

V to masažo vpletem elemente iz narave. Otroke vprašam, iz česa zraste zvonček. Pogovorimo se 

o tem, da iz čebulice, cvet pa ima obliko zvonca, po katerem se tudi imenuje. Čebulice si tudi 

ogledamo. 

 

Glavni del 

Ker so otroci videli, kakšna je čebulica zvončka, so jo tudi lažje ponazorili z gibanjem. Na tleh se 

zvijejo v klopčič. Delam s štirimi pari hkrati. Zvonček raste, zato se počasi dvigujejo. Ko čisto 

vstanejo, se pari obrnejo skupaj s hrbti, prepletejo roke in se zibajo v vse smeri, saj je zapihal 

lahen vetrič. 

 

Zaključek 

Na koncu razrešimo tudi vprašanje, ali zvonček res zvoni.  

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Pri prvem izvajanju so imeli nekaj težav, ko so se obrnili skupaj s hrbti in prepletli roke. To so 

težko izvedli mlajši otroci. Drugič jim je šlo lažje. Bili so tudi bolj okretni. Kar ni zmogel eden v 

paru, mu je pomagal drugi. Ker je bila pri ponovnem izvajanju masaže pomlad, smo lahko masažo 

izvedli še bolje, ker smo si zvončke in čebulice ogledali kar ob potoku. 

 

 

Slika 42: Zvonček 1 
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Slika 43: Zvonček 2 

 

REFLEKSIJA 

Ko sem otrokom dejala, naj se obrnejo skupaj s hrbti, se je večina otrok postavila narobe. Sploh 

prvič. Eden se je obrnil pravilno, drugi pa s trebuščkom proti hrbtu otroka v paru. Navodilo sem 

sicer ponovila, vendar sem jih pustila, da so se sami odločili, kako bodo stali. Važno je, da so se 

pri dotiku dobro počutili. Dosegla sem, kar sem želela. 

 

5.23 Masaža 23 

 

VIR: Irena Humar 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

VSEBINA: masaža »drevo« 

VODILO IZBORA 

Želela sem vsaj eno masažo izvesti v naravi. To sem tudi naredila, kljub temu da je bil sneg in so 

otroci imeli rokavice. Otip drevesnega lubja bi bil bolj pristen z golimi rokami. 

REKVIZITI: drevo, tamburin 

MASIRANI DELI TELESA: dlani, lica 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igrišče v vrtcu 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 
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PODROČJA: narava, umetnost 

OBLIKA DELA: skupna, skupinska 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Narava: 

 spodbujamo različne pristope, ko spoznavamo naravo; 

 otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in tudi oddajajo.  

Umetnost: 

 otrokom spodbujamo in razvijamo čutno doživljanje ob dotiku; 

 spodbujamo doživljanje, izražanje in veselje do lepote. 

 

POTEK MASAŽE »DREVO«  

Masažo izvajam z osmimi otroki naenkrat. Otroci tečejo okoli drevesa ob zvoku tamburina. Ko 

neham igrati, se vsi dotaknejo drevesa in z drsenjem dlani preizkušajo, kakšno je lubje: hrapavo, 

gladko … Na drevo prislonijo tudi lička. To ponovimo večkrat. 

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Otrokom razložim, da bomo šli do najdebelejšega drevesa na igrišču in ugotovili, kakšno je lubje 

drevesa in kaj ob tem občutimo. 

 

Glavni del 

Ko smo masažo izvedli prvič, je bilo zelo mrzlo in igrišče je pokrival sneg. Masažo sem izvajala v 

skupinah s približno osmimi otroki. Prijeli so se za roke in obkrožili drevo. To se jim je zdelo zelo 

zanimivo. Dotaknili so se lubja in poskušali, ali je gladko ali hrapavo, vendar je bilo težko, ker je 

večina imela rokavice. Tudi ko so se dotaknili drevesa z lici, so imeli kape. 

 

Zaključek 

Spoznavati so začeli izraza gladko in hrapavo ter izvedeli, zakaj ima drevo lubje. 
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PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ob ponovnem izvajanju masaže je bila že pomlad. Masažo smo lahko izvedli precej bolje in 

kvalitetno. Ugotovila sem, da bo izvedba lažja in zanimivejša, če vse skupaj spremenim v igro. 

Izvajala sem po skupinah tako kot prvič. Ob zvoku tamburina so tekli okoli drevesa, ko je 

tamburin utihnil, so z dlanmi prijeli drevo in drsali z njimi po lubju. Tudi uho so prislonili ob drevo 

in se umirili. Igro sem večkrat ponovila. 

 

 

Slika 44: Drevo 1 

 

 

Slika 45: Drevo 2 
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Slika 46: Drevo 3 

 

REFLEKSIJA 

Vesela sem bila, da sem masažo izvedla zunaj. Da jih dogajanje zanima, sem ugotovila ob 

gledanju posnetkov masaže. Rok je snel rokavice, da bi poizkusil, ali je drevesno lubje gladko ali 

hrapavo. Mislim, da je ugotovil, da je predvsem mrzlo. 

 

5.24 Masaža 24 

 

VIR: Irena Humar 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

VSEBINA: masaža »avtomobili« 

VODILO IZBORA 

Ko sem opazovala igro otrok, sem razmišljala, kaj bi jih zanimalo, in domislila sem se naslednje 

masaže. 

REKVIZITI: preproga, plastični avtomobili 

MASIRANI DELI TELESA: vse telo 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, družba 
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OBLIKA DELA: skupna in v parih 

 

CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Družba: 

 otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost – ceste in promet 

v okolici; 

 otrok spoznava, kako se varno vedemo: doma, v prometu, v vrtcu.  

Umetnost: 

 spodbujamo ustvarjalnost pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora; 

 negujemo in razvijamo čutno doživljanje v občutenju telesa, tipanja, opazovanja.  

 

POTEK MASAŽE »AVTOMOBILI« 

Z otroki delam v parih. Eden izmed otrok v paru se uleže na hrbet, drugi pa pelje z avtomobilom 

tik ob njegovem telesu. Čez nekaj časa se otrok, ki leži, usede. Drugi v paru pa vozi po njegovih 

rokah, nogah, trebuščku in hrbtu. Nato se otroci v paru zamenjajo.  

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Na začetku smo se pogovarjali o prometu, o udeležencih v prometu, prometnih sredstvih, 

prometnih znakih in o tem, da so tudi oni tisti, ki so v prometu udeleženi. 

 

Glavni del 

Pri prvem izvajanju sem masažo izvedla tako, da so sodelovali vsi otroci naenkrat – v parih. 

Polovici otrok sem dala avtomobile, drugi pa so se ulegli na tla. Z avtomobili so vozili okoli telesa 

prijatelja. Nekateri so vozili avtomobilčke tudi kar čez noge, trebuh in zraven brundali brrr, brrrm. 

Avtomobili so bili lahki, plastični in brez robov. Čez čas so se otroci usedli, otrok v paru pa je vozil 

avtomobilček po njihovem telesu, le čez obraz ne. Na koncu so vsi vstali in nekajkrat poskočili. 
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Zaključek 

Povedali so mi o svojih občutkih, ki so bili zelo pozitivni.   

 

PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Pri ponovnem izvajanju masaže sem delala s tremi pari naenkrat. Ker so masažo že poznali, so jo 

izvajali bolje in bolj natančno. Ko so vozili tik ob telesu prijatelja, so upoštevali navodila in niso 

vozili avtomobilčka kar povsod po telesu. Ko se je eden izmed otrok usedel, je drugi nežno in po h 

navodilih vozil avtomobil po nogah, rokah, trebuhu in hrbtu otroka v paru. 

 

 

Slika 47: Avtomobili 1 

 

 

Slika 48: Avtomobili 2 
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Slika 49: Avtomobili 3 

 

REFLEKSIJA 

Ko sem otroke opazovala pri izvajanju, sem videla, da se zabavajo. Nekateri so se smejali, saj jih 

je žgečkalo. Če prijatelj v paru ni pravilno delal, ga je drugi usmerjal. Predvsem pa sem bila 

zadovoljna, da so bili pri izvajanju nežni in obzirni drug do drugega.  

 

5.25 Masaža 25 

 

VIR: Irena Humar 

STAROST OTROK: 2–4 leta 

ŠTEVILO OTROK: 19 

VSEBINA: masaža »malo drevo« 

VODILO IZBORA 

Bil je čas, ko smo sadili zelišča. Pri tem so sodelovali tudi otroci, zato jim je bilo pri izvajanju lažje. 

REKVIZITI: blazine 

MASIRANI DELI TELESA: hrbet 

PREDVIDENI IZVEDBENI ČAS: 10 minut 

PROSTOR: igralnica 

METODE DELA: od vodenja k improvizaciji 

PODROČJA: umetnost, narava 

OBLIKA DELA: v parih 
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CILJI V POVEZAVI S PODROČJI MASAŽE 

Narava: 

 otrokom razvijamo naravoslovne pojme, sklepanje in mišljenje; 

 otrok spoznava živa bitja in ugotavlja, da to niso le ljudje in živali. 

Umetnost: 

 otroke spodbudimo, da razvijajo spretnosti s telesom in svojimi izraznimi lastnostmi; 

 spodbujamo radovednost in veselje do umetniških dejavnosti. 

 

POTEK MASAŽE »MALO DREVO« 

Masaža se izvaja v parih. Eden izmed otrok leži na trebuhu. Drugi otrok s prstki lahno grebe po 

hrbtu prijatelja in skoplje jamico za drevo. Drevo postavi v jamico in zasuje zemljo, le navidezno. 

Z dlanmi potepta zemljo okoli vsajenega drevesa. Vzame kanglico in drevo zalije. 

Pari se nato zamenjajo.  

 

ANALIZA MASAŽE 

 

Uvod 

Na začetku se pogovorimo o tem, kako bi posadili drevo v zemljo in kaj potrebuje za rast. Tako 

tudi lažje izvedemo masažo. Otroke presenetim in jim iz domačega vrta prinesem majhno sadiko 

javorja. Ko smo ga posadili v posodo, je sledilo ugibanje o tem, kako je to malo drevo lahko zraslo 

na vrtu. Da bi lažje ugotovili, od kod drevo, sem jim povedala, da blizu vrta raste velik javor. 

 

Glavni del 

Po pogovoru sem otroke razdelila v pare. Da otroke lahko opazujem, delam le s tremi pari 

naenkrat. Vprašam jih, kaj najprej naredimo, ko sadimo drevo. Ugotovimo, da skopljemo jamico. 

To otroci lahno s prsti naredijo prijatelju na hrbtu. Nato navidezno vzamejo s tal drevo, ki ima 

korenine, in ga dajo v jamico. S prstki zasujejo jamico na hrbtu otroka v paru. Kaj pa naredimo 

zdaj? Otroci povedo, da je treba utrditi zemljo okoli drevesa. To tudi naredijo z dlanmi po hrbtu 

otroka v paru. Nato drevo z veseljem zalijejo s kanglico. 

 

Zaključek 

Na koncu vsi skupaj še enkrat ponovimo, kako posadimo drevo in kako zanj skrbimo, ko raste. 
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PONOVNO IZVAJANJE MASAŽE 

Ponovno izvajanje masaže smo izvajali še lažje kot prvič. Ni mi bilo treba veliko razlagati. 

Otrokom se je sajenje drevesa tako vtisnilo v spomin, da s ponovno izvedbo niso imeli težav. 

Ugotovili pa so, da je drevo že malo zraslo. Pa tudi to, da je imeti rastlino odgovorno, saj je treba 

zanjo skrbeti. 

 

 

Slika 50: Malo drevo 

 

REFLEKSIJA 

Na koncu sem bila zelo vesela, saj so otroci izvedeli veliko novih stvari in se ob masaži vidno 

zabavali. Ko sem jih opazovala, sem videla, da je marsikateri mlajši otrok bolje izvajal masažo kot 

nekateri starejši. 

 

6 TABELA RAZPOREDITVE MASAŽ PO MESECIH 

 

Na koncu načrtovanih dejavnosti predstavljam izvajanje masaž še s tabelo izvedenih masaž. Ko 

sem jih izvedla, sem vse še enkrat ponovila. 
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Tabela 1: Šestmesečnega izvajanja masaž po tednih v obdobju 2012–2013 

 Mesec izvajanja masaž 

Tedni 

izvajanja 

masaž 

November  December  Januar Februar Marec April 

1. 5 2 0 1 4 3 

2. 5 0 2 3 2 3 

3. 0 1 2 1 2 4 

4. 0 2 1 1 4 2 

 

7 INTERPRETACIJA 

 

Kot pri vsaki novosti, ki jo uvajamo v vrtcu, potrebujejo otroci čas, da jo osvojijo do takšne mere, 

da jo vzamejo za svojo. 

  

Skupina, s katero sem izvajala masaže, je bila zelo vodljiva. Kljub temu pa so otroci potrebovali 

kar nekaj časa, da so se privadili masažam in načinu izvajanja masaž. Ko so se privadili, so se 

umirili, sprostili in začeli uživati. Sčasoma so začeli sodelovati tudi mlajši otroci. Na začetku so bili 

nezaupljivi. Niso se želeli dotikati drugih otrok, ker tega niso bili navajeni. Niso pa nasprotovali, 

če so se jih dotikali drugi otroci. Ko sem jih opazovala, sem ugotovila, da pri mlajših otrocih ni bila 

pomembna le starost, da so se privadili masažam. Veliko je bilo odvisno tudi od značaja otroka, 

njegove prilagodljivosti in sposobnosti navezovanja stikov z vrstniki. Boljša komunikacija je bila 

tudi eden izmed mojih ciljev diplomske naloge.  

 

V skupini je bilo le šest deklic, zato sem želela, da bi z masažami dosegla tudi večjo sproščenost, 

pristnejše odnose in zmanjšanje agresije. Sčasoma sem to tudi dosegla. V skupini se je zmanjšala 

hrupnost, prerekanje in konflikti. Res, da je to moja subjektivna ocena, ker pred začetkom pisanja 

diplome nisem dlje časa beležila pogostosti konfliktov in zato nisem mogla narediti ustrezne 

primerjave. 

Masaže so kazali tudi staršem, saj so me starši na to opozorili na govorilnih urah. To kaže na 

njihovo priljubljenost in željo otrok, da zadovoljstvo in veselje delijo s starši. 
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Pri izvedbi jih je sodelavka tudi snemala. Sprva so temu posvečali večjo pozornost kot masažam. 

Potem pa so se navadili tudi kamere in fotoaparata. Z veseljem so gledali posnetke in jih 

komentirali.    

 

Ko sem izvedla vseh petindvajset masaž, sem postopek ponovila in vse izvedla še enkrat. Na ta 

način sem lažje dosegla zastavljene cilje. Zanimivo je bilo, kako so si masaže zapomnili. Navodila 

sem le ponovila, pa so vedeli, kako jih morajo izvajati. Tu sem lahko opazila razliko med njimi. 

Nekaterim so bile te dejavnosti res pri srcu in so masaže izvajali z večjo vnemo kot drugi. Moram 

pa dodati, da so po določenem času vsi otroci z veseljem izvajali masaže. 

 

Po nasvetu mentorice doc. Gordane Schmidt sem k področju umetnosti pri vsaki masaži dodala 

še drugo področje. Ker sem si nekatere masaže izmislila sama, mi je bila ta izkušnja z iskanjem 

povezav z drugimi področji kurikuluma v pomoč.  

 

Na osnovi predelane literature in lastnih izsledkov sem ugotovila, da je pomemben dodatek k 

izvedbi masaž tudi zvok. Kadar smo masaže izvajali ob nežni glasbi, je bil učinek še večji. Videlo se 

je, da so otroci bolj sproščeni in zadovoljni. Ko uvajamo novo masažo, ne uporabljamo 

glasbenega ozadja. Otroci naj bodo osredotočeni na navodila. Pri kasnejših ponovitvah pa jo 

lahko dodamo, ker so besedna navodila bolj skopa. Zvok pa otroke prestavi v sproščujoče okolje.   

 

Zelo so uživali, ko sem jim včasih po končani masaži dejala, naj poskakujejo ali pa zaplešejo ob 

glasbi. Tu se je pokazalo, kako sproščujoča masaža blagodejno vpliva na njihovo kreativnost pri 

plesnem izražanju. Uporabljali so vse ravni, vse dele telesa, različne poti v prostoru. Poigravali so 

se s tempom in ritmom. Plesali so samostojno, v dvojicah in celo trojicah.   
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8 ZAKLJUČEK 

 

V vseh mesecih izvajanja masaž sem ugotovila, da jih otroci zelo radi izvajajo. Preko njih so 

postali samostojnejši, samozavestni in bolj umirjeni. Bistveno pa se je zmanjšala tudi agresija.  

 

Tudi sama sem z izvajanjem veliko pridobila. Ugotovila sem, da masaže ne postanejo rutina, 

ampak je bila vsaka posebej edinstvena. Obogati jo tudi glasba, ki prispeva k boljšemu počutju 

otrok. Sestavni del vsake masaže je seveda tudi gibanje. Z gibanjem in z vsemi ostalimi področji, 

ki so bila vključena pri masažah, pa si otroci razvijajo motorične sposobnosti, govor, komunikacijo 

in izboljšujejo sposobnost socialnih odnosov.  

 

Za izvedbo masaž ne potrebujemo veliko pripomočkov. Otroke lahko hitro motiviramo in jim 

vzbudimo pozornost. Pomembno je tudi, da znamo uporabiti kanček humorja, kar pripomore k 

sproščenosti v skupini. 

 

Ko razmišljam o poteku in izvedbi masaž, sem prepričana, da sem načrtovane cilje dosegla in 

odgovorila na raziskovalna vprašanja. Da bodo moje ugotovitve bolj nazorno prikazane, v 

nadaljevanju ponovno navajam raziskovalna vprašanja. Podajam tudi svoje ugotovitve. 

 

Kako so se otroci odzivali na izvedene masaže? 

Sprva so bili nekoliko negotovi. Niso poznali vseh izrazov: naprej, nazaj, spodaj, zgoraj … V nekaj 

tednih so se že vsi privadili na masažo in tudi drug na drugega. Mlajši otroci sprva niso želeli 

sodelovati, kasneje pa so se masažam pridružili vsi otroci v skupini. 

 

V kolikšni meri so po masažah izkazovali večjo sproščenost? 

Po dveh mesecih izvajanja masaž sem opazila, da so se začeli mlajši otroci igrati s starejšimi, 

deklice z dečki. Otroci, ki so se prej hitro burno odzvali, so se sprostili in se bolje vključevali v 

skupino. Tudi do mene in sodelavke so postali zaupljivejši.  
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Kako so masaže pripomogle k boljši komunikaciji med otroki? 

Otroke sem opazovala med igro in primerjala njihovo komunikacijo pred in po izvedenih 

masažah. Otroci so sicer res imeli določene prijatelje, s katerimi so se najraje igrali, vendar so 

začeli navezovati stike tudi z ostalimi otroki v skupini. Opazila sem nekaj deklic, ki so »urejale« 

odnose med otroki. Ščitile so mlajše otroke in na miren način opozarjale dečke, da naj se do 

mlajših lepše obnašajo.  

 

V kolikšni meri se je zmanjšala agresija po izvedenih masažah? 

Že na začetku izvajanja masaž sem opozarjala otroke, da je močan dotik lahko boleč. Sčasoma so 

ta odnos prenesli tudi na druge dejavnosti – usmerjene in spontane. Konflikti in medsebojna 

obračunavanja za vsako malenkost so bili manj pogosti. 

 

Pri izvedenih masažah sem uporabljala več področij. V ospredju je bilo področje umetnosti, ki 

obsega likovno in glasbeno področje. Vedno pa se je to področje povezovalo z enim izmed drugih 

področij dejavnosti v vrtcu, naj je bilo to gibanje, jezik, družba, narava ali pa matematika. 

 

Umetnost 

V otrokovem raziskovanju in spoznavanju sveta omogočamo, da izumlja in ustvarja nove oblike 

masaž – taktilnih iger. 

 

Gibanje 

Z enakovrednim gibanjem in uporabo obeh rok pri izvajanju taktilnih iger otroku omogočamo 

enakomeren gibalni razvoj rok.  

 

Jezik 

Otroci sledijo navodilom, spoznavajo pomen besed: gnetenje, pritiskanje, drsenje, tapkanje ... 

Spoznavajo »pisanje pisem« kot način komunikacije med ljudmi. 

 

Narava 

S pomočjo zgodb, ki spremljajo masaže, otroci spoznavajo kmečka opravila, gospodinjska 

opravila, vremenske pojave.    

 



92 

Družba 

Razvijajo socialne stike, empatijo, posredovanje pri konfliktih. 

 

Matematika 

Spoznavajo pojme: spredaj, zadaj, ob, na, zgoraj, spodaj, geometrijske like … 

 

Masaže so področje, ki ga bom redno uporabljala za umiritev skupine in pripravo na dejavnosti 

na različnih področjih. 
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Priloga 1: Fotokopija dovoljenja staršev 

 


