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POVZETEK 

Ples je umetnost, kjer otrocidoživljajo različne vsebine skozi gibanje. S pomočjo plesa se 

otroci izražajo, razvijajo domišljijo in ustvarjajo. Je kot govorica telesa, skozi katero otroci 

pokažejo, kaj doživljajo in kako se počutijo. Plesno izražanje ima pomembno vlogo tudi pri 

medosebnih odnosih in sodelovanju v skupini. 

V diplomski nalogi Ples v predšolskem obdobju so predstavljene plesne načrtovane 

dejavnosti, preko katerih sem želela otroke spodbuditi k večji gibalni aktivnosti in pri tem 

ugotoviti, kako otroci sledijo dejavnostim in kaj ob njih doživljajo. Obenem sem želela 

doseči, da bi se otroci, ki so po naravi bolj umirjeni in zadržani, pričeli izražati skozi ples, in 

ugotoviti, kakšen bo odziv otrok na skupinske plesne dejavnosti. S pomočjo plesa sem želela 

otroke spodbuditi, da bi med seboj več sodelovali in si pomagali. 

V teoretičnem delu sem se osredotočilana lastnosti otrok v predšolskem obdobju, pri čemer 

me je zanimalo, kako vpliva ples na otrokov razvoj, še posebno socialni. Razloženo je, zakaj 

so pomembne sprostitvene igre, kaj lahko na plesnem področju storijo starši in kako lahko 

spodbudimo otroka h gibanju. 

V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljenih štirinajst plesnih dejavnosti, ki sem jih 

izvajala v vrtcu, vključno s pripravami in analizami.Aktivnosti in vaje sem izvajala v skupini 

otrok, ki sem jih spoznala šeleseptembra 2014. Večino vaj otroci niso poznali, zato me je 

zanimalo, kako se bodo nanje odzvali. Rezultati so pokazali, da so bili prav vsi otrocizelo 

motivirani in sodelovalni, predvsem pa, da so pri tem naravnost uživali. 

Ključne besede: ples, gibanje, sprostitev, predšolsko obdobje 
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ABSTRACT 

Dance is an art in which children experience a variety of content through movement. Through 

dance, children express themselves, develop their imagination and create. It is like body 

language, through which children show what they experience and how they feel. Expression 

through dance has an important role in interpersonal relations and cooperation within the 

group. 

The thesis Dancing at pre-school age presents dance planned activities, through which I 

wanted to encourage children to be more physically active while determining how children 

follow the activities and what they are experiencing. At the same time, I wished to achieve 

that children who are by nature more calm and reserved would begin to express themselves 

through dance and determine what will be the reaction of children to group dance activities. 

Through dance, I wished to encourage children to cooperate better with each other and to help 

each other. 

In the theoretical part, I focused on the characteristics of children at pre-school age where I 

was especially interested in how dance affects child's development, particularly the social one. 

It is explained why relaxation games are important, what parents can do in the field of dance 

and how we can encourage child to move. 

In the empirical part of the thesis, fourteen dance activities that I have carried out in the 

kindergarten are presented together with preparations and analysis. Activities and exercises 

were performed in the group of children that I met no earlier than in September 2014. 

Children did not know the majority of the exercises so I was interested in how they will react. 

The results showed that all the children were highly motivated and cooperative and 

particularly that they really enjoyed. 

Keywords: dance, movement, relaxation, pre-school age  
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1 UVOD 

Že kot otrok sem se zelo rada plesno izražala. Obiskovala sem plesno šolo, zato mi ples nikoli 

ni bil tuj. Tudi v času študija sem zelo uživala, saj nam je profesorica predstavila veliko novih 

in zanimivih stvari, ki jih lahko sedaj uporabim pri praktičnem delu v vrtcu. Z otroki izvajam 

plesne dejavnosti in jih redno spodbujam k plesnemu izražanju in ustvarjanju. 

Opazila sem, da se v vrtcu premalo posvečamo plesnemu izražanju in sprostitvenim vajam, 

saj je veliko drugih projektov. Mislim, da gibalno-rajalnih iger ne manjka, vendar otrokom 

premalokrat ponudimo plesne dejavnosti, kjer lahko samostojno plesno ustvarjajo in ples 

dejansko doživijo. Otroke naj bi plesne dejavnosti pritegnile, vendar pa je veliko odvisno tudi 

od nas, odraslih. Naša naloga je, da oblikujemo bogato in raznovrstno plesno okolje z 

različnimi spodbudami, ki otroku omogočajo doživljanje sebe in okolice. Ustvariti moramo 

prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, s čimer otroka spodbujamo k odprtosti in želji po 

izražanju. 

Vse več je otrok, ki so nemirni, nasilni in nepripravljeni na delo. Tega ne smemo sprejeti kot 

dejstvo, saj se da še veliko storiti, da se stanje izboljša. Zelo pomagajo sprostitvene vaje, kot 

so masaže in joga, ki je prilagojena za otroke. Pomembno je, da preko plesnih dejavnosti 

dosežemo, da tisti otroci, ki vedno želijo biti v ospredju, pustijo tudi ostalim otrokom, ki so 

bolj zadržani, da sodelujejo in se izrazijo. 

Izhodišče za plesno-gibalne dejavnosti v diplomskem delu je bil ples sam, saj me je zanimalo, 

ali bodo plesne dejavnosti otroke pritegnile in koliko časa bo trajal njihov interes. Želela sem 

ugotoviti, kako načrtovati plesne dejavnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje v skupini in kako 

bodo vplivale na razpoloženje otrok v naši skupini.  



    
 

2 
 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1OPREDELITEV PLESA 
Ples ima veliko pozitivnih lastnosti, kot je gibalna aktivnost, ustvarjalnost, socializacija, 

sprostitev, uglasitev lastnega telesa, čustvenost in še bi lahko naštevali. Otrok se preko plesa 

izraža, zabava in lažje komunicira kot z besedo. Ples je kot govorica telesa, s pomočjo 

katereotrok lahko ustvarja, se sprošča, pokaže, kako se počuti in kaj doživlja. Pogosteje pa bi 

bilo treba spodbujati tudi ustvarjalni gib, saj v vrtcu prevečkrat izvajamo rajalno-gibalne igre, 

kjer je že določeno, kako naj se gibajo. Ples v predšolskem obdobju poteka prek igre, tj. 

osrednje dejavnosti in ustvarjalne aktivnosti, ki otroke motivira in celostno pritegne. 

»Ples je gibanje telesa v prostoru in času – čas v plesu opredeljuje ritem. Plesalec skozi 

gibalni izraz sporoča svoje misli, ideje, čustva in mnenja.« (Rupnik, 2014, str. 10) 

»Plesna vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. Je tudi metoda poučevanja in se 

povezuje z vsemi vzgojnimi področji v vrtcu in z učnimi vsebinami v šoli. (Kroflič, Gobec, 

1995 v Borota in sod., 2006, str. 57) Plesna vzgoja v ožjem pomenu besede pa je vzgajanje za 

ples, za plesno umetnost kot avtonomno umetnostno področje.« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 

13) 

»Ples spremlja človeka v vseh obdobjih njegovega življenja in je del človekovega delovanja. 

Lahko je le preprost skok, ki je izraz veselja ali navdušenja. Najbolje je, da otroku nudimo 

čimveč možnosti, da izkusi ples in sipridobi veliko izkušenj. Vsi otroci se radi gibajo, 

poskakujejo, se vrtijo in se ob glasbi sproščajo. Telo je človekov inštrument, ki ga je treba 

uglasiti že zelo zgodaj.« (Kovač Valdes, 2010, str. 8) 

»Ustvarjali gib je učni pristop, pri katerem otroci/učenci/dijaki/študentje z gibanjem izražajo, 

oblikujejo in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine. Vključevanje ustvarjalnega giba 

omogoča aktivno učenje in spodbuja učne potenciale, doprinese k intelektualni rasti pri 

različnih področjih, krepi neverbalno komunikacijo, ustvarjalnost, spomin ter združuje 

kognitivne in telesne ter čustveno-socialne sposobnosti tako pri mlajšem otroku kot pri 

starejšem študentu.« (Geršak, 2014, str. 17) 

2.2 PLES IN KURIKULUM ZA VRTCE 

2.2.1 GLOBALNI CILJI 

V Kurikulumu za vrtce (2009) je ples uvrščen v področje umetnosti. 

Globalni cilji tega področja so (Kurikulum za vrtce, 2009, str. 38): 

o doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti; 

o razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

o spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti; 

o razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo; 

o razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

Splošni cilji plesne vzgoje so (Meško in sod., 2011, str. 226): 
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o zbujanje interesa za ples in plesno izražanje; 

o doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti; 

o razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

o razvijanje izražanja in komuniciranja s plesno umetnostjo; 

o razvijanje ustvarjalnosti in plesne sposobnosti. 

Geršakova (2015, str. 37) po analiziranju dejavnosti Kurikuluma za vrtce (2009) ugotovi, da 

je poudarek na igri, doživljanju, izražanju, izmišljanju, komuniciranju, ustvarjanju, občutenju 

plesa skozi ples.  

Otrok naj bi sam iskal, raziskoval in našel rešitev za idejno, organizacijsko ali izvedbeno 

nalogo. Odrasli otrokovih del ne ocenjujejo in grajajo, temveč zaznajo in spodbujajo vsako 

otrokovo napredovanje. Prav tako ne posegajo v otrokovo ustvarjanje v smislu dajanja že v 

naprej določenih form. Odrasli otroku prepusti možnost lastnega raziskovanja in ustvarjanja. 

(Geršak, 2015) 

2.2.2 VLOGA ODRASLEGA 

Odrasli najprej izbere temo, ki jo želi predstaviti. Poskrbi za rekvizite, če jih potrebuje 

terotrokom predstavi elemente ogrevanja, improvizacije in zaključka dejavnosti. Pred tem 

preveri, ali so elementi primerni starostni skupini. Odrasli mora biti prilagodljiv glede na 

število prisotnih otrok ter glede na razpoloženje in počutje otrok, prav tako pa mora upoštevati 

pobude otrok. (Kovač Valdes, 2010) 

Upoštevati je treba razvojne zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih umetniških 

področjih. Odrasli otrokovih del ne ocenjujejo in pretirano hvalijo, temveč ustvarjajo prijazno 

vzdušje, s čimer otroka spodbujajo k želji po ustvarjanju. Otroka podpirajo in prepoznavajo 

njegove potenciale ter mu omogočajo pridobivanje različnih izkušenj. (Kurikulum za vrtce, 

2009) 

Da bi vzgojitelji lahko učili otroke plesne ustvarjalnosti, morajo biti tudi sami gibalno aktivni, 

imeti izostren čut za ritem in biti glasbeno izobraženi. Vzgojitelji moramo biti zgled 

naravnega in neprisiljenega obnašanja. Če se bomo znali sproščeno in neprisiljeno gibati, 

bomo tako povratno informacijo dobili tudi od otrok. Če pa se neradi gibamo in pri tem nismo 

sproščeni, se tudi otroci ne bodo znali in mogli sprostiti. Bistvo plesne dejavnosti je predvsem 

v tem, da vzgojitelj vaje čim bolj samostojno in domiselno oblikuje in pri tem ne ponavlja 

vedno že danih primerov. Ob vsem tem je treba nervoznim in nemirnim otrokomposvetiti 

posebno pozornost. (Paulin, 1971) 

2.3 SPLOŠNO O PLESNI VZGOJI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

2.3.1 LASTNOSTI OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

V nadaljevanju so predstavljene lastnosti otrok v predšolskem obdobju, za katere menim, da 

se še posebej navezujejo na moje raziskovanje: 

Pozornost 
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Pozornost je sposobnost, ki zelo vpliva na otrokov razvoj in njegovo kasnejšo uspešnost v 

šoli. Otroku omogoča boljše poslušanje in razumevanje povedanega, učenja in pridobivanja 

novih informacij. Včasih moramo otroku preusmeriti pozornost, če je na primer njegovo 

vedenje nesprejemljivo; preusmeritev pozornosti je dobrodošla tudi v uvajalnem obdobju, da 

otroci ne bi toliko mislili na starše ali na njihov jok. 

Otroci do tretjega leta imajo kratkotrajno pozornost; hitro jih zmotijo drugi dražljaji iz okolja. 

Po tretjem letu je njihova pozornost daljša, otrociso sposobni slediti nekemu besednemu 

navodilu in izključiti druge dražljaje. Usmerjeniso lahko le na eno stvar, pri čemerostali 

dražljaji ne pritegnejo takoj njegove pozornosti. (Uranjek, 1995) 

Otrokova motivacija 

Otrok je motiviran za tisto, kar ga zanima in mu je všeč. Sledil bo stvari, do katere ima 

pozitiven in čustven odnos in nad katero se navdušuje. (Uranjek, 1995) 

Pri motivaciji pa ni odvisno samo, ali je otroku ta stvar všeč ali ne, temveč tudi, kakšne volje 

je in kako je razpoložen. Na primer, kakšen dan bo z veseljem plesal, drugi dan pač ne. 

Pomembna je tudi notranja motivacija;včasih lahko motiviramo otroka za določeno dejavnost 

ali igro mi, včasih pa pride vzgib tudi iz otroka. 

Igra vlog 

Otroci se zelo radi igrajo igro vlog, kjer se lahko enačijo z liki iz pravljic, živalmi, 

namišljenimi pošastmi, odraslimi in igrajo njihove vloge. Ko se igrajo igro vlog, se vživijo v 

počutje tistega, s katerim se enačijo. Takrat si izpolnjujejo želje in premagujejo ovire. Igri 

vlog se predajo s celim svojim telesom, s čimer si zadovoljujejo tudi potrebo po ljubezni in 

nežnosti (na primer: igranje družine). (Uranjek, 1995) 

Odnosi v skupini in medvrstniški odnosi 

Med otroki v vrtcu se vzpostavljajo določeni odnosi in pogoje za le-te ustvarja vzdušje. Odnos 

naj bi bil topel, prijateljski, varen, prijazen in spoštljiv. Da se bo lahko otrok v skupini počutil 

varnega in sprejetega, mu moramo to zagotoviti. Izvajamo lahko različne dejavnosti, ki bodo 

vsakemu otroku omogočale, da bo prišel do izraza, da bodo nanj ponosni ostali in da bo 

ponosen tudi sam nase – le takrat se bo čutil sprejetega. Prijateljstvo z vrstniki dolgoročno 

prispeva k zaupanju, samospoštovanju, pozitivni samopodobi, jim nudi možnost za socialno 

primerjavo, izkušnjo za samovrednotenje in samoodkrivanje. (Retuznik Bozovičar, Krajnc, 

2011) 

Učinek skupine 

Samo gibanje ni edini dejavnik, pač pa na posameznika vpliva tudi skupina. Naloga 

vzgojitelja je, da pripravi ustrezne dejavnosti, v katerih se bo otrok (z)našel in se bo lahko 

uveljavil. Biti dober opazovalec in opazovati, kaj kdo že zna in kaj kdo zmore. Skupina lahko 

pozitivno deluje na posameznega otroka samo v skupinskem ustvarjanju v majhnih skupinah, 

nekje do 10 otrok. Po četrtem letu starosti so otroci že sposobni sodelovati v skupini. Pri 
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plesnih dejavnostih so v skupini vsi člani motivirani za skupen cilj, veliko bolj, kot če bi bila 

cela skupina. Zato se člani male skupine lažje prilagodijo posamezniku in upoštevajo drug 

drugega. (Kroflič, Gobec, 1989) 

2.3.2 VPLIV PLESA NA OTROKOV RAZVOJ 

Psihomotorični razvoj 

Tovrstni razvoj obsega spretnosti, ki se nanašajo na zavedanje telesa, zavedanje prostora in 

časa ter na uporabo energije, in tudi odnose med deli telesa ter odnose do drugih. Na tem 

področju razvijamo plesno postavitev telesa (drža), različne vrste gibanja, koordinacijo in 

skladnost gibov, ravnotežje in občutek za prostor. Na vse to moramo biti pozorni, če želimo 

preveriti napredek v psihomotoričnem razvoju posameznega otroka. (Kovač Valdes, 2010) 

Miselni razvoj 

Na tem področju govorimo o tem, da moramo otroka, če želimo, da si neko snov zapomni, 

aktivno vključiti v učni proces. Največ se naučijo, če sami doživijo in izkusijo okolje okrog 

sebe, torej iz neposredno pridobljenih izkušenj. Otrok si veliko težje zapomni, če samo sedi, 

posluša in gleda. Na tak način spodbujamo celostni razvoj otroka, saj le-ta poveže besedni, 

predstavni in gibalni način učenja. (Geršak, 2014) 

Socialni in čustveni razvoj 

Gibanje omogoča socializacijo. Otroci lažje vzpostavijo stik preko gibalne dejavnosti, kot pa 

z besedo. V različne gibalne aktivnosti jih pritegnemo postopoma, kar pomeni, da jim damo 

čas in jih pri tem ne priganjamo.Tudi opazovanje drugih otrok pri igri je že določena stopnja 

vključitve, socializacije. Otroci se preko plesa lahko vključujejo v skupine in na ta način 

pridobivajo veščine sodelovanja, medsebojne pomoči, lahko tudi strpnosti. Učijo se 

funkcionirati v neki skupini. 

Otroci lahko skozi ples izražajo svoje počutje, kot so veselje, žalost, strah, vznemirjenje ipd., 

raziskujejo različne vrste gibanja, spoznavajo sami sebe in svoje vrstnike. Svoja občutja ter 

ideje radi delijo s svojimi prijatelji iz skupine. Vso to raziskovanje vpliva na otrokovo 

samopodobo. Če je ponosen na to, kako se giblje, to pozitivno vpliva nanj, medtem ko je v 

nasprotnem primeru, če npr. nečesa ne zna, lahko zelo ranljiv in ga je lahko sram. Zato mora 

biti tako učenje prilagojeno razvojni stopnji otrok in potrebi posameznika. Pomembno je, da 

jih vzgojitelji pohvalimo in spodbujamo za nadaljnje učenje, raziskovanje in ustvarjanje. 

(Kovač Valdes, 2010) 

Na otrokov socialni razvoj v predšolskem obdobju vsekakor vpliva druženje z vrstniki. 

Otrokovo socialno spoznavanje lahko spodbujamo na različne načine; s pogovorom, 

pojasnjevanjem, skupnim reševanjem problemov, skupnim ocenjevanjem različnih odločitev 

in dejanj, z raznovrstnostjo socialnih odnosov in spori med otroki. (Benkovič, 2011) 

Za otroke je igra življenjskega pomena. Preko nje spoznavajo svet okoli sebe, zato niso 

usmerjeni le na igrače, ampak tudi na živa bitja zraven njih. Med igro razvijajo in uporabljajo 

veliko domišljije. Preko nje razvijajo socialne kompetence, kot je sodelovanje, razumevanje 
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in upoštevanje drugih, ter samokontrolo, kot je na primer impulzivnost in agresivnost ter 

usvajanje družbenih pravil in norm. (Ružič, Buzeti, 2011) 

2.3.3 METODE PLESNE VZGOJE 

Metoda vodenja 

Otroci povzemajo gibe vzgojitelja ali drugih otrok. S to metodo vodi vzgojitelj otroka v 

gibanju in mu pokaže različne možnosti plesnega izražanja ter ga pri tem spodbuja k 

samostojnosti in lastni ustvarjalnosti. (Kroflič, Gobec, 1995) 

Metoda izmišljanja 

Pri tovrstni metodi uporabljamo neposredne in posredne spodbude. Neposredna spodbuda je 

na primer glasba, ki jo predvajamo, otroci pa ob njej plešejo. Pri posredni metodi pa otroci 

ustvarjajo v skupini – gibanje si najprej zamislijo in nato predstavijo skupini. S to metodo 

spodbujamo ustvarjalnost in izvirno izražanje v gibu, saj otrok nima več modela, ki ga 

povzema. Otroci lahko ustvarjajo na temo, ki jim je določena, ali pa teme ni. Takrat ob 

spodbudi prosto improvizirajo. (Kroflič, Gobec, 1995) 

Metoda od vodenja k izmišljanju 

Otroke najprej vodimo in jih seznanimo z našim gibanjem. Potem pa jih usmerimo v to, da 

sami poiščejo nove rešitve in dobijo nove ideje. Mlajši kot je otrok, več časa potrebuje, da se 

preusmeri iz vzorca gibanja, ki ga je izvajal vzgojitelj. (Kroflič, Gobec, 1995) 

Metoda od izmišljanja k vodenju 

Najprej spodbudimo otroke, da samostojno iščejo rešitve. Nato nekaj primerov pokažemo mi 

in posamezni otroci ostalim otrokom. Tako so otroci tisti, ki vodijo ostale. (Kroflič, Gobec, 

1995) 

2.3.4 OBLIKE PLESNE VZGOJE 

Skupna oblika 

Skupna oblika poteka takrat, ko so v skupino vključeni vsi otroci. Ker pa je skupina navadno 

številčna, se tovrstna oblika ne uporablja pogosto. Prednost te učne oblike je, da je časovno 

ekonomična. Uporablja se takrat, ko so za dejavnost motivirani vsi udeleženci. Določena 

dejavnost se lahko izvaja tudi na način vseh treh oblik dela; najprej se vsi otroci skupaj 

ukvarjajo z istim gibno-plesnim problemom, nato pa se razdelijo v manjše skupine in iščejo 

rešitve. Za skupino z več kot petnajstimi otroki ta oblika plesne vzgoje ni primerna, saj lahko 

nastane prostorska stiska in udeleženci se počutijo utesnjeno. Pri tej obliki tudi ne moremo 

upoštevati želja otrok in s tem je onemogočeno načelo individualizacije. (Kroflič, Gobec, 

1989; Retuznik Bozovičar, Krajnc, 2011) 

Skupinska oblika 

Zaposlitev je skupinska, kadar je v plesno dejavnost vključen le del otrok celotne skupine. 

Vzgojitelj mora delo vsake skupine vnaprej dobro organizirati. Lahko jim ponudi tudi skupni 
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uvod v dejavnosti, razloži, kaj bodo delali, nato pa vsaki skupini po potrebi pomaga in jim 

priskrbi material. Na tak način otroke usposabljamo za skupinsko delo in za sodelovanje z 

drugimi. (Kroflič, Gobec, 1989; Retuznik Bozovičar, Krajnc, 2011) 

Individualna oblika 

Pri individualni obliki vzgojitelj dela samo z enim otrokom. Tovrstna oblika je pogosto 

prisotna zaradi posebnih značilnosti predšolskega otroka, saj omogoča neposredni stik med 

otrokom in vzgojiteljem. Delo pri tej obliki lahko povsem prilagodimo posameznemu otroku, 

njegovim sposobnostim, znanju in zmožnostim. Navadi je v vrtcu več individualnega dela z 

najmlajšimi otroki. (Kroflič, Gobec, 1989; Retuznik Bozovičar, Krajnc, 2011) 

Delo v dvojicah 

Tovrstno obliko dela je smiselno uporabiti takrat, ko plesna dejavnost temelji na medsebojni 

pomoči in sodelovanju; ko na primer starejši otroci pomagajo mlajšim. Tudi takšno delo otrok 

je treba dobro pripraviti, organizirati in nadzirati (primer: Igre zaupanja in sodelovanja). 

(Retuznik Bozovičar, Krajnc, 2011) 

2.3.5 GIBALNI IN PLESNI RAZVOJ OTROKA 

Zakonitosti psihofizičnega razvoja v otrokovem gibalnem razvoju bom opredelila po avtorjih: 

Toličič, Smiljanić-Čolanović, Horvat in Magajna v (Kroflič, Gobec, 1995, str. 19): 

o Razvoj poteka v smeri od nediferenciranega, celovitega reagiranja proti 

diferenciranemu, razčlenjenemu reagiranju, gibanju. 

o Aktivnosti v območju glave časovno prehitevajo aktivnosti v nižjih delih telesa. 

o Posebno zaporedje stopenj v psihofizičnem razvoju se kaže v gibalnem razvoju: 

obvladanje aktivnosti na nižji razvojni stopnji je pogoj za obvladanje zahtevnejših 

aktivnosti. 

o Skokovitost v razvoju funkcij: aktivnost se pojavlja najprej poredko, nato vedno 

pogosteje, končno jo otrok obvlada. 

o Menjavanje intenzivnosti razvoja posameznih funkcij; razvoj ene funkcije zastane ali 

se upočasni zaradi razvoja kake druge funkcije. 

o Psihofizični razvoj poteka v individualnem tempu, od koder tudi razlike med enako 

starimi otroki. 

Dejavniki gibalnega razvoja 

o DEDNOST je prirojena in je potencial ter omejitev za razvoj določenih značilnosti. 

Dedni potencial je bolj izkoriščen, če je okolje spodbudno in če je lastna aktivnost 

večja. Dednost je pomembna pri telesnih značilnostih, sposobnostih (kot je 

inteligenca, določen talent) in temperamentnih lastnostih. 

o OKOLJE je celota zunanjih dejavnikov. Vpliva na razvoj dednega potenciala. 

Pomembno je že pred rojstvom, predvsem pa takoj po rojstvu. Vpliva tudi na 

značajske lastnosti. Dejavniki okolja so: družina, vrstniki, kultura in naravno okolje. 

o LASTNA AKTIVNOST je zavestna in hotena. Okolje in dednost vplivata na 

človekovo lastno aktivnost. Ljudje aktivno oblikujemo svojo osebnost, iščemo ali 
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spreminjamo svoje okolje ter na ta način ustvarjamo možnosti za razvoj dednih 

potencialov. Zavestno se odločamo, svobodno izbiramo in ravnamo v skladu s svojimi 

odločitvami. 

o Vsi dejavniki so med seboj tesno povezani, vplivajo drug na drugega in so v 

interakciji. (Koflič, Gobec, 1995) 

Razvoj plesnosti 

Plesnost je lastnost, ki se kaže v ustvarjanju gibalnih, prostorskih, ritmičnih in dinamičnih 

sestavin plesa, v gibalnem obnavljanju, dojemanju in zapomnitvi teh sestavin ter v 

sposobnosti doživljanja in zaznavanja plesa ter izražanja, sproščanja in ustvarjanja z 

gibanjem. 

Pri otrocih od prvega do tretjega leta starosti se osnovne značilnosti plesnosti kažejo v 

spontanem gibanju v izražanju čustev, usvajanju in spoznavanju okolice, opazovanju gibanja 

v okolici, usklajevanju gibanja z ritmom glasbe, v poskušanju posnemanja gibanja iz okolice, 

predvsem gibanja otrok, odraslih in živali; v usklajevanju gibanja s predmetom, s katerim 

otrok rokuje, ter v izkazovanju gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 

Otroci pri tej starosti gibanje in ples izkazujejo z osnovnimi elementi gibanja, kot so 

kobacanje, kotaljenje, hoja, tek, poskoki, posnemanje plesnih gibov odraslih ali risanih 

junakov. 

Od tretjega do četrtega leta starosti se plesnost kaže v tem, da je gibanje celovito, shematsko, 

da je v skladu z ritmom glasbe ali besedila, da je plesoče in sledi melodiji. V gibanju otrok 

obvladuje prostor, se prilagaja gibanju drugih otrok, se vživlja v gibanje v okolju in ga 

posnema, z gibanjem podoživlja čustva ter že zna oblikovati gibanje. 

Pri otrocih, starih od štiri do sedem let, se osnove plesnosti kažejo v tem, da je gibanje 

razčlenjeno ter obvladuje več različnih gibov istočasno in zaporedno; da natančno prevzema 

gibanje in oblike v vsakdanjem življenju in v naravi; povzema gibalne igre odraslih ali otrok 

ob poljubni tematiki; ustvarja lastne gibe v ritmu; se vživlja v spodbude in se izraža z lastnim 

načinom gibanja. (Kroflič, Gobec, 1995) 

2.3.6 UGLASITEV LASTNEGA TELESA 

Preden začnemo z otroki plesati, jim moramo najprej pomagati, da spoznajo svoje telo. Pred 

razgibavanjem jim razložimo, da se lahko gibajo s celim telesom ali pa le s posameznimi deli. 

Med razgibavanjem le-teh jih poimenujemo in jim povemo, kaj z njimi delamo (na primer: 

krožimo z glavo v desno stran). Naše telo je naše glasbilo, zato ga moramo uglasiti, če želimo 

plesati. Otrokovo telo moramo razgibavati vsak dan, da postanevedno bolj spreten in 

sproščen. Da bo otrokom razgibavanje bolj zanimivo, moramo vse to početi skozi igro;lahko 

telovadimo sede, leže, stoje, na kolenih ali pa vse vaje naredimo na eni nogi ali s poskoki. 

Naslednjič lahko vaje razgibavanja delamo med hojo ali pa z rekvizitom v roki, ob glasbi ipd. 

(Paulin, 1971) 
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2.3.7 NEMIREN OTROK IN PLESNA ZAPOSLITEV 

Nemirnim otrokom tako pri prosti kot usmerjeni dejavnosti ustvarjamo takšne pogoje za 

gibanje, da jih čim manj omejujejo. Večinoma smo pri tem usmerjeni v to, da otroka umirimo. 

Če pa vzamemo nemirnost otroka kot neko posebno značilnost, jo vodimo v konstruktivno 

dejavnost ali tudi v ustvarjanje. Morda se bo otrok po končani doživeti ustvarjalni sprostitvi 

za krajši čas umiril (duševno in telesno). Primeri dejavnosti, ki jih lahko uporabimo za 

sprostitev otrok pa so vodene vizualizacije, joge, tibetančki, masaže, dejavnosti ob umirjeni 

glasbi, dejavnosti z gongi. Motorično nemirnim in impulzivnim otrokom organiziramo 

gibalne aktivnosti tako, da jih v gibanju pri spontani in usmerjeni igri čim manj omejujemo. 

Primeri take dejavnosti so plesi, kjer ni ovir, kako in koliko časa lahko plešejo, kot na primer 

ples ob afriški glasbi ali ples petih ritmov. (Koflič, Gobec, 1995) 

2.3.8 ZAKAJ SPROSTITVENE IGRE 

Sprostitvene metode so »zdravilo« proti stresu, ki se zdi vse bolj vsakdanji in prisoten, saj na 

nas odrasle, posledično pa tudi na otroke, pritiska vse več različnih dejavnikov. In bolj kot 

smo pod stresom, hitreje se razjezimo in smo bolj agresivni. Ljudje, ki se sproščajo s 

sprostitvenimi tehnikami, so manj agresivno naravnani. Gibanje deluje sprostitveno na telesno 

in duševno napetost v človeku. Če se vsega tega zavedamo, je prav, da omogočimo otrokom 

čim več gibanja in sproščanja, tudi z uporabo masaže. S tem poskrbimo, da je otrok v skupini 

sprejet in da kot posameznik dosega tudi uspehe. Vse to so dejavniki, ki premagujejo ali 

zmanjšujejo stres.  

Že najmlajši otroci uživajo med izvajanjem masaž in sprostitvenih tehnik, zato je pomembno, 

da jih že zelo zgodaj navajamo na sprostitvene dejavnosti, saj jih zelo potrebujejo v času 

hitrega in drvečega življenja, prepolnega dražljajev iz okolice, prenasičenosti z vtisi, hrupom, 

stresom v šoli in doma in nenehnim tekmovanjem. Vzgojitelji, učitelji in starši ugotavljajo, da 

so otroci vedno bolj napadalni, živčni, prenapeti, nezbrani, nemirni, slabo vidijo ... Otroci, ki 

so po naravi sproščeni, so zdravi in duševno neobremenjeni. Taki otroci se znajo ukvarjati s 

samim sabo, kažejo zanimanje za okolje ter se igri predajo v celoti. Prej, ko bodo spoznali, da 

niso zanimivi le zunanji dražljaji, prej bodo lahko samostojno osvajali svet in se lažje 

zavarovali pred njegovimi negativnimi vplivi. Psihologi ugotavljajo, da so tisti, ki znajo 

uživati v samoti in tišini ter se znajo ukvarjati s samim s seboj in poslušati svoj notranji glas, 

ustvarjalni in zadovoljni ljudje. Torej lahko zaključimo, da sprostitvena vzgoja veliko 

prispeva k razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti. (Geršak, 2006) 

Vse manj imamo možnosti, da bi lahko sledili svojemu naravnemu ritmu, v katerem se 

menjavata aktivnost in počitek, napetost in sprostitev, obremenitev in olajšanje. Že otrokom v 

vrtcu in šolah bi morali dopustiti, da si smejo vedno vzeti čas za uravnavanje notranjega 

ravnotežja, jih seznaniti, da imajo sami v sebi vse možnosti in danosti za učenje zbranosti in 

zaupanja v samega sebe in da je to umetnost, ki se jo lahko vedno naučijo. Problem, s katerim 

se danes ubada večina učiteljev in vzgojiteljev, je nemotiviranost otrok, pomanjkljiv interes, 

naveličanost in nesodelovanje. Velikokrat iščemo problem v otrocih, vendar bi bilo bolje, če 

bi se vprašali, ali nimorda težava v obstoječem družbenem sistemu. Zaradi vseh pozitivnih 

učinkov bi otrokom morali večkrat (po)nuditi možnosti sprostitve. (Uranjek, 1995) 
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Domišljijske igre: otroci v vrtcu bi morali imeti večkrat možnost za sprostitev, da bi dosegli 

zbranost in bi lahko razvijali domišljijo. Najboljša možnost za to so prehodi iz ene dejavnosti 

v drugo. Vendar moramo pri tem opazovati razpoloženje otrok, saj le-ti enkrat potrebujejo 

sprostitveno dejavnost, drugič pa dejavnost, ki poteši potrebo po gibanju. (Uranjek, 1995) 

2.3.9 PLES V POVEZAVI Z DRUGIMI PODROČJI KURIKULA 

Plesno vzgojo vključujemo v različna področja kurikuluma, čimer razvijamo odnos do 

umetnosti in dosegamo cilje, povezane z različnimi predmetnimi področji. Plesni in športni 

vzgoji je skupno gibanje; plesni, glasbeni, filmski, dramski in likovni vzgoji sta skupna 

ustvarjalnost in izvirnost; pri opismenjevanju in učenju jezika sta skupna orientacija v 

prostoru in komuniciranje skozi ustvarjalni gib; s cilji družboslovja in naravoslovja se 

povezuje razvijanje občutljivosti za gibanje, oblike in predmete v okolju; s cilji matematike se 

povezujejo razvrščanje, urejanje, raziskovanje simetrij, oblik in odnosov s plesom; vživljanje, 

izražanje čustev in medsebojno sodelovanje, ki je za ples nujno, spodbuja razvoj pozitivnih 

medčloveških odnosov, pozitivno vpliva na socializacijo in krepi otrokovo zavest. (Meško in 

sod., 2011) 

Ples je sredstvo vzgajanja in plesna vzgoja je vsekakor povezana z vsemi področji kurikula: 

Narava: otroci opazujejo in proučujejo gibanje in oblike v okolju – v svetu narave. Po 

neposrednem opazovanju in s pomočjo predstav to podoživljajo in oblikujejo z gibanjem 

svojega telesa. Tako zadostijo nenehni potrebi po gibanju, utrjujejo spoznanja ter razvijajo 

miselne sposobnosti in ustvarjalnost. S plesom lahko ponazarjamo tudi gibanje živali. 

Matematika: pri plesni vzgoji velikokrat srečujemo različne oblike, like (postavimo se v krog, 

trikotnik, v plesu delamo samo elipsaste oblike), se srečujemo s štetjem. S pomočjo rajalnih in 

gibalnih iger spoznavamo ralične pojme, kot je zunaj/znotraj. Razvrščanje, urejanje, 

prirejanje, usvajanje pojmov števil, velikostnih in prostorskih odnosov – vse to je povezava 

plesa z matematiko. 

Jezik: ples se lahko odlično uporabi pri učenju jezika. S pomočjo raznih plesnih iger se lahko 

učimo tudi črke. Predšolski otroci še ne znajo pisati, zato lahko črke ponazorijo z gibom 

telesa. Gibalno-rajalne igre vsebujejo besedila, ki se recitirajo ali pojejo. 

Družba: področje družbe vključujemo ob vsaki plesni zaposlitvi že preko tega, da otroke 

navajamo na igre s pravili, na reševanje morebitnih konfliktov, sodelovanje, dogovarjanje in 

nazadnje vsesplošno omogočanje druženja. Plešemo različne narodne plese in spoznavamo 

različne kulture. 

Umetnost: otrok se pri vsaki plesni zaposlitvi izraža ustvarjalno in v umetniškem jeziku. Pri 

glasbeni vzgoji vpeljujemo gib in ples – gibanje ob petju (gibalno-rajalne igre).  

Gibanje: pri vsaki plesni zaposlitvi je prisotno tudi gibanje. S plesnimi zaposlitvami 

nedvomno uresničujemo vse cilje z gibalnega področja. Gibanje vsebuje rajalne in gibalne 

igre, otroške in ljudske plese, ples z rekviziti, razgibavanje ob glasbi ter razne sprostitve. 

(Geršak, 2006) 
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2.3.10 KAJ LAHKO NA PLESNEM PODROČJU STORIJO STARŠI 

Večina staršev se začne z gibanjem svojega otroka poglobljeno ukvarjati šele takrat, ko le-ta 

shodi. Na začetku so velikokrat prestrašeni, še posebej, če je to njihov prvi otrok, in ravnajo 

neustrezno, ko jih opozarjajo, naj na primer ne plezajo na drevesa, ker lahko padejo, ali pa naj 

pazijo, kako hodijo po stopnicah, in naj ne hodijo po robu ograje, ker jim lahko pri tem 

spodrsne ... S takimi strahovi otroku privzgojimo negotovost pri gibanju, otrok postane 

nesproščen, napet, nesamozavesten in še prej se lahko zgodi kakšna nesreča. Ples je ena izmed 

dejavnosti, ki otroku lahko pomaga, da izboljša občutek oziroma razvije spretnost ravnotežja, 

uporabe energije in natančnost gibanja. Šele nato bo razvil psihomotorično sposobnost 

učinkovitega usklajevanja gibov celega telesa ali njegovih delov glede na časovne, prostorske 

ter energetske elemente, tj. koordinacijo, ki združuje spretnost ravnotežja, kontrolo energije in 

natančnost v gibanju. Pomembno je tudi pravilno dihanje in sproščenost telesa. Napredek pa 

dosežemo s kontinuiranimi vajami in ne le vajo ali dvema, zato je najbolje, če starši le imajo 

možnost, da otroka vpišejo v plesno šolo in se pred tem pozanimajo o kakovosti programa 

predšolske plesne vzgoje. Dobrodošel je tudi vpis otroka v kakšno društvo, kjer organizirajo 

telovadbo ali posamezno vrsto športa. Če pa imajo starši dovolj časa, potrpežljivosti in znanja, 

lahko z otrokom vadijo tudi sami. Na voljo je namreč veliko knjig, kjer so predstavljene vaje 

skozi plesno-gibalne igre, s pomočjo katerih otrok nezavedno razvijavse omenjene 

sposobnosti, uživa v gibanju in igrah in pri tem nima občutka, da se nečesa uči, razvija ali da 

vadi. (Kovač Valdes, 2010) 

2.3.11 NAČINI ZA SPODBUJANJE OTROKA H GIBANJU 

Obstaja več elementov oz. pogojev, ki so pomembni pri spodbujanju otroka h gibanju. 

Prvi pogoj je prostor. V današnjih vrtcih v skupinah mlajših otrok ni več stajic. Tako otroci ne 

preživljajo več časa v nekem zaprtem in omejenem prostoru, pač pa jim je omogočeno gibanje 

prosto na blazini na tleh. Otroke najprej položimo v izhodiščno hrbtno lego, pozneje pa v tak 

položaj, ki ga obvlada. Pri mlajših otrocih v igralnico ali na teraso postavimo tunele ali 

stopnice (lesene ali mehke, iz blazin). 

Drugi pogoj so posamezne metode. Vzgojitelj otroka ne sili v neko gibanje, ampak pusti, da 

le-ta raziskuje sam ter se na ta način postopno osamosvaja. S tem, ko vzgojitelj otroku ponudi 

različne igrače, otroku omogoči, da sam upravlja – manipulira z njimi ter gradi na svoji 

motoriki. V starosti od drugega do tretjega leta je vsebina vzgojnega dela drugačna kot v 

obdobju od prvega do drugega leta. Poleg spontane igre vzgojitelji že vključujejo načrtovane 

oziroma usmerjene dejavnosti, pri katerih prevladuje metoda vodenja, pojavljajo pa se tudi 

druge tri metode, in sicer od vodenja k izmišljanju, izmišljanje in od izmišljanja k vodenju. 

Tretji pogoj predstavljajo ustrezne spodbude za gibanje, kot na primer različni materiali 

(blago, predmeti, naravni material ... ), glasba (vokalna, ples z instrumentom, instrumentalna 

... ), ples (ljudski ples, gibalno-rajalne igre, družabni ples ... ), likovna umetnost (materiali, 

ilustracije, animirani filmi, lutke ... ). (Koflič, Gobec, 1995) 

Otrokovo gibanje lahko pritegnemo s prispodobami iz narave in z opazovanjem okolice. 

Povabimo ga, naj opazuje, kako padajo na tla snežinke, ali pa na primer, kako se giblje 
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posamezna žival. Povabimo ga, naj poskusi nežno in neslišno stopati po tleh kot miška ali pa 

se premikati počasi kot drevesno listje, ki pada na tla v jeseni. Vso to opazovanje skušamo 

izraziti z naravnimi načini gibanja, kot so hoja, poskoki, plazenje, lazenje, s tekom in 

vrtenjem. Gibanje ali ples lahko izražamo tudi tako, da najprej prisluhnemo naravi, na primer 

petju ptic ali dežju, in se šele nato začnemo gibati. Pomembno je tudi, da plešemo z otrokom, 

saj nas bo najprej želel posnemati, šele nato bo ustvarjal sam. Ena izmed možnosti je tudi, da 

gremo v gozd, kjer lahko preskakujemo korenine ali kamne in tekamo okoli dreves. V 

igralnici pa se lahko gibamo s pomočjo domišljije in si stvari izmišljujemo. Zgodbo začnemo 

mi, nadaljujejo pa otroci, pri čemer lahko uporabimo tudi kakšno pesem ali like iz pravljic, na 

primer Rdečo kapico, ki hodi po gozdu in se na poti srečuje z različnimi ovirami. (Paulin, 

1971) 

2.4 GIBALNO-PLESNE DEJAVNOSTI 

Izbrala sem 14 gibalno-plesnih dejavnosti, za katere menim, da so najbolj primerne za 

proučevanje in oblikovanje odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja diplomskega 

dela, predvsem pa za potrditev in dosego zastavljenih ciljev. Izbrala sem nekaj sprostitvenih 

dejavnosti, nekaj dejavnosti, ki temeljijo na medsebojnem sodelovanju otrok, ter dejavnosti, 

ki spodbujajo veliko domišljije in spontanosti. 

2.4.1Bibarije za dojenčke in malčke 

V prvih mesecih otrokovega življenja je dobro čim več pozornosti posvečati gibalnim igram, 

ki otroku omogočajo prvi stik z okoljem. Lahko gremo na vse štiri, se zakotalimo, ploskamo, 

tleskamo in skačemo, otrok pa bo veselo brcal, mahal in se mogoče celo zasmejal. Pri tem mu 

lahko tudi kaj zapojemo, povemo kakšno bibarijo in ga obenem trepljamo po različnih delih 

telesa. Dojenček bo na ta način občutil ritem skozi telo, odkril nov način uporabe telesa in 

premikanja v prostoru, spoznaval bo posamezne dele telesa, utrjeval tesnejši odnos z odraslim 

in doživljal prvo izražanje čustev skozi gib. (Kovač Valdes, 2010) 

Bibarije so za otroke pravo doživetje, saj združujejo govorno, glasbeno in gibalno vzgojo. Na 

začetku je pri tovrstnih igrah dejaven predvsem vzgojitelj, otrok pa je bolj opazovalec, 

kasneje, ob večkratnih ponovitvah, pa je otrok vse bolj aktiven. Z bibarijami otrok doživi ina 

zaznava različne načine govorjenja, kot je hitro, počasi, napeto ..., različna čustvena stanja: 

veselo, žalostno, jezno ... (Voglar, Žager, 1998) 

2.4.2 Gibalno-rajalne igre 

Gibalno-rajalne igre so otroški plesi, povezani s petjem in govorjenjem besedila, in so 

zakladnica ljudskega izročila. Najpogosteje se plešejo v krogu, pri čemer je vsak udeleženec 

od središča kroga enako oddaljen in s tem enako pomemben. Vsaka igra ima tudi pravila, ki 

se jih morajo otroci držati. Prednost rajalnih iger je, da lahko usklajujemo ritem gibanja in 

petja ter se prilagajamo hitrosti otroka, da le-ta lahko sledi – posneta glasba nam tega ne 

omogoča. Obstaja več različic posameznih rajalnih iger, lahko pa si izmišljamo in dodajamo 

tudi zahtevnejše ravni ter na ta načinigre popestrimo. (Rupnik, 2014) 

Igra 1: ABRAHAM ´MA SEDEM SINOV 
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»Otroci naredijo kačo, tako kot pri vlaku ali trdnem mostu. Tisti, ki je na čelu kolone, vodi 

igro. Otroci hodijo naokrog in prepevajo: ABRAHAM ´MA SEDEM SINOV, SEDEM 

SINOV ABRAHAM. VSI SO JEDLI, VSI SO PILI, VSI SO DELALI TAKO: VSI TAKO, 

VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO. VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO. Ko 

pridejo v pesmi do dela, kjer začnejo peti VSI TAKO, tisti na čelu kolone pokaže neko 

kretnjo, npr. dviga desno roko ali ploska, skače, ..., vsi ostali v koloni pa ga pri tem 

posnemajo. Sodelujoči se lahko že prej dogovorijo, od kod bodo črpali ideje za gibanje: 

kuhinjska, dnevna opravila, poklici, živali, ...« (Schmidt, 2002, str. 1) 

Igra 2: MAČKA IN MIŠ 

»Mačko in miš določi izštevanka. Igralci se držijo za roke in oblikujejo tesen krog, na sredini 

katerega je miška, ki se skriva pred mačko. Mačka kroži okrog in poizkuša izvabiti miško iz 

kroga z besedami: »Miška mala, pridi ven.« Miška odgovori: »Ne, ne pridem ven.« Mačka 

nadaljuje: »Potem te pa ujamem v tvoji luknjici.« Mačka poizkuša prodreti v krog, otroci pa ji 

to preprečujejo, saj miško varujejo. Če mački uspe prodreti v krog, miška lahko iz kroga zbeži 

in se vrne vanj, ko je spet »varno«. Miška se v krogu ne sme zadrževati dalj časa, kot traja en 

obhod mačke. Če se to zgodi, si z mačko vlogi zamenjata.« (Kunaver, Lipovšek, 2006, str. 54) 

Igra 3: BELA LILIJA 

»Postavimo se v krog in se primemo za roke. Če Ringa, ringa, raja plešemo v desno po krogu, 

rajalno igro Bela lilija plešemo v levo po krogu. Znotraj kroga je solist, ki hodi v desno po 

krogu in izvaja naloge tako, kot mu jih narekuje besedilo pesmi. Bela, bela, lilija, v krogu 

pleše deklica (solist hodi v nasprotno smer – desno po krogu), deklica se v krog´ vrti (se 

zavrti) in sien´ga izvoli (nekoga izbere). Sledijo naloge, ki solista zmedejo pri opazovanju 

udeležencev igre: poskoči enkrat (sonožni poskok), poskoči dvakrat (dva sonožna poskoka), 

zapri oči (zamiži) in si en´ga izvoli. Solist se zavrti okrog svoje osi, nato gre miže proti 

plesalcem v krogu (nesmemo se spustiti, da solist ne bi zgrešil smeri in se kam zaletel). Ko se 

dotakne oboda in izbere nekoga, mora s tipanjem (njegovega obraza, rok, ramen, las ... ) 

ugotoviti, kdo je. Če ga prepozna, zamenjata vlogi, sicer mora igro ponoviti.« (Rupnik, 2014, 

str. 50) 

2.4.3 Obredi 

V vrtcu obstajajo različni obredi, ki jih praznujemo na različne načine. 

Primeri obredov (povzeto po internih zapiskih s predavanj prof. Schmidt, 2012): 

o rojstni dan, 

o deževen dan, 

o sončni dan, 

o sneženje, 

o pustovanje, 

o materinski dan, 

o dan zemlje, 

o zobek, 
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o konec bolezni, 

o rojstvo bratca ali sestrice, 

o postriženi lasje, 

o dobrodošlica novemu otroku v skupini, 

o slovo pred počitnicami, 

o dobrodošlica po počitnicah, 

o prihod dedka Mraza, 

o prihod poletja, 

o prihod jeseni, 

o prihod zime, 

o prihod pomladi ... 

Rojstni dan je najbolj pogost obred, ki ga izvajamo v vrtcu in ga praznujemo tolikokrat v letu, 

kot je otrok v skupini. Otroci zelo radi praznujejo rojstne dneve, tako slavljenec, ki je tisti dan 

v središču pozornosti, kot ostali, ki se lahko prepustijo rajanju, zabavi, pogostitvi. Na ta dan si 

slavljenec lahko izbere tri pesmi, gibalno-rajalne igre ali deklamacije. Največkrat si izberejo 

gibalno-rajalne igre, da vsi skupaj zapojemo in zaplešemo. 

2.4.4 Ples ob klasični glasbi 

Klasična glasba vpliva tako na nas kot na otroke zelo sproščujoče. Sama menim, da bi morali 

otrokom vsak dan ponuditi vsaj pet minut klasične glasbe in jim dati možnost, da se lahko na 

ta način ustavijo zaradi hitrega ritma in tempa današnjega življenja oz. življenja njihovih 

staršev, se usedejo ali umirjeno zaplešejo, zaprejo oči ter se sprostijo. Da bi otroci razumeli 

klasično glasbo, jim jo je treba ponuditi že zelo zgodaj, tj. v predšolskem obdobju. Tovrstno 

glasbo naj bi poslušale ženske še posebej v nosečnosti, saj le-ta na njih in otroka vpliva 

sproščujoče in umirjajoče. (povzeto po internih zapiskih s predavanj prof. Schmidt, 2012) 

2.4.5 Ples ob afriški glasbi 

Afriški plesi so organski, zemeljski ter omogočajo telesno sprostitev, zavedanje telesa in 

sveta. Ritmi so stari več kot tisoč let, uporabljali so se pri različnih življenjskih ter z naravo 

povezanih ritualih tamkajšnjih ljudstev. Afriška glasba zelo dobro vpliva na predšolske 

otroke. Takrat imajo možnost, da plešejo in se gibajo hitreje in intenzivno, kar pa na njih 

vpliva zelo sproščujoče. S pomočjo tovrstne glasbe se približajo in spoznavajo tudi afriško 

kulturo. (povzeto po internih zapiskih s predavanj prof. Schmidt, 2012) 

2.4.6 Ples preko čutil 

Ljudje zaznavamo svet okoli sebe z več čutili naenkrat, najpogosteje pas pomočjo vida. Vsak 

človek ima drugače razporejene zaznave; katero čutilo je prej in katero pozneje aktivirano. 

Otrok je v gibno-plesnih dejavnostih vsestransko aktiven, tudi če se tega mogoče sploh ne 

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

posameznih delov telesa, giblje se skupaj z ostalimi otroki. Sprejema in doživlja različne 

ritme in dinamiko po slušni, taktilni (preko dotika), kinestetični (preko čutil za gibanje) in po 

vizualni poti ter si tako razvija občutek za ritem. Ples spodbuja tudi čutila, kot sta okus in 

vonj. Otrok okuša ali vonja in se na podlagi tega plesno izraža. (povzeto po internih zapiskih s 

predavanj prof. Schmidt, 2012) 
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2.4.7 Pet ritmov 

Gibanje in ples petih ritmov sta primerna za vsakogar, neglede na plesne izkušnje, za vse 

starostne skupine in tudi za osebe s fizičnimi omejitvami. Pri izvajanju petih ritmov se ni 

treba truditi, da bi gibe izvajali pravilno, kajti napačnega in tudi pravilnega plesa ni. Opiramo 

se le na pet načinov gibanja, znotraj katerih iščemo lastni izraz. Z raziskovanjem in 

ozaveščanjem vseh petih ritmov se učimo sprejemati in izražati manj razvite dele svoje 

osebnosti ter obenem postanemo bolj sprejemljivi in dojemljivi za ljudi, ki so nam različni po 

temperamentu in načinu delovanja. V vrtcu otroke spodbudimo, naj nas posnemajo in jih 

verbalno ne opozarjamo na posebnosti. Gibov pred izvajanjemtudi ni treba vaditi, saj to ni 

storitvena dejavnost.  

Tekoči ritem: Med premikanjem po prostoru so stopala na tleh, kolena so rahlo pokrčena. 

Krožimo s celim telesom.  

Stakato ritem: Gibi so ravni, odsekani. S telesom delamo trikotnike, kvadrate. Suvamo z boki. 

Pazimo pa na to, da koga ne zadenemo.  

Kaos: Gibi so mehki, stresamo z glavo. Plešemo, kot da ne bi imeli kosti. Čeljust postane 

mehka in sproščena.  

Lirični ritem: Naše roke postanejo krila. Gibamo se v želeni smeri. Krožimo s telesom. 

Hodimo po prstih z drobnimi koraki ali pa drsimo po tleh z dolgimi koraki.  

Globoka tišina: Ko se ples ustavi,se ustavimo tudi mi. Pazimo, da se ne zaletimo v nikogar. 

Lahko se usedemo ali uležemo. (povzeto po internih zapiskih s predavanj prof. Schmidt, 

2012) 

2.4.8 Plesne spodbude 

Za usmerjeno gibno-plesno igro otrok in vzgojitelj potrebujeta spodbude. Res, da se otrok 

izraža spontano, ker je gibanje ena njegovih osnovnih aktivnosti, vendar pri načrtnem delu ne 

more ostati le pri otrokovih spontanih dejavnostih. Poleg tega se otroci razlikujejo med seboj. 

S primernimi spodbudami načrtno razvijamo gibno-plesno izražanje. Ples z rekviziti, ki se 

uvrščajo med zunanje spodbude za ples, se navezuje na področje naravoslovja, saj pritovrstni 

dejavnosti spoznavamo različne materiale. Bližje nam je ples z materiali, ki se bolj 

prilagajajo, to so ogrinjala, trakovi, vrečke. Dejavnost lahko izvedemo tudi na način, da 

skupina štirih otrok gleda, druga skupina štirih otrok pa pleše z rekviziti po glasbi. Z vsakim 

nadaljnjim nastopom si otroci pridobijo večjo kreativnost. (povzeto po internih zapiskih s 

predavanj prof. Schmidt, 2012) 

Obstaja veliko možnosti in načinov, kako otroka vpeljati v svet gibanja. Okrog nas je veliko 

stvari, predmetov, ki jih lahko uporabimo pri plesni dejavnosti. Na nekatere predmete včasih 

niti ne pomislimo, da bi jih lahko uporabili kot spodbudo za ples. Otroci se s tovrstnim 

plesom sprostijo, razvijajo kinestetični spomin, sposobnost opazovanja in učenja, si krepijo 

mišice, razvijajo koncentracijo in domišljijo, predvsem pa se zelo zabavajo. (Kovač Valdes, 

2010) 
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Najpogostejša spodbuda, ki jo uporabljamo, da bi spodbudili ples, je glasba. Ko zaslišijo 

glasbo, otroci začnejo premikati svoje telo in plešejo. Ples z rekviziti pa je predvsem 

drugačen, saj spodbudi še domišljijo in gibanje, spremeni ter bogati plesno izraznost otrok. 

(Geršak, 2006) 

2.4.9 Sprostitvene dejavnosti 

2.4.9.1 Masaže 

Masaža ne glede na starost skrbi za dobro počutje, odpravlja napetost, pomirja, sprošča in 

nekaterim daje užitek. Njena prednost je tudi v tem, da je prijetno masirati in biti masiran. 

Masiramo se tudi takrat, ko nas kaj zaboli (na primer trebuh). Otroci masirajo prek igre in 

zgodb, pri čemer se umirijo in sprostijo. (Schmidt, 2008) 

Primer masaže skozi zgodbo: GNETENJE TESTA  

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

ob njem. Dlani položi na hrbet ležečega otroka in začne gnesti hrbet. Pritisk na dlaneh seli s 

prstov na »peto« dlani. Dlani prestavlja po celem hrbtu v smeri od zgoraj navzdol. Potem 

pritiska istočasno po diagonalah hrbta. Konča s »svaljkanjem« hrbta, tako da se na koncu celo 

telo večkrat zaziba z desne na levo stran trebuha in obratno. Če nas veseli, lahko delamo sadni 

kruh in testu dodajamo koščke sadja m – s prsti potapkamo po hrbtu in si še izmišljamo 

različne dodatke. Lahko delamo pico, jabolčni zavitek ali kar si zamislijo otroci. Nato pustimo 

»testo«, da vzhaja. Otrok, ki je gnetel testo, se uleže povprek čez hrbet ležečega in ga greje. 

Testo začne vzhajati tako, da ležeči malo dvigne svojega soigralca,nato lahko vlogi 

zamenjata.« (Schmidt, 2008, str. 8) 

2.4.9.2 Vodena vizualizacija 

Vodena vizualizacija ni samo dobra za sprostitev in umiritev, ampak tudi za razvijanje 

otrokove domišljije, saj jim prevečkrat ponudimo zgodbe in pravljice s slikanicami, kjer imajo 

že podane slike in jim pri tem ni treba uporabljati lastne domišljije. Zato je to odlična vaja, ki 

jih spodbudi, da zaprejo oči in se potopijo v čisto svoj svet. 

Pred izvajanjem vodene vizualizacije moramo poskrbeti tudi za prostor. Igralnica mora biti 

prezračena, na tleh so lahko blazine ali odeje, kamor se lahko otroci uležejo. Umirjajoče 

vzdušje pa lahko ustvarimo z nežno instrumentalno glasbo in rahlo zatemnjeno igralnico. 

(Schmidt, 2012) 

Primer vodene vizualizacije skozi zgodbo SMO RIBICE, KI PLAVAJO V MORJU: 

»Otroci, predstavljajte si, da ste ribice, ki lahkotno plavajo v globinah morja. Plavate in se 

igrate z drugimi ribicami. Kako so lepe! Opazuješ dno morja in kar naenkrat zagledaš veliko 

ribo, ki se ti približuje. Posvariš tudi druge ribice. Vse v jati zbežijo v skalno duplino, kamor 

velika riba ne more. Vidiš, kako odplava dalje. Vsa jata rib izplava iz votline, ti pa odplavaš 

do prečudovite skale z algami. Vsaka je druge barve, sončni žarki sijejo nanje in valovi se 

nežno poigravajo z njihovimi listi. Zdaj zaplavaš na dno in si ogleduješ kamenčke različnih 

barv. Tu je tudi dovolj hrane zate. Jata rib priplava mimo tebe in ti se jim pridružiš. Plavate v 



    
 

17 
 

velikih krogih in nobena se ne zaleti v drugo. Vse plavate enako hitro in uživate v prosojni 

vodi, skozi katero se svetlika sonce.« (Schmidt, 2012, str. 71) 

Primer vodene vizualizacije skozi zgodbo DEŽELA ŽIVALI: 

»Nekje v deželi živali, ob žuborečem potoku, se nahaja velika, prečudovita jasa. Tudi mi smo 

na jasi. Diši po travi in rožah. Skačemo po travniku in raziskujemo okolico. Okrog nas je 

mogočen gozd. Na jasi vidimo zajca, zajkljo in majhnega zajčka. Izza drevesa kuka mama 

srna, ob njej pa srnica. Stečemo k potoku, v katerem plavajo ribe. Z dlanjo sežemo v vodo. 

Kako je hladna! Ob vodi se sončijo žabe. Okrog cvetlic krožijo čebele in čmrlji. Jih slišiš? Tu 

pa tam vidimo poskočno kobilico in še kakšnega metulja. Jasa skriva še veliko drugih živali. 

Oglej si jih.« (Schmidt, 2012, str. 17) 

2.4.9.3 Joga za predšolske otroke 

Tudi jogo otroci izvajajo preko igre. Skozi njo spoznavajo sebe, svoje telo in svet okoli sebe, 

saj je pri jogi vse umirjeno, kot bi se čas ustavil. Z vajami joge v predšolskem obdobju 

spodbujamo naravne oblike gibanja, kot so kotaljenje, plazenje, lazenje, hoja po vseh štirih, 

sedenje na različne načine ... Del vadbe joge za otroke so tudi preproste tehnike sproščanja, 

kot je dihanje. Otrokom je zanimivo, da lahko poslušajo svoje lastno dihanje, vendar pa mora 

biti v igralnici takrat popolna tišina, ki naj traja le kratek čas, da ne izgubijo motivacije za 

nadaljevanje. (Schmidt, 2008) 

IGRA 

»Zemljevid dlani: Vzamemo list papirja in svinčnik ali barvico in počepnemo. Papir 

postavimo predse na tla, položimo nanj svojo dlan in joz drugo roko obrišemo. Nato 

razmislimo, na kateri del dlani smo se najbolj naslonili, inga pobarvamo z barvico.« (Schmidt, 

2008, str. 8) 

OGREVANJE  

»Igra ravnotežja: Oblikujemo majhen krog, sredi katerega stoji otrok, ki je zravnan in tog, 

stopal ne premika in lahko miži. Roke ima prekrižane na prsih. Ostali soigralci ga obkrožijo. 

Stojijo v majhnem počepu z eno nogo, pomaknjeno naprej, saj so tako bolj stabilni. Dlani 

položijo na hrbet, ramena ali prsni koš in si otroka, ki je v sredini, podajajo. Le-ta pada naprej, 

nazaj, v stran, ostali pa ga lovijo z rokami in mehko odrivajo v drugo smer. Važno je, da ga 

nežno sprejmejo in še malo nadaljujejo njegovo padanje, nato pa nežno porinejo v drugo 

smer. Dlani vseh v krogu naj bodo ves čas, če se le da, na telesu tistega, ki je v sredini. 

Občutek, da padamo v prazno ni prijeten, igrapa naj bo prijetna, saj je njen ciljgraditi 

zaupanje v skupini.« (Schmidt, 2008, str. 16) 

»Drevo: Stojimo zravnani. Ramena so sproščena, vrat je iztegnjen in brada je rahlo 

potegnjena navznoter. 1.) Ob izdihu dvignemo desno nogo in prislonimo stopalo čim višje ob 

notranjo stran leve, stegnjene noge. Pomagamo si lahko z rokami. 2.) Vsa teža je na levem 

stopalu, na katerem stojimo, in se širi navzdol, v tla, kot korenine. Sprostimo in spustimo 

ramena. Roke stegnemo ob strani. Dvignemo jih do višine ramen, nato pa jih upognemo in 

položimo dlani drugo ob drugo v višini prsi. Z odprtimi ali zaprtimi očmi se osredotočimo na 
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vidno ali nevidno točko in ostanemo v tem položaju čim dlje. Dihamo enakomerno. Ob izdihu 

dvignemo desno nogo. Vdihnemo. Roke visijo ob telesu. 3.) Ob izdihu sklenemo dlani in jih 

počasi dvignemo nad glavo indržimo, kolikor dolgo zmoremo ob normalnem dihanju. Ob 

izdihu jih vrnemo v začetni položaj in ponovimo vajo na drugi nogi, torej dvignemo levo 

nogo.« (Schmidt, 2008, str. 18) 

OSREDNJI DEL 

»Mačka: Izhodiščni položaj: Sedimo na petah z dlanmi na stegnih, hrbet je zravnan in 

sproščen. Sprostimo vrat, ramena, roke,zapremo oči in se osredotočimo na enakomerno 

dihanje. 1.) Ob vdihu stegnemo roke pred seboj in se z zravnanim trupom dvignemo na 

kolena. Delo opravijo samo zadnjične in stegenske mišice. 2.) Ob izdihu se sklonimo naprej, 

položimo dlani plosko na tla in se opremo nanje. Roke in stegna so postavljene pravokotno na 

tla; klečimo na vseh štirih. Roke so stegnjene,hrbet usločimo navzgor kot mačka (mačji 

hrbet),glava sproščeno visi med široko razprtimi rameni. Lahko zapihamo kot jezna mačka. 

3.) Ob vzdihu usločimo hrbet navzdol kot konj (konjski hrbet). Trebuh potegnemo noter,roke 

so še vedno ravne, ramena pa sproščena. Glavo nagnemo nazaj, pogled usmerimo navzgor, 

prsni koš se razširi. 4.) Vajo ponovimo trikrat. 5.) Po zadnjem »mačjem hrbtu« iztegnemo 

roke predse in se dvignemo na kolena.« (Schmidt, 2008, str. 22) 

IGRA 

»Babičino drevo: Eden otrok je babica,ostali se postavijo babici za hrbet čim dlje od nje. 

Babica miži,ostali otroci se ji potihoma približujejo. Ko se babica nenadoma obrne, se morajo 

vsi otroci postaviti v Drevo. Dovoljeno je nihanje, prepovedano pa je stati na obeh nogah. 

Tisti, ki ga babica opazi stati na obeh nogah, se mora vrniti v izhodiščni položaj. Tisti, ki prvi 

doseže babico, se je dotakne in zamenjata vlogi.« (Schmidt, 2008, str. 30) 

POČIVALČEK 

»Vadbo joge vedno sklenemo z ležanjem na hrbtu, ki naj traja vsaj pet minut. Ob tem moramo 

imeti občutek, da smo se zlili s tlemi. Počivalček je osnovni položaj za sproščanje in 

počivanje. 1.) Ležimo stegnjeni na tleh, kolena so upognjena in usmerjena navzgor. Roke 

prekrižamo na prsih,glava, ramena in boki pa morajo ležati v ravni črti. Sprostimo hrbet in 

enakomerno dihamo. V takem položaju ostanemo eno minuto, pri čemer silahko pomagamo z 

objemom kakšne mehke igrače. 2.) Ob izdihu stegnemo noge, ki ne ležijo tesno skupaj. Roke 

z dlanmi, obrnjenimi navzgor, padejo v stran na tla. Telo občutimo kot ravno črto in zelo 

težko, ki se pogreza z vsakim izdihom vse globlje in globlje v tla (kot bi se ugreznili v mivko 

ali v sneg).« (Schmidt, 2008, str. 36) 

2.4.9.4Tibetančki 

Tibetančki so sklop petih vaj, ki omogočajo telesu prost pretok energije, povežejo telo in um, 

hkrati pa otroka sprostijo.(Schmidt, 2008) 

OGREVANJE 
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»Gora: Gora se dviga iz zemlje, z vrhom v oblakih. »Vkopljemo« se z nogami v tla in 

zrastemo kar se da visoko, dokler se z glavo ne dotaknemo neba. To je izhodiščni položaj za 

vse vaje v stoječem položaju. Stojimo z malo razmaknjenimi in stegnjenimi nogami,stopala so 

vzporedna inteža je na stopalih. Prilepljeni smo na tla in rastemo v višino. Medtem ko se 

raztegujemo v višino, se hrbtenica zravna,prepričamo se, ali obremenjujemo obe stopali 

enako. Ramena in roke so sproščene, glava je v osi telesa, v naravnem položaju. V tej drži 

smo stabilni brez nepotrebnega napenjanja. Čutimo, kako nas nevidna vrv, pritrjena na vrh 

naše glave, vleče navzgor, da zrastemo še za kak milimeter in se počutimo visoke. Dihamo 

normalno.« (Schmidt, 2008, str. 5) 

PRVI OBRED: »1.) Začetni položaj: Stojimo zravnani, roke odročimo v višino ramen, da so 

vzporedne s tlemi,dlani so obrnjene navzdol,prsti na rokah so skupaj. Brada je v vodoravnem 

položaju. 2.) Gibanje: Začnemo se obračati od leve proti desni. Zavrtimo se tolikokrat, da nam 

je še prijetno. Na začetku bodo to trije ali štirje obrati (največje število obratov za odrasle je 

21). Poskušamo se vrteti čimbolj na istem mestu. Roke ostanejo ves čas v enakem položaju 

inves čas dihamo enakomerno. 3.) Zaključek: Najprej stopimo v razkorak, da znova občutimo 

ravnotežje, nato pa se lahko uležemo na tla in sprostimo telo. Počakamo, da se nam do konca 

odvrti, in tako smo pripravljeni na drugi obred.« (Schmidt, 2008, str. 6) 

DRUGI OBRED: »1.) Začetni položaj: Ležimo zleknjeni na blazini s hrbtom na tleh. Roke so 

ob telesu na tleh,prsti so skupaj in dlani so obrnjene navzdol. Vdihavamo globoko skozi nos, 

da se nam prsni koš čimbolj dvigne,izdihavamo skozi usta. 2.) Gibanje: Ob globokem vdihu 

dvignemo glavo in potisnemo brado ob prsni koš – grodnico. Hkrati dvignemo noge v 

navpični položaj,kolena naj bodo, če se le da, zravnana,stopala pa sproščeno visijo. Ritka je 

ves čas na tleh. Ob izdihu hkrati spustimo glavo in noge na tla,sprostimo telo in ponovimo 

vajo. Ponovitve počasi povečujemo oziroma jih naredimo toliko, kot nam ustreza (pri odraslih 

je to največ 21 ponovitev). 3.) Zaključek: Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni na tretji 

obred.« (Schmidt, 2008, str. 8) 

TRETJI OBRED: »1.) Začetni položaj: Pokleknemo na blazino. Telo je vzravnano,noge so 

vzporedne,prsti na nogah pa spodvihani. Roke so rahlo upognjene,dlani položimo na stranski 

del stegen, takoj pod ritko. Gledamo naprej,dihamo enakomerno in globoko. To je izhodiščni 

položaj. 2.) Gibanje: Ob izdihu počasi sklonimo glavo naprej, dokler se z brado ne dotaknemo 

grodnice. Ob vdihu počasi nagnemo glavo nazaj. Nadaljujemo v smeri nazaj še z usločenjem 

hrbtenice. Roke se pri tem še bolj upognejo in nam služijo za oporo. Stegna ostanejo ves čas 

obreda v navpičnem položaju. Ob izdihu se vzravnamo in vrnemo v izhodiščni položaj. 

Vdihnemo in ponovimo vajo. Ponovitve počasi povečujemo (pri odraslih je to največ 21). 3.) 

Zaključek: Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni na četrti obred.« (Schmidt, 2008, str. 10) 

ČETRTI OBRED: »1.) Začetni položaj: Sedemo na blazino. Telo je vzravnano,noge so 

iztegnjene naprej,stopala so upognjena, tako da prsti stremijo navzgor. Stopala so odmaknjena 

za približno 30 cm. Dlani položimo ob ritki na tla, tako da se lahko nanje opremo. Prsti na 

rokah so usmerjeni naprej,roke v komolcih so stegnjene. Gledamo naprej,dihamo enakomerno 

in globoko. To je izhodiščni položaj. 2.) Gibanje: Ob izdihu počasi sklonimo glavo naprej, 

dokler se z brado ne dotaknemo grodnice. Ob vdihu počasi nagnemo glavo in vrat nazaj. 
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Istočasno dvignemo telo v vodoravni položaj. Roke so navpične in nam služijo za oporo. Pri 

dvigovanju se kolena upognejo. Glava nam ne binglja navzdol, temveč jo držimo v 

vodoravnem položaju. Tudi stegna dvignemo v vodoravni položaj, noge pod koleni pa so v 

navpičnem položaju. Počakamo malo z zadržanim dihom. Telo je v celoti napeto;ne smemo 

upogniti komolcev ali spremeniti položaja stopal. Naš položaj je podoben mizi. Ob izdihu se 

vrnemo v izhodiščni položaj,vdihnemo in ponovimo vajo. Ponovitve počasi povečujemo (pri 

odraslih je to največ 21 ponovitev). 3.) Zaključek: Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni na 

peti obred.« (Schmidt, 2008, str. 12) 

PETI OBRED: »1.) Začetni položaj: Ležimo s trebuhom na blazini. To je izhodiščni položaj. 

Noge so med seboj oddaljene približno od 30 do 40 centimetrov (odvisno od velikosti otroka). 

Prste na nogah spodvihamo. Stegna so na tleh. Roke v komolcih upognemo, dlani postavimo 

ob ramena in dvignemo prsni koš tako, da se opremo na dlani in iztegujemo roke. Pri tem ne 

smemo dvigniti ramen. Telo počiva na dlaneh in na spodvitih prstih na nogah. Glavo 

nagnemo nazaj in usločimo hrbet. Gledamo navzgor,dihamo enakomerno in globoko. To je 

začetni položaj. 2.) Gibanje:Postavimo se v položaj »Strehe«; ob vdihu počasi nagnemo glavo 

in vrat naprej. Upognemo se naprej, ritko dvignemo visoko v zrak. Noge so ves čas 

iztegnjene. Glavo postavimo med roke, brado pritisnemo ob grodnico. Pogled je usmerjen v 

stopala, ki se med dvigovanjem ritke počasi polagajo na tla in v zraku ostanejo morda le pete. 

Telo tvori s tlemi trikotnik. Komolcev ne smemo upogniti. Stopala ostanejo v 

nespremenjenem položaju. Ob izdihu se vrnemo v začetni položaj,vdihnemo in ponovimo 

vajo. Ponovitve počasi povečujemo (pri odraslih je to največ 21 ponovitev).« (Schmidt, 2008, 

str. 14) 

POČIVALČEK 

»Vadbo tibetančki vedno zaključimo z ležanjem na hrbtu. Ob tem moramo imeti občutek, da 

smo se zlili s tlemi. Počivalček je osnovni položaj za sproščanje. 1.) Ležimo na hrbtu z 

upognjenimi koleni. Roke prekrižamo na prsih,glava, ramena in boki morajo ležati v ravni 

črti. Sprostimo hrbet in enakomerno dihamo. V tem položaju počivamo na primer eno minuto, 

pri čemer si lahko pomagamo z objemom kakšne mehke igrače. 2.) Ob izdihu stegnemo noge, 

ki ne ležijo tesno skupaj. Rokez dlanmi, obrnjenimi navzgor, padejo vstran na tla. Telo 

občutimo kot ravno črto, ki je zelo težka. Ta se pogreza z vsakim izdihom vse globlje in 

globlje v tla. Lahko si tudi predstavljamo, da se pogrezamo v mivko, pesek ali pa, da smo se 

ulegli na mehek sneg.« (Schmidt, 2008, str. 16) 

Primer tibetančkov skozi zgodbo:  

ŽIVALSKI VRT 

»Odpravili smo se v živalski vrt in najprej od začudenja obstali (gora). Nato smo se začeli 

veselo vrteti (prvi obred). Videli smo divje svinje, ki so ležale v blatu ter dvigovale glavo in 

noge (drugi obred). Nato smo prišli do papagaja, ki je radovedno opazoval svet okoli sebe. 

Glavo je nagibal naprej in nazaj in si s perutmi pomagal, da se ni prevrnil (tretji obred). Ena 

izmed opic je počivala v senci ter opazovala svoje mladiče. Glavo je nagnila naprej in nazaj, 

nato pa je naredila most, da so se lahko njeni mladiči plazili pod njo (četrti obred). Tam blizu 
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smo zagledali tjulnja, ki se je zvijal navzgor in navzdol (peti obred). Ker je bilo že pozno, smo 

se odpravili domov in od utrujenosti legli na postelje (počivalček).« (Schmidt, 2008, str. 18) 

2.4.10 Igre zaupanja in sodelovanja 

Igre zaupanja in sodelovanja na dolgi rok vsekakor pozitivno vplivajo na skupino in 

posameznike, še posebej na tiste, ki so po naravi bolj sramežljivi. Pri teh igrah si otroka 

izmenično pomagata, zaupata, se dogovarjata in spoznavata, zato pazimo, da vsakič nastajajo 

vedno nove dvojice, kar lahko dosežemo tudi z uporabo izštevank. (Schmidt, 2007) 

Primer igre zaupanja in sodelovanja skozi zgodbo PRIJATELJA (Schmidt, 2007, str. 16 in 

17): 

»Mi vsi smo prijatelji in se imamo radi. Tako sta se imela rada tudi dva prijatelja. Vse stvari 

sta počela skupaj in rada sta si pomagala. Velikokrat sta si izkazala naklonjenost, tako da sta 

se močno objela (otroci, ki so v paru, se objamejo).« 

TI IN JAZ 

»Prijatelja sta vsako jutro po zajtrku skupaj telovadila. Eden se je usedel, drugi pa mu je stopil 

za hrbet, ga prijel za dlani in skupaj sta z rokami vijugala po zraku. Včasih se je prvi čisto 

prepustil drugemu ali pa mu je malce nagajal in se upiral. No, najlepše je bilo, ko se mu je 

čisto prepustil.« 

PRETEGOVANJE  

»Včasih sta se prijatelja spraševala, če sta dovolj močna, da bi se lahko dvignila. Postavila sta 

se skupaj hrbet ob hrbet, prepletla roki v komolčnem pregibu, se uprla in se izmenično 

dvignila. Ugotovila sta, da sta prava korenjaka in bila sta zelo vesela.« 

RAZISKOVANJE PROSTORA  

»Ker sta prijatelja toliko časa preživela skupaj, sta se že prav posnemala. Sledila sta drug 

drugemu in se usklajevala. Če je prvi prijatelj hodil, je drugi šel za njim, če je prvi poskočil, 

zaploskal, se zavrtel, je to storil tudi drugi.« 

PREIZKUŠANJE MOČI  

»Ko jima je bilo dolgčas, sta se igrala različne zanimive igrice. Rada sta se šla kavbojce in 

indijance ter se malce porivala po prostoru in preizkušala moči. To sta počela s sklenjenimi 

rokami (obrnjena drug proti drugemu), naslonjena na hrbet, bok ali ramo. Uganete, kdo je bil 

močnejši? Nikoli ne bomo izvedeli, saj sta se porivala bolj za šalo kot zares, pa tudi popuščala 

drug drugemu.« 

PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE  

»Vsi vemo, kakšen je most, pod katerim pelje vlak. Prvi prijatelj naredi takšen most, drugi pa 

se splazi pod njim, kot bi bil vlakec. Ta most je lahko tudi ovira, ki jo mora prijatelj prestopiti. 

Vendar previdno, da se most ne poškoduje ali poruši!« 
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VLEČENJE ZA ROKE  

»Rada sta imela dolge sprehode po prostranih travnikih. Hodila sta toliko časa, dokler ni bil 

eden izmed njiju tako utrujen, da je legel na tla. Prijatelj ga je prijel za roke in ga odvlekel po 

mehki travi, dokler si ni ta odpočil. Sedaj je bil ta prijatelj utrujen, saj ga je vlekel kar lep kos 

poti.« 

VLEČENJE ZA NOGE  

»Še on se je ulegel v mehko travo, prijatelj, ki pa si je odpočil in se okrepčal, ga je prijel za 

noge in ga odvlekel.« 

POTISKANJE  

»Joj, kako preprosto je danes, ko se samo usedemo v avto in že nas odpelje, kamor želimo. 

Lahko gremo zelo daleč, pa nismo niti malo utrujeni. Tudi prijatelja sta rada peljala drug 

drugega naokrog, a ker sta bila premajhna, da bi smela voziti avto, sta se usedla na tla, se 

naslonila drug drugemu na hrbet in se izmenično popeljala sem in tja. Prvi se je odrival z 

nogami, drugi se je prepustil prijetni vožnji.« 

IGRA ZAUPANJA  

»Prijatelja nista bila sama. Imela sta tudi veliko drugih prijateljev, kot jih imate vi. Ko so 

prišli k njima na obisk, so se skupaj zelo zabavali. Ali veste, kako so naredili gugalnico? Eden 

se je ulegel na tla, ostali so ga prijeli in ga trdno držali, da se je počutil varno in je užival. 

Malce so ga zagugali in včasih tudi kaj zapeli.« 

SPROSTITEV  

»Ko je padla noč, sta prijatelja odšla vsak na svoj dom. Ulegla sta se v svoji postelji, se počasi 

umirila in zaspala. Drugo jutro sta si želela, da bi se čim prej srečala.« 

2.4.11 Plesna dejavnost po kartah Kako? 

Karte Kako? so karte, na katerih so napisana razpoloženja ali načini, kako naj plešemo. Ker 

večina predšolskih otrok še ne zna brati, morajo biti karte prilagojene. Namesto besede, je na 

njih slika ali fotografija, ki jo otroci prepoznavajo in se vanjo vživljajo, hkrati pa se lahko 

učijo novih besednih izrazov. S kartami Kako? se lahko igramo v dvojicah, skupinah ali s celo 

skupino. (Schmidt, 2008) 

2.4.12 Plesna dejavnost po kartah Plešem! 

Otroci se osredotočajo na en del telesa. Seveda to ne pomeni, da se gibajo le z enim delom 

telesa, ostalo telo pa je nepremično. S tem, ko gibamo en del telesa, vplivamo tudi na druge 

dele telesa. S tistim delom, na katerega smo osredotočeni, pa ustvarjamo. Iščemo vedno nove 

ideje, kako bi lahko še drugače izvedli gibanje s tem delom telesa. Mlajši kot je otrok, bolj 

celovito oziroma nediferencirano gibanje prevladuje pri njem, kar pa ne pomeni, da z 

mlajšimi otroki kart Plešem! Ne izvajamo. Postopoma jih navajamo na osredotočanje na 

določen del telesa. Pri mlajših ali tudi za začetek pri starejših lahko uporabimo izrazitejše dele 

telesa, kot so glava, roka, noga. Otroci se pri tem seznanijo z nalogo, brez odvečnega 
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govorjenja,spoznavajo simbolno grafični pomen, pri uporabi kart se zabavajo, vse rešitve, ki 

jih dobijo ob kartah so pravilne. Zmotno je misliti, da si je plesno znanje mogoče pridobiti 

preko treninga in brez lastnega raziskovanja. Ko opazujejo ostale otroke, poglobijo svoj 

pogled na ples. Otroci drugače zaznavajo svoje telo,zato karte ne zajemajo preveč delov 

telesa. Na začetku uporabljamo karte z deli telesa, nato pa postopoma uvajamo še druge. 

(Schmidt, 2008) 

2.4.13 Ples ob spodbudi narave 

Otroci opazujejo in proučujejo gibanje ter oblike v okolju, v svetu narave. Po neposrednem 

opazovanju in s pomočjo predstav to podoživljajo in oblikujejo z gibanjem svojega telesa (na 

primer: opazujejo gibanje malih žuželk, oblike krošenj dreves ter jih individualno ali v malih 

skupinah podoživljajo z gibanjem). Tako zadostijo nenehni potrebi po gibanju, utrjujejo 

spoznanja ter razvijajo miselne sposobnosti in ustvarjalnost.
1
 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 PRISTOP K TEMI 

3.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Gibanje je ena izmed otrokovih osnovnih potreb, ki v njegovem življenju zavzema pomembno 

vlogo. V različnih plesno-gibalnih dejavnostih ima otrok priložnost, da izrazi sebe in svoja 

razpoloženja. Razvija tudi motorične spretnosti (hitrost, koordinacijo, moč, ravnotežje, 

gibljivost in preciznost), ustvarjalno mišljenje in pridobiva socialne izkušnje, ko se plesno 

izraža in dogovarja v skupini ali v paru. 

 

S plesom se zave prostora in časa ter lastnega telesa. Čim več ima otrok izkušenj, več ima 

možnosti, da se njegova osebnost razvija celostno. Plesne dejavnosti pa v predšolskem 

obdobju večinoma potekajo prek igre. Otrokom gibanje omogoči socializacijo, sajlažje 

vzpostavijo stik preko gibalne dejavnosti, kot z besedo. Otroka postopoma vključujemo v 

razne gibalne aktivnosti. Tudi opazovanje drugih je ena stopnja vključevanja, socializacije. 

Otroci se preko plesa lahko vključujejo v skupine, tako da se tam učijo sodelovanja, 

medsebojne pomoči, lahko tudi strpnosti. Učijo se funkcioniranja v neki skupini (Kroflič, B. 

in Gobec, D. 1995). 

V diplomski nalogi sem želela predstaviti različne načrtovane plesno-gibalne dejavnosti in s 

tem raziskati, ali ples pozitivno vpliva na predšolske otroke in na medsebojne odnose v 

                                                           
1Povzeto po internih zapiskih s predavanj prof. Schmidt, 2012. 
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skupini. Zanimalo me je, ali se bodo otroci znali dogovoriti, kako bodo plesali v parih in v 

skupinah, ali bodo otroci, ki so pri ostalih dejavnostih bolj v ospredju, tudi pri plesu imeli 

zadnjo besedo, in ali mi bo uspelo, da bodo prišli do izraza tudi otroci, ki so po naravi bolj 

umirjeni in zadržani. 

 

Želela sem, da bi otroci z dejavnostmi zadovoljili potrebo po gibanju in izražanju, hkrati pa 

navezovali prijateljske odnose. Dejavnosti sem načrtovala tako, da sem jih povezala še z 

drugimi področji (z jezikom, matematiko, naravo, družbo), da so se otroci razvijali celostno. 

3.1.2 CILJI 

1. Spodbuditi otrokeh gibalni aktivnosti s pomočjo različnih plesno-gibalnih dejavnosti. 

2. Ugotoviti, kako otroci sledijo dejavnostim in kaj pri tem doživljajo. 

3. Ugotoviti, kakšen je odziv otrok na skupinske plesne dejavnosti. 

4. K plesnem izražanju spodbuditi otroke, ki so po naravi bolj umirjeni in zadržani. 

3.1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

R1: Ali bodo plesne dejavnosti otroke pritegnile in koliko časa bo trajal njihov interes? 

R2: Kako bodo plesne dejavnosti vplivale na razpoloženje otrok v naši skupini? 

R3: Ali bodo otroci pri plesnem izražanju medsebojno sodelovali? 

R4: Kako s pomočjo plesnih dejavnosti doseči, da se bodo pričeli izražati tudi bolj 

zadržaniotroci? 

3.1.4 RAZISKOVALNA METODA 

Vzorec 

Raziskava je potekala v vrtcu Črnuče, enota Ostržek, skupina Veverice. Vključenih je bilo 19 

otrok, od tega 13 dečkov in 6 deklic, starih od tri do štiri let. 

 

Didaktični pripomočki: 

blazine, zgodbe ali pravljice, listi, barvice, fotoaparat, radio, flomastri, umetna torta s 

svečami, plišasta krava, računalnik, CD s klasično glasbo (Beethoven, Mozart), kruh, limona, 

jabolko, poper, karte Kako?, karte Plešem!, polži, zbirka otroških pesmi Majhna sem bila. 

 

Postopek zbiranja podatkov 

 Ugotavljanje, kakšno je začetno stanje v skupini, kako so otroci gibalno in plesno 

aktivni.  

 Opazovanje, kolikootroci med seboj sodelujejo in koliko je sramežljivih otrok. 
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 Otroke sem motivirala z načrtovanimi plesno-gibalnimi dejavnostmi, da so se lahko 

plesno izražali. Nekatere dejavnosti smo ponovili večkrat, da so otrokom postale že 

znane in so se lažje sprostili. Plesne dejavnosti so bile načrtovane tako, da so 

spodbujale sodelovanje v skupini. 

 Opazovanjevzdušjav skupini po opravljenem projektu. 

 

Obdelava podatkov 

Svoja opažanja sem sproti zapisovala v obliki analiz in dokumentirala s fotoaparatom. 

Opazovala sem odzive otrok na dejavnosti. Na koncu sem interpretirala rezultate, ali sem 

dosegla vse zastavljene cilje, ter odgovorila na svoja raziskovalna vprašanja. Uporabila sem 

deskriptivno analizo pedagoškega raziskovanja. 

3.2 PROJEKT 

3.2.1 DEJAVNOST: Gibalno-rajalne igre 

Abraham ´ma sedem sinov 

Področje: 

 umetnost, 

 jezik, 

 gibanje. 

Cilji: 

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti; 

 razvijanje pozornosti; 

 razvijanje sposobnosti sodelovanja v skupini; 

 razvijanje jezika preko pesmi; 

 razvijanje gibalnih spretnosti. 

Metode dela: 

 metoda izmišljanja, 

 metoda izražanja, 

 metoda vodenja, 

 metoda opazovanja. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Potek in analiza: 
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Otroci gibalne igre Abraham ´ma sedem sinov še niso poznali, zato sem se odločila, da za 

prvič malce spremenim postavitev otrok. Namesto skupinsko, sem izbrala skupno obliko dela. 

Postavili smo se v oblikokroga. Najprej sem sama vodila in pokazala neko kretnjo in otroci so 

jo ponovili za mano,nato pa jo je pokazal otrok, ki je bil na moji desni strani, in tako naprej, 

dokler niso vsi pokazali ene kretnje. Naslednjič smo se šli igro tako, da so se vsi otroci 

postavili v eno kolono in tisti, ki je bil na čelu kolone, je pokazal kretnjo, nato pa se je 

premaknil na konec kolone, da je kretnjo pokazal naslednji, in tako naprej. Igra je bila všeč 

tako otrokom kot tudi meni, saj sem opazila, kako so otroci pozorno opazovali prvega v 

koloni in ponavljali za njim terpri tem zelo uživali in se smejali, saj so kazali smešne, njim 

zabavne kretnje. Zanimivo je bilo opazovati, koliko domišljije imajo. Pri tej dejavnosti so 

sodelovali vsi. 

 

Slika 1: Abraham ´ma sedem sinov. 

Mačka in miš 

Področje: 

 umetnost, 

 družba, 

 gibanje. 

Cilji: 

 razvijanje gibalnih spretnosti; 

 razvijanje pozornosti; 

 razvijanje sposobnosti sodelovanja v skupini. 

Metodi dela: 
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 metoda opazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 Mačka in miš (Schmidt) 

Potek in analiza: 

Gibalne igre Mačka in miš otroci še niso poznali. Postavili smo se v krog inz izštevanko 

določili enega otroka, ki je bil mačka, in enega, ki je bil miš. Nato sem jim razložila navodila, 

ki so jihtakoj razumeli, in igra jim je bila zelo všečže na samem začetku. Še posebej so uživali 

otroci, ki so se držali za roke v krogu in so lahko miški pomagali, da je zbežala mački. Ne 

glede na to, kdo je bil mačka, četudi njihov najbližji prijatelj, so pomagali miški, kar se mi je 

zdelo zelo zanimivo, saj sem pričakovala ravno nasprotno. Všeč pa jim je bilo tudi to, kot so 

povedali sami, da so lahko tekli po igralnici, ker drugače, zaradi varnosti, ne smejo. Rajalno 

igro bomo zato še ponovili. 

 

Slika 2: Mačka in miš. 

Bela lilija 

Področje: 

 umetnost, 

 jezik, 

 družba. 
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Cilji: 

 razvijanje sposobnosti sodelovanja v skupini; 

 prepoznavanje prijatelja iz skupine; 

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti; 

 razvijanje jezika preko pesmi. 

Metodi dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 Bela lilija (Rupnik) 

Potek in analiza: 

Otroci so to rajalno igro že poznali, zato ni bilo nobenih težav. Postavili smo se v krog in se 

prijeli za roke. Z izštevanko smo izbrali prvega otroka, ki je bil bela lilija. Deklica, ki je bila 

izbrana, je nato izbrala drugega otroka in tako naprej. Spomnim se, ko smo se prvič igrali 

rajalno igro Bela lilija, da je nekatere otroke zelo motilo, če niso prišli na vrsto oziroma je 

tako naneslo, da jih tisti otrok, ki je bil v sredini in je mižal, ni izbral. Včasih smo zato igro 

malo priredili, da so lahko prišli na vrsto vsi, kasneje pa so se otroci sprijaznili, da pridejo 

včasih na vrsto večkrat, včasih pa niti enkrat. Zanimivo jih je bilo opazovati pri ugotavljanju, 

koga so se dotaknili. Včasih so sklepali na podlagi očal, pričeske, drugič že po rokah ali 

obrazu. Zelo radi se igrajo To rajalno igro so se igrali zelo radi. Tudi sama sem se preizkusila 

v njej in nisem bila ravno najboljša v prepoznavanju otrok. 
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Slika 3: Bela lilija. 

3.2.2 DEJAVNOST: Obredi 

Rojstni dan 

Področje: 

 umetnost, 

 družba, 

 jezik. 

Cilji: 

 spoznavanje samega sebe in drugih; 

 uživanje v družbi enega ali več prijateljev; 

 spodbujanje možnosti izbiranja; 

 zabavanje in uživanje ob rojstnem dnevu. 

Metodi dela: 

 metoda razgovora, 

 metoda lastne aktivnosti. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 
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 umetna torta s svečkami, 

 darilo, 

 listi, 

 flomastri. 

Potek in analiza: 

Najprej smo se postavili v krog in se prijeli za roke. Slavljenka je bila v sredini kroga. Zapeli 

smo ji pesem Vse najboljše in se (za) vrteli okoli nje. Nato si je deklica izbrala tri gibalno-

rajalne igre, ki smo jih skupaj zaplesali in zapeli. Otroci zelo radi rajajo, še posebej, ko imajo 

rojstni dan in si lahko sami izberejo igre. Včasih se kakšen otrok ne more spomniti treh iger in 

mu ostali z veseljem pomagajo z idejami. Ko smo ji vse zapeli, so se otroci usedli na stole in 

ji narisali risbe za rojstnodnevni album. Nato si je slavljenka lahko izbrala dva prijatelja iz 

skupine, ki sta medpogostitvijo sedela zraven nje. Pred njo smo dali torto s tremi svečkami, ji 

zapeli pesem o torti ter ji zaželeli vse najboljše. Upihnila je svečke, dobila darilo in album z 

otroškimi risbami,nato pa smo pričeli s pogostitvijo, ki je bila otrokom najbolj všeč. 

 

Slika 4: Praznovanje rojstnega dne. 

3.2.3 DEJAVNOST: Ples ob klasični glasbi 

Področje: 

 umetnost, 
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 gibanje. 

Cilji: 

 doživljanje glasbe; 

 sprostitev ob glasbi; 

 razvijanje gibalnih spretnosti; 

 spoznavanje klasične glasbe. 

Metode dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda izmišljanja, 

 metoda lastne aktivnosti. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 CD s klasično glasbo (Beethoven: Za Elizo in 9. Simfonija; Mozart: Figarova svatba). 

Potek in analiza: 

Najprej sem otrokom razložila, da bomo poslušali prav posebno glasbo in jih povabila, da se 

začnejo gibati po njej. Seveda sem prvič tudi jaz plesala z njimi, tako da so otroci z metodo 

vodenja dobili zgled in podlago za lastno ustvarjalnost. Prvič je šlo bolj za posnemanje. 

Nekateri otroci so s plesom pričeli nemudoma. Med njimi so bili taki, ki so že od začetka 

plesali po svoje, drugi pa so se bolj opirali na moje predloge, vendar so prav tako z veseljem 

sodelovali. Naslednji dan nisem več plesala z njimi, sem jihpa povabila, da pozorno poslušajo 

glasbo, ki je tako nežna in počasna kot snežinke, saj je tisti dan ravno snežilo. Ob naslednjih 

ponovitvah so plesali sami in pustila sem jim prosto pot. Bila sem pozorna, da sem na koncu 

vse pohvalila za individualen prispevek in trud,predvsempa otroke, ki so sicer zelo živahni in 

se težko umirijo. 
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Slika 5: Ples ob klasični glasbi. 

3.2.4 DEJAVNOST: Ples ob afriški glasbi 

Področje: 

 umetnost, 

 gibanje. 

Cilji: 

 doživljanje glasbe; 

 spoznavanje druge kulture; 

 razvijanje gibalnih sposobnosti; 

 razvijanje koordinacije in orientacije v lastnem telesu in prostoru. 

Metode dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda izmišljanja, 

 metoda lastne aktivnosti. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 
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 CD z afriško glasbo (African music – instrumental). 

Potek in analiza: 

Najprej sem otrokom razložila, na kakšno zvrst glasbe bomo plesali in bila jim je nepoznana. 

Pokazala sem jim afriški boben in povedala, da je to glasbilo, ki so ga slišali pri poslušanju 

glasbe. Ko so na afriško glasbo plesali prvič, nisem plesala z njimi, saj sem želela videti, ali 

bodo imeli kakšne ideje in na kakšen način bodo, če sploh, plesali. Najbolj so me presenetili 

otroci, ki se navadno ne želijo izpostavljati pred drugimi. Deček, ki navadno ne želi sodelovati 

pri plesnih in gibalnih dejavnostih, se je predvsem razživel, in s tem presenetil ostale otroke, 

ki so ga začeli posnemati. To mu je bilo zelo všeč in predlagal jim je, da če ne vedo, kako bi 

plesali, ga lahko posnemajo. Presenečena sem bila, kako so bili pozorni tudi na ritem. Na 

začetku so plesali bolj počasi (ustrezno glasbi), ko pa so zaslišali bobne, so se začeli gibati 

hitro, intenzivno ter v vseh treh nivojih (v visokem, srednjem in nizkem). Ker sem opazila, da 

jim gre zelo dobro od rok tudi brez tega, da plešemz njimi, se jim nisem pridružila. Na koncu 

so mi povedali, da jim je ta glasba zelo všeč, zato smo jo predvajali še večkrat. 

 

Slika 6: Ples ob afriški glasbi. 

3.2.5 DEJAVNOST: Ples s spodbudo čutil 

Ples s spodbudo okusa 

Ples s spodbudo vonja 

Področje: 

 umetnost. 

Cilji: 

 uporaba čutil, 

 spodbujanje plesa z okusom in vonjem; 

 spodbujanje doživljanja in izražanja; 
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 razvijanje ustvarjalnosti. 

Metodi dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 kruh, 

 limona, 

 jabolko, 

 poper. 

Potek in analiza: 

Najprej smo si šli umit roke in se usedli na stole, ki so bili postavljeni v obliki polkroga. Na 

krožnikih sem imela pripravljen kruh in limono, narezano na majhne koščke,v steklenici za 

začimbe pa poper. Klicala sem po tri otroke skupaj, da so najprej poizkusili košček kruha. 

Ostali so bili opazovalci. Vprašala sem jih, kaj okušajo in kako se pri tem počutijo, nato pa jih 

povabila, naj na svoja občutenja še zaplešejo. Na okus kruha so bili plesi otrok kratki, malo 

valoviti in povezani; na okus limone pa so bili gibi otrok hitri, odrezavi, dolgi, odsekani. 

Predvsem me je navdušil deček, ki velikokrat ne sodeluje pri gibalnih in plesnih dejavnostih. 

Okus limone ga je povsem navdušil za ples. Plesal je predvsem v nižjih nivojih in na tleh ter 

rabil veliko poskokov. Vrtel se je zgoraj in po tleh. Res ga je bilo zanimivo opazovati. Nato 

smo plesali še s spodbudo vonja. Pri tej plesni dejavnosti je bilo zelo podobno, kot pri plesu s 

spodbudo okusa. Po vonju jabolka so plesali bolj počasi, saj je bil vonj nežen, vonj popra pa 

je bil bolj izrazit, kar se je poznalo tudi pri plesu otrok. 

 

Slika 7: Okušanje limone 

 

Slika 8: Ples s spodbudo okusa. 
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Slika 9: Vonjanje popra. 

 

Slika 10: Ples s spodbudo vonja. 
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3.2.6 DEJAVNOST: Pet ritmov 

Tekoči ritem 

Stakato ritem 

Kaos 

Lirični ritem 

Globoka tišina 

Področje: 

 umetnost, 

 gibanje. 

Cilji: 

 doživljanje glasbe; 

 razvijanje gibalne sposobnosti; 

 sprostitev ob glasbi. 

Metodi dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda izmišljanja. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 CD z glasbo petih ritmov (5 ritmov, Schmidt). 

Potek in analiza: 

Ples petih ritmov smo izvajali večkrat. Prvič sem plesala z njimi, otroci so me opazovali in 

posnemali. Pri tekočem ritmu smo imeli stopala na tleh, kolena smo imeli rahlo pokrčena in 

krožili s celimi telesi. To jim ni delalo nobenih težav. Pri stakato ritmu naj bi imeli ravne in 

odsekane gibe. Otroci so me sicer opazovali, ampak sem samo pri enem otroku opazila, da je 

delal take gibe, ostali otroci pa so ostali pri krožnih, vendar hitrih gibih. Pri kaosu so me 

otroci opazovali in se mi smejali, saj so verjetno mislili, da se mi je »zmešalo«. Nekateri so 

me začeli posnemati, ostali pa so samo obstali in se smejali. Pri liričnem ritmu so se zadeve 

malce umirile, naše roke so postale krila. Ta vaja jim ni delala težav, saj jih je spomnila na 

oponašanje letenja ptic. Pri globoki tišini smo se umirili, se zelo počasi usedli in nato še ulegli 

na tla. Ko sem jim naslednjič spet predvajala glasbo petih ritmov, sem opazila, da se je njihov 



    
 

37 
 

ples v vseh petih stopnjah razlikoval samo v ritmu oziroma hitrosti. Ustvarjali so čisto svoje 

plese in niso delali z mano, tako kot prvič. Njihov interes je trajal presenetljivo dolgo in z 

obraza jim je bilo moč razbrati, da uživajo.  

 

Slika 11: Globoka tišina. 

3.2.7 DEJAVNOST: Plesne spodbude 

Ples z baloni 

Ples s časopisom 

Področje: 

 umetnost, 

 narava, 

 gibanje. 

Cilji: 

 razvijanje domišljije; 

 razvijanje gibalnih spretnosti; 

 spoznavanje različnih materialov; 

 rokovanje in upravljanjes predmetom, ki omogoča gibanje. 

Metode dela: 

 metoda izmišljanja, 

 metoda opazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti.  

Oblika dela: 
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 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 baloni, 

 časopis. 

Potek in analiza: 

Ples z baloni se je najprej začel s podajanjem in odbijanjem balona, saj smo to počeli že 

velikokrat in je otrokom znano. Vzela drm balon in začela plesati z njim. Nekateri otroci so 

me posnemali, nato pa so si še sami izmislili kakšen gib. Ko so nekaj časa plesali, sta dva 

otroka dala en balon med svoja trebuha in plesala skupaj. Ostalim se je zdelo to zabavno, zato 

so ponovili za njima. Zanimivo je bilo opazovati, kateri pari otrok so plesali skupaj;ravno 

nasprotni od pričakovanih, ki se navadno največ družijo. En deček pa je pobiral balone tistim 

parom, ki so jim padali na tla. Med seboj so bili zelo sodelovalni. 

Časopis pa jim je za ples in ustvarjanje nudil še več možnosti. Najprej so plesali z njim, kot s 

partnerjem, nato so ga dajali na glavo in na koncu ga je ena deklica položila na tla in z njim 

drsala. Ostali so ponovili za njo,ker pa se jim je začel časopis trgati, je vsak iz svojega kosa 

časopisa naredil več žog. Usedli smo se na tla, v kolono, drug za drugim, in se z njimi 

masirali po hrbtu. Nato smo vstali in vsak je svojo žogo iz časopisnega papirja vrgel v koš za 

papir, s čimer smo vadili še metanje žoge na koš. Otrokom je bil ples s časopisom zelo 

zabaven, saj jim je le-ta nudil veliko možnosti za ustvarjanje. 

 

Slika 12: Ples z baloni. 
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Slika 13: Ples s časopisom. 

 

Slika 14: Masaža s časopisom. 

3.2.8 DEJAVNOST: Masaže 

Gnetenje testa 

Področje: 

 umetnost, 

 družba, 

 jezik. 

Cilji: 

 umiritev in sprostitev otrok; 

 zavedanje lastnega telesa in telesa drugega; 

 navajanje na upoštevanje navodil prek zgodbe; 

 doživljanje in spoznavanje verbalne komunikacije kot vira ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

Metode dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti, 

 metoda poslušanja. 

Oblika dela: 

 delo v dvojicah. 
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Didaktična sredstva: 

 blazine. 

Potek in analiza: 

Najprej smo pripravili blazine, se udobno oblekli v žabe in si umili roke. Otroke sem razdelila 

v pare in jim naročila, naj se eden od njiju uleže na blazino, drugi pa se usede poleg njega. 

Otrokom sem razložila, da se bomo masirali, in bili so vidno navdušeni. Nekateri so mi 

povedali, da včasih počnejo to doma z mamicami. Ker je bilo tisti dan v skupini liho število 

otrok, je bil en otrok z mano v paru. Najprej smo samo poizkusili, nato pa sem dajala navodila 

preko zgodbe. Opazovali so me in mi sledili. Opozorila sem jih, da morajo biti nežni, saj 

lahko drugemu z močnim pritiskanjem povzročimo bolečino, vendar sem opazila, da so otroci 

imeli težave ravno z nasprotnim. Bili so tako nežni, da so mi nekateri rekli, da skoraj nič ne 

čutijo. Potem sem preko zgodbe dajala navodila, da je treba testo dobro zgnesti, drugače se ne 

bo speklo in ne bo okusno, kar so upoštevali Nekateri so potrebovali več časa, da so se 

privadili občutka dotika drugega in jim je bilo na začetku lažje, da so bili izvajalci masaže, 

kot pa masirani. Pri njih je navajanje potekalo bolj postopoma, zato sem na začetku pustila, da 

zgolj opazujejo, kar se je dokaj hitro obrestovalo. Dobila sem občutek, da izvajanje masaž 

dobro vpliva na vzdušje v skupini, zato smo jo začeli izvajati bolj pogosto. 

 

Slika 15: Masaža – gnetenje testa. 

3.2.9 DEJAVNOST: Vodena vizualizacija 

Smo ribe, ki plavajo v morju 

Dežela živali 

Področje: 

 umetnost. 
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Cilji: 

 umiritev in sprostitev otroka; 

 spodbujanje in razvijanje doživljanja; 

 spodbujanje domišljije. 

Metodi dela: 

 metoda lastne aktivnosti, 

 metoda razgovora. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 zgodba Smo ribice, ki plavajo v morju (Maruša Vrečko); Dežela živali (Mojca Fir); 

 blazine; 

 instrumentalna glasba. 

Potek in analiza: 

Najprej sem poskrbela za prostor. Igralnico sem prezračila, jo rahlo zatemnila in pripravila 

blazine ter instrumentalno glasbo. Otrokom vodena vizualizacija ni bila poznana, zato so se 

nekateri otroci težko sprostili in so oči zaprli le za trenutek. Raje so gledali mene in me 

poslušali ali pa so s pogledom iskali prijatelja, s katerim bi se zabavali po svoje. Ko sem 

končala s pripovedovanjem zgodbe, sem jih pustila še malo ležati, da so lahko poslušali 

glasbo. Prvič jih nisem nič spraševala, kaj vse so si še predstavljali, saj se morajo najprej znati 

sprostiti ob sami dejavnosti, da se lahko nato vživijo. So pa nekateri otroci izrazili željo, da bi 

radi zgodbo slišali še enkrat in da jim je bilo zelo všeč, zato smo se zmenili, da se bomo 

sproščali še velikokrat. Ob nadaljnjih ponovitvah nam je šlo vedno bolje in bolje. Otroci so 

bili sproščeni, imeli so zaprte oči in se prepustili svoji domišljiji. Po končani dejavnosti, smo 

se usedli v krog in se pogovarjali, kaj vse,poleg tistega, kar sem jim govorila, so si še 

predstavljali. Njihovi odgovori so bili zelo zanimivi. V zgodbi Dežela živali so videli še 

miško na polju, volka, metulje raznih barv, tri konje, tri marjetice, vohali so bučo in rože na 

travniku ... Po končanem projektu smo vodeno vizualizacijo uporabljali pogosteje, saj sem 

ugotovila, da je to odlična dejavnost za umiritev in sprostitev otrok in tudi nas, vzgojiteljev. 

Pri izvajanju te dejavnosti se dobro počutijo tako otroci, ki so bolj živahni, kot tudi otroci, ki 

so bolj umirjene narave. Vsi skupaj se umirijo in zaprejo oči. 
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Slika 16: Vodena vizualizacija. 

3.2.10 DEJAVNOST: Joga za predšolske otroke 

Igra za začetek: Zemljevid dlani 

Ogrevanje: Igra ravnotežja, Drevo 

Osrednji del: Mačka 

Zaključna igra: Babičino drevo 

Počivalček 

Področje: 

 umetnost, 

 družba. 

Cilji: 

 telesna in čustvena sprostitev; 

 razvijanje gibljivosti, ravnotežja in koordinacije; 

 razvijanje sposobnosti komunikacije s samim seboj; 

 sposobnost koncentracije in sprostitve. 

Metodi dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti. 

Obliki dela: 

 skupna, 

 skupinska. 

Didaktična sredstva: 
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 listi, 

 barvice, 

 blazine. 

Potek in analiza: 

Igra Zemljevid dlani je bila otrokom zanimiva, vendar za nekatere zelo zahtevna. Obris roke 

jim je šel zelo dobro, ko pa so morali pobarvatimesto, kjer so dlan naslonili najbolj močno, 

soimeli nekateri težave. Z malo pomoči jim je kasneje uspelo ugotoviti, kaj želim od njih, in 

so pobarvali tisti del na papirju, kjer so najbolj naslonili svojo dlan. 

 

Slika 17: Zemljevid dlani. 

Pri Igri ravnotežja sem ugotovila, da je za to starostno skupino otrok to prezahtevna igra, saj 

si med seboj še ne zaupajo do te mere, da bi se lahko povsem sprostili in zamajali. Tudi noge 

so zelo težko držali čisto skupaj. Igro so prilagodili svojim zmožnostim in zamajali le zgornji 

del telesa. 
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Slika 18: Igra ravnotežja. 

Igro Drevo so skoraj takoj usvojili, vendar so nekateri dalj časa lahko stali na eni nogi, 

nekateri malo manj. Pri tej dejavnosti so si medsebojno pomagali; tisti, ki niso mogli dolgo 

časa stati na eni nogi, so se naslonili na prijatelja. 

 

Slika 19: Položaj joge: drevo. 

Igra Mačka je bila za otroke zelo sprostitvena in pomirjujoča ravno zaradi dihanja. Bila jim je 

zelo všeč in jim ni delala težav. Opazovali so se med seboj in ponavljali drug za drugim. 
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Slika 20: Položaj joge: mačka. 

Igra Babičino drevo jim je bila zelo zanimiva in zabavna, tako da smo se jo na željo otrok 

igrali še velikokrat. Pri tej rajalno-gibalni igri so vadili tudi položaj drevesa, tako da so ga 

sčasoma usvojili že čisto vsi. Ker so vsi želeli biti v vlogi babice, smo igro izvajali toliko 

časa, dokler niso prišli vsi na vrsto. 

 

Slika 21: Igra Babičino drevo. 

Opazila sem, da so pri dejavnosti Počivalček sčasoma začeli uživati v sproščanju tudi tisti, 

bolj živahni otroci, saj tudi ti potrebujejo telesno in čustveno sprostitev. 

Joga za predšolske otroke jim je bila zelo všeč. Vedno znova in znova so me prosili, da bi 

izvajali vaje. Še najbolj jim je bila všeč igra Babičino drevo. Večkrat sem opazila, da so otroci 

samoiniciativno izvajali vaje tudi med prosto igro. 

3.2.11 DEJAVNOST: Tibetančki 

Ogrevanje: Gora 
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Prvi obred 

Drugi obred 

Tretji obred 

Četrti obred 

Peti obred 

Počivalček 

Področje: 

 umetnost. 

Cilji: 

 sprostitev, 

 razgibavanje, 

 dvig energije, 

 krepitev koncentracije. 

Metodi dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti. 

Obliki dela: 

 skupinska, 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 blazine. 

Potek in analiza: 

Z otroki smo pripravili blazine. Za ogrevanje so naredili vajo Gora. Stali so v zravnani drži, 

da je bila hrbtenica ravna. Zaprli so oči in poslušali svoje dihanje. Zanimivo je bilo opazovati, 

kako se nekateri otroci umirijo in dejansko poslušajo svoje dihanje. 
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Slika 22: Gora. 

Prvi obred: Roke so odročili in se začeli obračati od leve proti desni. Zavrteli so se štirikrat; 

šteli smo skupaj. Ko smo izvajali to dejavnost prvič, so se nekateri otroci začeli vrteti kot 

vrtavke, vendar sem jih nato usmerila in so vajo hitro usvojili. 

 

Slika 23: Prvi obred. 

Drugi obred: Legli so na hrbet, roke so položili ob telo, dvignili glavo in nato še noge. Ta vaja 

jim je bila še posebej smešna in za nekatere kar malo zahtevna. 
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Slika 24: Drugi obred. 

Tretji obred: Pokleknili so na kolena, se prijeli za stegna in dali glavo nazaj. Roke so jim 

služile za oporo. Nekaterim otrokom je delala ta vaja težave, vendar so tisti, ki jim je šla 

dobro od rok, pomagali še ostalim. 

 

Slika 25: Tretji obred. 

Četrti obred: Usedli so se na blazino, dali glavo nazaj, dvignili svoje telo in naredili most, kot 

so to poimenovali otroci. Nekaterim je ta vaja delala kar nekaj težav, zato sem jim priskočila 

na pomoč, tako da sem jih držala za hrbet in jim pokazala, kako naj izvedejo gib, nato paso že 

poizkušali sami. 
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Slika 26: Četrti obred. 

Peti obred: Postavili so se v položaj »strehe«, ki jim ni delal težav. 

 

Slika 27: Peti obred. 

Počivalček: Otroci so se ulegli na blazino, na hrbet, in zaprli oči ter poslušali svoje dihanje. 
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Slika 28: Počivalček. 

Ko smo tibetančke izvajali prvič, sem jim vaje pokazala sama, naslednjič pa sem že imela 

slike, na katerih je narisan deček, ki jih izvaja. Nalepila sem jih na vidno mesto v igralnici v 

vrstnem redu, ki jim je služil za oporo, ko so pozabili, katera vaja sledi. Ko smo vaje že 

povsem usvojili, smo nadaljevali z zgodbami. Najbolj všeč jim je bila zgodba Živalski vrt. 

3.2.12 DEJAVNOST: Igre zaupanja in sodelovanja 

Ti in jaz 

Pretegovanje 

Raziskovanje prostora 

Preizkušanja moči 

Preskakovanje in plezanje 

Vlečenje za roke 

Vlečenje za noge 

Potiskanje 

Igra zaupanja 

Sprostitev 

 

Področje: 

 umetnost. 

Cilji: 

 sprejemanje in upoštevanje pravil; 

 zaupanje vase in v prijatelja; 
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 razvijanje gibalnih sposobnosti; 

 spodbujanje demokratičnih odnosov v skupini; 

 povečanje strpnosti; 

 sprejemanje različnosti. 

Metode dela: 

 metoda prikazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti, 

 metoda vodenja. 

Oblike dela: 

 delo v dvojicah, 

 skupinska. 

Didaktična sredstva: 

 blazine 

 zgodba Prijatelja (Eva Križnič). 

Potek in analiza: 

Z otroki smo se najprej igrali gibalne igre brez zgodb: Ti in jaz; pretegovanje – dviganje na 

hrbet; raziskovanje prostora; preizkušanje moči; preskakovanje in plezanje; vlečenje za roke; 

vlečenje za noge; potiskanje; igra zaupanja; sprostitev. Ko so jih usvojili vsi, smo začeli z 

zgodbami, pri čemer jim je bila najbolj všečzgodba Prijatelja. Vse vaje so jim šle dobro od 

rok, le pri igri zaupanja sem morala biti predvsem pozorna na varnost otrok, zato smo jo 

ponavljali malo dalj časa kot ostale vaje, vendar so tudi to usvojili. Ko smo se odpravljali na 

sprehod, se je velikokrat zgodilo, da se nekateri niso želeli biti z drugimi v paru iz takšnih ali 

drugačnih razlogov, zato sem pri nekaj ponovitvah igre zaupanja in sodelovanja take otroke 

namenoma dala v par, da bi preverila, ali bodo sposobni sodelovati. Bila sem pozitivno 

presenečena. Igre in zgodbe so bile otrokom tako všeč, da so se z veseljem igrali in sodelovali 

z vsemi. Tako sem opazila napredek tudi na sprehodih, saj ni bilo več težav pri tem, kdobo s 

kom v paru. Želeli pa so si ponovitve z novimi zgodbami. 

 

Slika 29: Ti in jaz. 
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Slika 30: Pretegovanje – dvigovanje na hrbet. 

 

Slika 31: Raziskovanje prostora. 

 

Slika 32: Preizkušanje moči. 
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Slika 33: Preskakovanje. 

 

Slika 34: Vlečenje za roke. 

 

Slika 35: Vlečenje za noge. 
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Slika 36: Potiskanje. 

 

Slika 37: Igra zaupanja. 

3.2.13 DEJAVNOST: Karte Kako? 

Področje: 

 umetnost, 

 gibanje, 

 jezik, 

 matematika. 

Cilji: 

 širjenje besednega zaklada; 

 razvijanje izraznega gibanja; 

 razvijanje motivacije za dejavnost; 

 razumevanje slikovnih navodil; 

 prepoznavanje simbolne oblike; 

 razvijanje domišljije. 
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Metodi dela: 

 metoda lastne aktivnosti, 

 metoda prikazovanja. 

Oblika dela: 

 skupinska. 

Didaktična sredstva: 

 karte Kako? (Schmidt). 

Potek in analiza: 

Karte Kako? so bile otrokom zelo všeč, saj jih je motiviralo že samo to, da so lahko izžrebali 

eno karto in z zanimanjem preverili, kaj so dobili. Ker so otroci iz skupine bili stari tri leta, 

sem karte prilagodila tako, da sem na njih narisala in napisala različne pojme: veselo, 

žalostno, vijugasto, okroglo, poskočno in po mišje. Otroci so naredili vse, kar je pisalo na 

določeni karti, vendar ni trajalo dolgo. Pri karti s pojmom veselo so veselo zaplesali, pri 

pojmu okroglo so se zavrteli, pri karti poskočnopa so poskakovali. Bolj so bili navdušeni nad 

kartami, kot pa nad plesnim ustvarjanjem. 

 

Slika 38: Karte Kako? 
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Slika 39: Vijugasto. 

3.2.14 DEJAVNOST: Karte Plešem! 

Roza karte 

Področje: 

 umetnost, 

 gibanje, 

 matematika. 

Cilji: 

 razumevanje slikovnih navodil; 

 prepoznavanje simbolne oblike; 

 razvijanje gibalnih spretnosti; 

 razvijanje domišljije. 

Metodi dela: 

 metoda lastne aktivnosti, 

 metoda prikazovanja. 

Oblika dela: 

 skupinska. 

Didaktična sredstva: 

 karte Plešem! (Schmidt). 
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Potek in analiza: 

Pri kartah Plešem! sem si za začetek izbrala roza karte, na katerih so označeni deli telesa, s 

katerimi naj bi plesali;plešemo seveda s celim telesom, vendar je v središču določen del 

telesa. Pripravljene sem imela karte, na katerih je bil označeno samo telo, noge, roke, glava in 

noge ter ena roka in ena noga. Prav tako kot pri kartah Kako?, so bile tudi pri kartah Plešem! 

zelo fascinantne že same sličice. Otroci so naredili nekaj kratkih gibov in so hitroželeli 

zamenjati karto, da bi se lahko preizkusili še v drugi vaji. 

 

Slika 40: Roza karte Plešem!. 

 

Slika 41: Ples z glavo. 

3.2.15 DEJAVNOST: Ples s spodbudo narave 

Področje: 

 umetnost, 

 gibanje, 

 narava, 

 jezik. 

Cilji: 
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 razvijanje domišljije; 

 razvijanje sposobnosti vživljanja; 

 gibalno izražanje; 

 spodbujanje povezovanja z naravo; 

 uporaba čutil; 

 petje pesmi. 

Metode dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda prikazovanja, 

 metoda lastne aktivnosti, 

 metoda improvizacije. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična sredstva: 

 polži, 

 pesmarica Majhna sem bila (Mira Voglar). 

Potek in analiza: 

Otroci so takoj opazili, da sem v igralnico prinesla eno veliko posodo. Vprašali so me, kaj 

imam v njej. Povabila sem jih k mizi in nanjo položila velik papir, nanj pa rastlinske liste in 

pet polžev s hišico. Malokrat se spomnimo, da bi v vrtec prinesli živo žival, zato so bili otroci 

nad dejavnostjo zelo navdušeni. Pustila sem jih, da polže opazujejo, kako počasi lezejo in na 

kakšen način se premikajo, pri tem pa smo spoznavali značilnosti živali. Seveda so opazili 

tudi njegovo slino, ki jo kot sled pušča za sabo. Vprašali so me tudi, ali se jih lahko dotaknejo, 

kar sem jim dovolila in jih opozorila, da naj to storijo nežno. Nato smo polžem tiho zapeli 

znano pesem Polžek avtorice Mire Voglar: 

»Leze, leze polžek počasi. 

Leze, leze po listju in travi. 

Buc, buc, buc! Glej roge! 

Buc, buc, buc! Skril jih je! 

Leze, leze polžek počasi. 

Leze, leze po listju in travi.« 

Ko smo polžem zapeli pesem in si jih dobro ogledali, sem otroke spodbudila, da jih tudi 

gibalno podoživijo, kar večini ni delalo težav. Tistega, ki pa ni vedel, kako bi se gibal, pa sem 

povabila, da si je polže še enkrat pobliže ogledal. Zanimiva je bila izjava deklice med 
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gibanjem, da so oni tudi zdaj kot polžki, samo da ne puščajo sledi – sline. Ko smo z 

dejavnostjo končali, sem polže dala nazaj v posodo, v kateri sem jih prinesla, saj smo jih na 

sprehodu vrnili nazaj v naravo, na velik travnik, kjer ni motečih sprehajalcev. Nekaj časa smo 

jih še opazovali in jim še zadnjič zapeli pesem Polžek. Otrokom je bila dejavnost zelo všeč, 

kar mi je dalo vedeti, kako malo je potrebno, da jih motiviraš za plesno dejavnost. In živali so 

bile res dobra motivacija. 

 

Slika 42: Opazovanje polžev. 

 

Slika 43:Posnemanje gibanja polža. 
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4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Ugotovila sem, da so bile vse dejavnosti ustrezno, dobro izbrane in načrtovane glede na 

starost in zmožnosti otrok. Pri nekaterih aktivnostih so otroci potrebovali malo več spodbude 

ali mojo pomoč, vendar so večino vaj izvedli zelo dobro in pri tem hkrati uživali ter se 

zabavali in tudi sproščali. Pri nekaterih vajah sem pričakovala, da ne bo toliko interesa, 

vendar sem opazila, da otroci potrebujejo samo dobro motivacijo. Največ sodelovanja in 

zanimanja sem zasledila pri igri zaupanja in sodelovanja ter tibetančkih. Po večkratnih 

ponovitvah teh vaj so si zapomnili zaporedje in jih izvajali sami tudi med prosto igro; izkazalo 

se je, da so jim bile res zelo zanimive. Med prosto igro sem zasledila, da si je deklica, ki je 

govorno zelo napredna, sama sproti izmišljevala zgodbo za igro zaupanja in sodelovanja ter 

skupaj s še eno deklico izvajala vaje. 

Skupina otrok, v kateri sem izvajala dejavnosti, je bila na začetku zelo nemirna, nezmožna 

medsebojnega sodelovanja, nekateri so bili zelo sramežljivi pri javnem nastopanju, drugi so 

spet želeli biti »glavni« pri vseh dejavnostih, zato sem želela s plesnimi dejavnostmi doseči, 

da bi uravnotežila vedenje posameznikov in odnose med njimi. 

V nadaljevanju je predstavljena interpretacija rezultatov glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja projekta. 

R1: Ali bodo plesne dejavnosti otroke pritegnile in koliko časa bo trajal njihov interes? 

Otroke so plesne dejavnosti zelo pritegnile, nekatere bolj, nekatere manj, vendar so vsi z 

veseljem sodelovali. En deček pri eni dejavnosti najprej ni želel sodelovati, ko pa je videl, 

kako njegovi prijatelji uživajo, se nam je hitro, vendar zadržano pridružil. Otroci so bili 

umirjeni, sproščeni in vedno pripravljeni sodelovati; izkazali so velik interes. Čas le-tega pa je 

bil odvisen od dejavnosti in njihovega takratnega počutja. Najraje so se igrali igre zaupanja in 

sodelovanja. Najdlje je trajal ples s spodbudami, saj so vedno znova našli nove poti gibanja z 

rekvizitom, še posebej s časopisom. Najkrajše dejavnosti pa so bile aktivnosti, vezane na karte 

Kako? in Plešem!, saj so jih pri tem bolj zanimale karte same, kot pa plesno ustvarjanje. 

R2: Kako bodo plesne dejavnosti vplivale na razpoloženje otrok v naši skupini? 

Zelo sem vesela, da sem si za diplomsko nalogo izbrala plesno področje in da smo imeli v 

skupini možnost preizkusiti toliko različnih plesnih dejavnosti, saj se je počutje in 

razpoloženje otrok v skupini popolnoma spremenilo. Odkar redno izvajamo sprostitvene vaje, 

kot so masaže, začetni programi joge ter vodena vizualizacija, so otroci veliko bolj sproščeni 

in mirni. Zdaj veliko lažje izvajamo tudi druge dejavnosti, ki jih imamo v letnem delovnem 

načrtu, saj otroci veliko bolj sodelujejo tako z nama z vzgojiteljico kot tudi sami med seboj. 

Svoja doživetja so otroci nazorno opisali z besedami in tudi z gibanjem. 

R3: Ali bodo otroci pri plesnem izražanju medsebojno sodelovali? 

Moja pričakovanja so bila, da bodo med seboj sodelovali zgolj tisti, ki so med seboj že tako 

ali tako »najboljši« prijatelji. Vendar temu ni bilo tako. Že pri gibalno-rajalni igri Mačka in 

mišse je zelo dobro opazilo, kako so vsi med seboj sodelovali. Vedno so pomagali miški, da je 
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zbežala mački, četudi je bil maček njihov najboljši prijatelj. Vedno so tudi navijali drug za 

drugega. Odlično so sodelovali tudi pri izvajanju iger zaupanja in sodelovanja. Velikokrat se 

je zgodilo, ko smo se odpravljali na sprehod, da se nekateri niso želeli držati skupaj iz takšnih 

in drugačnih razlogov, zato sem take otroke po nekaj ponovitvah igre zaupanja in sodelovanja 

namenoma dodelila drug drugemu, da bi preverila, ali bodo sposobni sodelovanja.Tudi pri 

tem sem opazilanapredek, saj se nismo več srečevali s težavo, kdo bo s kom v paru. V skupini 

ne slišimo več izjav: »Jaz pa njega ne maram.« Opažam, da se otroci med seboj razumejo in 

zelo dobro sodelujemo. 

R4: Kako s pomočjo plesnih dejavnosti doseči, da se bodo pričeli izražati tudi bolj 

zadržaniotroci? 

Tega cilja sem se lotila postopoma. Najprej sem take otroke spodbujala k bolj intenzivnemu 

sodelovanju, ko smo imeli skupno dejavnost. Vsi smo plesali na primer na klasično in afriško 

glasbo intakrat sem jih spodbujala besedno in tudi nebesedno tako, da sem jim pokazala 

kakšen gib. Ko so ga ponovili in dodali še kakšnega svojega, sem jih pohvalila, česar so bili 

zelo veseli. Ko so skupni ples že zelo dobro izvajali, sem se osredotočila na skupinske plese, 

kjer je bilo težav nekaj več, saj so otroci takoj občutili, da jih ena skupina prijateljev opazuje 

in so bili na začetku zelo zadržani. Pri enem dečku sem opazila, da je bila njegovareakcija 

(obrambni mehanizem) na nelagodje smeh. Vsakič, ko ga je bilo sram plesati pred drugimi,me 

je pogledal in se smehljalter si ni upal pogledati drugih otrok. Pomagala sem mu tako, da sem 

ga prijela za roke in (za) plesala z njim, zaradi česar mu je bilo lažje, vendar pri tem ni 

umaknil pogleda z mene. Še vedno se ni upal ozreti okoli sebe, ampakdosežek zanj je bil že v 

tem, da je bil pripravljen (za) plesati vsaj z mano. Še naprej bomo veliko časa posvetili temu, 

da bodo otroci sproščeni, da se bodo urili v javnem nastopanju in se na ta način pripravljali na 

življenje. 
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5 ZAKLJUČEK 

Ob izvajanju dejavnosti in pisanju diplomske naloge sem ugotovila, da ni treba veliko, da 

otroke pripraviš, da se plesno izražajo. Vloga odraslega je, da pripravi prijetno vzdušje in vsi 

bodo želeli sodelovati, saj otroci to radi počnejo, kar je najbolj pomembno. Ugotovila sem, da 

otroci zelo potrebujejo sprostitvene vaje in da je le-te priporočljivo izvajati tudi med 

dejavnostmi, saj otroke spodbudijok večji ustvarjalnosti in potrpežljivosti do drugih ter jih 

motivirajo za nadaljnje sodelovanje pri aktivnostih.Vaje dobro vplivajo tudi na vzdušje v 

skupini, saj so otroci po izvajanju bolj umirjeni in sproščeni, izboljša pa se tudi sodelovalnost 

med njimi kot tudi med nama z vzgojiteljico in otroki. 

Po koncu projekta dejavnosti še vedno izvajamo, saj koristijo nam vsem in otroci se pri tem 

tudi zelo zabavajo. Projekt mi je prinesel nova spoznanja in ogromno izkušenj. Pri izvajanju 

načrtovanih dejavnosti sem opazila, da smo se skozi cel projekt z otroki zelo zabavali; ples 

nam je dal ugodje, smeh, sproščenost, boljše sodelovanje in komunikacijo. Čudovito je bilo 

sodelovati. 

Dejavnosti, ki so predstavljene v diplomski nalogi, se lahko še nadgradijo in izpopolnijo, kar 

pa je odvisno predvsem od kreativnosti in iznajdljivosti vsakega vzgojitelja. 

 

»Učenje otrok je poklic, pri katerem moramo znati izgubljati čas, da ga pridobimo.« 

(Jean Jacques Rousseau) 
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