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Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova 
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vnovič 
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in znova. 
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POVZETEK 

V diplomski nalogi sem se osredinila na vodeno vizualizacijo in pripravo na plesno ustvarjanje. 

Izhajala sem iz današnje velike težave, ki se pojavlja že pri otrocih – stresa. Otrokom danes 

najbolj primanjkuje tišine in umirjenosti, zato sem se odločila, da jih z vodeno vizualizacijo 

popeljem v svet domišljije, tišine in umirjenosti.  

V teoretičnem delu sem se osredinila na samo vodeno vizualizacijo. Z njo si skušamo čim bolj 

slikovito in plastično predstavljati scene, predmete in dejanja. Pred izvajanjem vizualizacije se 

moramo sprostiti in najti udoben položaj. 

Posvetila sem se tudi stresu in vplivu, ki ga ima na otroka. Zelo pomembno je, da vzgojitelj 

pozna najpogostejše znake stresa pri otroku. Njegovi znaki so lahko čustveni, vedenjski ali 

telesni. Prav zaradi tega je sprostitev nujno potrebna zaradi tempa, v katerem živimo. Tako 

opisujem tudi sprostitvene tehnike, ki so primerne za izvedbo v vrtcu.  

Osredinila sem se tudi na ustvarjalni gib, ki združuje sprostitveno dejavnost, domišljijo, gibanje 

in ustvarjalno izražanje. Navajam tudi pomen ustvarjalnega giba za razvoj otrok. 

V empiričnem delu sem otroke osredinila na izvajanje sprostitvene tehnike, tj. vodeno 

vizualizacijo. Po sprostitveni tehniki sem otroke spodbujala k plesnemu izražanju. Opazovala 

sem, ali se otroci znajo sprostiti in ali so po sprostitveni tehniki bolj ustvarjalni za plesno 

izražanje. Ugotovila sem, da so bili rezultati zelo pozitivni. Otroci so bili bolj sproščeni in 

zadovoljni. Opazila sem, kako velika je njihova domišljija in kako zelo so ustvarjalni. V svoji 

skupini otrok sem prišla do zaključka, da so umirjeni in sproščeni otroci polni domišljije in 

kreativnosti. Pripravljeni so sodelovati in se dopolnjevati. 

Ključne besede: vodena vizualizacija, tehnike sproščanja, stres, sprostitev, ustvarjalni gib. 





 

ABSTRACT 

EXPERIENCING A GUIDED VISUALISATION AND PREPARATION FOR DANCE 

EXPRESSION 

The thesis focuses on guided visualisation and preparation for dance expression. The starting 

point was a burning issue that even affects children – stress. Nowadays children lack silence 

and peace, which is why we decided to conduct a guided visualisation to take them to a world 

of imagination, quiet and peacefulness. 

The theoretical part deals with guided visualisation to provide a vivid and clear picture of the 

scene, actions and the objects used. It is also necessary to find a comfortable position before 

the visualisation begins. 

Another point of interest was stress and its impact on the child. Preschool teachers should be 

able to recognise the most common symptoms of stress in children, which may be either 

emotional, behavioural or physical. Because the current pace of life calls for relaxation, we 

explored relaxation techniques that could be used in kindergarten. 

The thesis also looks into creative movement, which involves relaxation, imagination, 

movement and creative expression, and discusses the significance of creative movement in 

child development. 

As for the empirical part of the thesis, it focuses on the implementation of the relaxation 

technique, i.e. guided visualisation. After participating in the relaxation technique the children 

were encouraged to engage in dance expression. We observed whether they were able to relax 

and become more creative in dance expression than before. The findings appeared highly 

positive. The children were much more relaxed and satisfied, which was reflected in their 

imagination and creativity as well. The results in this group of children showed that calm and 

relaxed children are full of imagination and creativity and also willing to cooperate and work 

in harmony with one another. 

Key words: guided visualisation, relaxation techniques, stress, relaxation, creative movement. 
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1 UVOD 

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ugotavljajo, da stres in vse njegove negativne 

posledice spremljajo ne samo odrasle, temveč tudi že otroke v predšolskem obdobju. Vse bolj 

so vpleteni v igre, ki lahko spodbujajo tudi agresivnost. Opažam, da otroci v vrtcu niso več tako 

zainteresirani za delo. Poleg tega dr. Helena Jeriček Klanšček z NIJZ dodaja, da je obdobje 

otroštva in odraščanja zaradi telesnih, duševnih in tudi drugih sprememb zelo stresno. Otroci 

se stalno soočajo z novimi zahtevami, pričakovanji in obveznostmi, ki jim jih njihova 

neposredna okolica kar naprej nalaga. To ne vodi k dobremu razvoju otroka. Otroci spremljajo 

nas odrasle in se od nas tudi učijo. Tako lahko opazijo, da se nam ves čas nekam mudi, da se 

ne znamo umiriti in živeti lahkotno življenje. Prevečkrat iz naših ust slišijo besedo »ne!«, 

prevečkrat jih postavimo pred televizor, da imamo mir. Po raziskavah sodeč so otroci včasih 

bili zelo prepuščeni samim sebi, danes pa jih starši vse bolj vpletajo v vse aktivnosti. S tem 

otroke navajamo na stresno in napeto življenje; med samim delom v vrtcu so vse bolj nemirni 

in prenapeti. Ravno zaradi tega jih moramo popeljati v svet domišljije, da se umirijo in izražajo. 

Zato je zelo dobro, da vsaka vzgojiteljica izvaja razne tehnike sproščanja v vrtcu in s tem 

opazuje vse znake stresa pri otrocih. V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredinila na 

to temo, saj prav tako v vrtcu preveč hitimo in se ne znamo umiriti.  

V empiričnem delu diplomske naloge pa sem se osredinila na izvajanje sprostitvenih tehnik, s 

poudarkom na vodeni vizualizaciji. Pred samo vodeno vizualizacijo sem izvajala sprostitveno 

tehniko – masažo, da so bili otroci bolj umirjeni in pripravljeni na vodeno vizualizacijo. Po 

vodeni vizualizaciji sem opazovala otroke, kako se gibalno oz. plesno izražajo. Pri tem sem tudi 

opazovala, kakšni sta bili njihova ustvarjalnost in domišljavost.  

Za to temo diplomske naloge sem se odločila zato, ker želim več izvedeti o samem stresu in 

popeljati otroke v svet doživetij, domišljije in umirjenosti. Želim, da otroci pozabijo na 

vsakodnevne stvari, ki jih delajo agresivne, nervozne in ne ustvarjalne. Prav tako je ta 

diplomska naloga bila zame velik izziv, saj na začetku nisem vedela, kaj lahko pričakujem in 

kakšni bodo rezultati. Otroci so me skozi vsa srečanja veliko naučili in presegli moja 

pričakovanja. 
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2 STRES 

2.1 KAJ JE STRES? 

Vsak posameznik opisuje in definira stres na različne načine, saj ima vsak drugačne izkušnje. 

Vendarle pa se vsi skupaj povezujejo s trditvijo, da gre za pojav, ki zmoti naravno ravnovesje 

organizma in ta sproži v telesu obrambni mehanizem (Srebot in Menih, 1994). 

»Stres nastane kot posledica neravnovesja med zahtevami iz okolja in lastno usposobljenostjo.« 

(Schmidt, 2001, str. 7) 

»Stres se pojavi takrat, ko je nečesa preveč ali premalo.« (Srebot in Menih, 1994, str. 21) Do 

prenapetosti lahko pride zaradi stvari, ki jih mogoče ne potrebujemo in jih kot breme nosimo 

naprej v sebi. Stres se lahko pojavi tudi takrat, ko smo si zastavili cilje, ki so previsoki, da bi 

jih lahko dosegli.  

Eden od prvih, ki je znanstveno raziskoval stres in ga tudi poimenoval, je madžarski zdravnik 

Hans Selye. »Beseda pomeni nenaden telesni, duševni ali umski napor, ki zahteva mobilizacijo 

vseh fizičnih in psihičnih sposobnosti, da ga obvladamo.« (Srebot in Menih, 1994, str. 10) 

Avtorica navaja, da je Selye med drugim tudi ugotovil, da čisto vsak človek nosi v sebi 

mehanizem, ki je star tisočletja in ravno ta omogoča primerno reakcijo, ki se pokaže v različnih 

stresnih situacijah. Ne da bi se tega zavedali, večina mehanizmov poteka samodejno. »Stres je 

torej naravni mehanizem preživetja.« (Srebot in Menih, 1994, str. 10) 

Dandanes se srečujemo z raznimi stresnimi situacijami, pred katerimi ne moremo pobegniti. 

Vsak dan se srečujemo z velikimi stresnimi faktorji, kot so promet, strah pred prihodnostjo, 

hrup, spremembe okolja … Namesto, da bi se napetost sproščala, se zvišuje, ker vsi ti elementi 

vplivajo na organizem s tem, da ga dražijo. »Če smo predolgo v takih situacijah, zaidemo v 

stanje stalne živčnosti in telesne prenapetosti.« (Srebot in Menih, 1994, str. 12) 

Stres vsekakor ni novodobni pojav, saj so ga poznali že naši stari predniki. Ločimo med 

umetnim stresom in naravnim stresom. Naravni stres nam omogoča možnost za beg in obrambo, 

medtem ko umetni stres negativno vpliva na telo in mu tudi škoduje, saj se evolucijsko 

preprosto nismo mogli prilagoditi. Lahko pa pride do resnih zdravstvenih težav, če se soočamo 



3 

z velikimi stresnimi situacijami in nam obramba, beg ali napad niso rešitev, saj se naša 

nakopičena energija ne more sprostiti (Schmidt, 2001). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (Stres, b.d.) definira stres kot odziv organizma na škodljive 

zunanje vplive.  

2.2 ZNAMENJA STRESA PRI OTROCIH 

Dandanes iz pogovorov staršev in odraslih velikokrat slišimo, kako lepo je otrokom, saj so brez 

kakršnihkoli skrbi, napetosti, stresa. Brezskrbno se igrajo in svojo radost spuščajo v to, kar radi 

počnejo. Vendarle pa temu ni tako. Morda je tako bilo včasih, ampak danes so že otroci 

napolnjeni s stresom in raznimi stresnimi situacijami, ki jih prinaša življenje v visoko tehnološki 

družbi. Otroci so vse bolj izpostavljeni nasilju, tako fizičnemu kot tistemu, ki ga vidijo po 

televiziji. Tempo življenja je vse hitrejši, ne znamo se umiriti niti mi sami, kaj šele otroci. V 

času, ki ga živimo sedaj, je pomembno doseči čim več, čim višje cilje, zato tudi starši vse več 

pritiskajo na otroke, saj si želijo vedno več in več uspehov. Vse več je raznih tečajev, na katere 

starši otroke vpisujejo samo zato, da bodo dosegli višje rezultate in v prihodnosti imeli boljšo 

službo z veliko znanja, pa naj si otroci to želijo ali ne. Večkrat lahko opazimo, da se posamezni 

otrok vede drugače, vsak pa ima svojo govorico telesa, zato je toliko težje prepoznati stres pri 

posamezniku. Zelo pomembno je otroka opazovati in spoznavati njegovo odzivanje v situaciji, 

ko je pod stresom. Tako naslednjič lahko pri taki situaciji otroka bolje razumemo, kako se 

počuti in kaj doživlja (Witkin, 1999). 

Stres je lahko kratkoročni ali pa dolgoročni. 

Kratkoročni stres je trenutni, naše telo je bolje ustvarjeno na odzivanje nanj. Tudi, ko se pojavi 

težje in hitrejše dihanje, je to le trenutno. 

Dolgoročni stres pa je tisti, ki traja dalj časa. Tako ima telo zelo malo časa, da si oddahne in 

opomore od prejšnjega stresa. Pri hitrem dihanju se nam usta in nos lahko izsušita, trebušne 

mišice pa lahko zaradi napenjanja močno bolijo (Witkin, 1999). 
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2.2.1 Telesni znaki 

Kot navaja Witkin (1999), je v anketi spraševala otroke po opisu svojih telesnih odzivov na 

stres. Rezultati so naslednji: nespečnost (47 %), bolečine v trebuhu (44 %) in »slabost« (26 %). 

Na zadnje četrto mesto so uvrstili glavobol in nekaj otrok je navedlo, da so nemirni. 

Veliko otrok pa se na stres odzove s telesnimi tiki, lahko tudi s trzanjem in kožnimi izpuščaji.  

Witkin (1999, str. 63) navaja pogoste telesne znake stresa:« 

 pogosti prehladi, 

 poslabšanje obstoječe kronične bolezni, 

 napete mišice v vratu in na glavi, 

 suha usta in potne dlani, 

 težave pri zbujanju, 

 požrešnost ali pomanjkanje teka«. 

Pozorni moramo biti na vsa ta znamenja, saj se velikokrat tudi zgodi, da niso posledica stresa. 

Vsekakor, če se telesne motnje pojavljajo dlje časa, moramo otroka peljati k zdravniku in če 

psihološke motnje še vedno trajajo, je treba poiskati psihologa ali drugega strokovnjaka za 

duševno zdravje. 

2.2.2 Vedenjska znamenja stresa 

Ti znaki so nam vzgojiteljem in staršem najbolj prepoznavni in opazni. Otroci imajo veliko 

energije in za razliko od odraslih, ki želimo to energijo usmeriti v kaj ustvarjalnega ali se kako 

drugače spopadamo s stresom, pa otroci, kot radi rečemo, takrat začnejo »nagajati«. Znajo se 

sprostiti na svoj način in želijo to energijo porabiti, kot sami znajo, pa čeprav način, kako to 

počnejo, starše pogosto moti.  

Najpogostejši vedenjski znaki pri otrocih (Witkin, 1999): 

 napad besa in neprimerno vedenje, 

 vedenjska regresija, 

 slaba volja in razdražljivost, 

 zapiranje vase, 
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 pretepanje, 

 otrok noče v šolo ali varstvo, 

 raztresenost, 

 vpitje, pretirana jokavost, 

 sanjarjenje podnevi, 

 nemirnost. 

2.2.3 Čustvena znamenja stresa 

Veliko staršev podcenjuje čustva otroka. Vendar pa se otroci na stres lahko odzivajo tudi z 

izbruhi energije, jokom in drugimi znamenji. Lahko povežemo čustva odraslih in otroka, saj če 

bi se znali otroci izražati kot odrasli, bi govorili o čisto enakih težavah, kot jih imajo starši, ko 

doživljajo stres. Tako so vedenjski znaki velikokrat samo ogledalo čustvene stiske. Regresija, 

zaprtost vase, razdražljivost, drugačno vedenje so na primer izrazi žalosti, jeze, strahu ali 

potrtosti (Witkin, 1999). 
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3 SPROSTITEV IN UMIRJENOST 

»Danes otrokom najbolj primanjkuje tišine in umirjenosti.« (Menih in Srebot, 1996, str. 12) 

Sprostitvena vzgoja veliko prispeva k razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti. Prav tako je 

pomembna v današnjem času, še posebno v tistem delu otrokovega sveta, ki je poln nedejavnega 

in površnega doživljanja. 

3.1 ZAKAJ POTREBUJEMO SPROSTITEV? 

Sprostitev nam je nujno potrebna. Če smo sproščeni, smo polni energije, če pa smo napeti, nam 

napetost jemlje to energijo (Menih in Srebot, 1996).  

Nemirnost, hitro dihanje, mrzle ali potne roke so le nekateri znaki, zaradi katerih vemo, da smo 

nemirni. Vsekakor moramo najti primeren način, da se lahko umirimo in s tem tudi znamo 

pomagati otrokom. Tako bi lahko rekli, da je sprostitev nek pozitiven odgovor na stres in 

nikakor ni telesno stanje. Gre za proces, s katerim se počutimo svobodnejše, srečne, polni 

energije in svoje negativne misli in situacije skušamo usmeriti v pozitivne. Če se znamo 

sprostiti, lažje razumno razmišljamo in bolje delujemo iz dneva v dan. 

»Sprostitvena vzgoja ni terapija, je pa preventivna metoda, ki otroke spodbuja s preprostimi in 

igrivimi tehnikami, da najdejo v sebi svoj mirni pol, iz katerega lahko potem črpajo nove moči.« 

(Menih in Srebot, 1996, str. 14) 

Lahko bi rekli, da je sproščanje v neposredni povezavi z energijo in tako duševna in telesna 

sprostitev vplivata ena na drugo. »Sprostitev bi lahko označili kot odsotnost psihične in fizične 

napetosti. To pomeni, da gre za neko »ničelno stopnjo aktivacije«, ki se sicer razteza v 

razsežnosti od spanja do stanja močne vzburjenosti.« (Zagorc, 1997, str. 11.) Vsak človek se 

želi sprostiti z namenom, da se osvobodi mnogih bremen. Kako vemo, da živimo v stresni 

situaciji in se moramo sprostiti? Vsekakor se lahko naša gibljivost zmanjša, saj lahko čutimo 

prenapetost mišic. Naše oči ne izžarevajo več, glas je monoton, gibi so počasni, imamo občutek 

žalosti in utrujenosti. Imunski sistem upada, živčnost in napetost raste. To so znaki, da se 

moramo začeti sproščati. »Resnična sprostitev mora biti trojna: telesna, čustvena, duševna oz. 

miselna, duhovna.« (Zagorc, 1997, str. 11) 
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3.2 SPROŠČANJE PRI NAJMLAJŠIH 

Otroci imajo povsem naravno sposobnost, da se predajo tistemu trenutku, v katerem so, se 

popolnoma poglobijo v igro ter se tako na naraven način sprostijo. Dandanes je pri otrocih 

najbolj zaposleno čutilo vida in obenem sluha. Vse manj pa je celostnih izkušenj, ki bi 

spodbujale še druga čutila. Zelo koristne so tihe igre, vaje in razne meditacije, ki vodijo do 

sproščanja in umirjanja (Wilmes – Mielenhausen, 1999). 

Zdrav otrok je po naravi zelo sproščen in umirjen. Zanimajo ga stvari, se igra, je domiseln in 

brez skrbi. Dandanes starejši sploh ne pomislimo, da so že otroci vpleteni v sindrom živčne 

prenapetosti, ki pa je značilen za nas odrasle. Zelo veliko otrok je danes razburjenih, hitre jeze, 

jokavih, neustvarjalnih, nezainteresiranih za delo, zdolgočasenih, odmaknjenih in odsotnih od 

ostalih. Lahko bi rekli, da nimajo pravega brezskrbnega otroštva, saj so stresu podvrženi vsak 

dan bolj. Zato je sprostitev zelo pomembna za otroke, saj bodo le tako kos vsem stresnim 

situacijam in bodo lažje rasli v samostojne in ustvarjalne odrasle. Sama sprostitev pa je tudi 

zelo dobra za okrepitev samozavesti, ki je danes zelo potrebna (Wilmes – Mielenhausen, 1999). 

Otrokom okolje daje lažne informacije, da so v nevarnosti. Ravno zato so otroci toliko časa 

agresivni, napeti in v strahu. Vse to se dogaja, ker so zahteve do otrok previsoke in ker je tempo 

življenja vse hitrejši, da bi mu otroci znali slediti z razumevanjem. Da otroci ne bi razmišljali 

preveč o samih sebi, pa vse preveč uporabljajo razne video igre, televizijo, računalnik in tablice 

… (Schmidt, 2001). 

3.3 VRSTE SPROSTITVENIH TEHNIK 

Zavedati se moramo, da nam nobene tehnike sproščanja ne pomagajo, če ne vemo, kako jih 

uporabljati v primeru, ko sproščanje potrebujemo. Tako je zelo pomembno, da že zelo zgodaj 

znamo zaznati znake anksioznosti. Ko to prepoznamo, vemo, da potrebujemo sproščanje 

(Adamčič Pavlovič, 2000). 

3.3.1 Sprostitev z dihanjem 

Dihanje je nujno potrebno. Vsi vemo, da brez hrane lahko zdržimo nekaj tednov, brez pijače 

nekaj dni, a brez dihanja le nekaj minut. Dihanje je nekaj, brez česar ne moremo živeti, saj nas 
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spremlja celo življenje. Pravilno dihanje je zelo pomembno, saj z vsakim vdihom napolnimo 

celice z novo energijo, ki jo zelo potrebujemo, da lahko funkcioniramo, in z vsakim izdihom 

grejo iz nas vse nepotrebne snovi. Če ne dihamo pravilno, kar se tudi dogaja pri nekaterih 

ljudeh, pa izgubljamo moč, energijo in tako postanemo utrujeni in zaspani. Znak slabega zraka 

in nepravilnega dihanja je zehanje. Če smo v naravi, smo polni energije, dihamo svež zrak in 

imamo občutek svežine (Menih in Srebot, 1996). 

Avtorici Menih in Srebot (1996) poudarjata, da dihanje vpliva tudi na naše razpoloženje. 

Občutek napetosti, živčnosti nam lahko slabša dihanje. Takrat dihanje ni enakomerno, saj 

dihamo nekoliko hitreje ali pa nam dih zaostaja. To se vse dogaja podzavestno, zato je zelo 

koristno, če izvajamo dihalne vaje že pri otrocih.  

Veliko vlogo ima trebušna mrena, ki skrbi, da dihamo globoko v trebuh. Temu rečemo 

globinsko dihanje in spodbuja delovanje našega srca krvnega obtoka, deluje tudi na prebavni 

sistem, na žleze z notranjim izločanjem in nazadnje krepi živčni sistem. Na stres je še posebno 

občutljiva trebušna mrena, zato je zelo priporočljivo izvajanje raznih trebušnih vaj in 

obvladanje stresa, saj kot vidimo, škoduje celemu telesu (Menih in Srebot, 1996). 

Velikokrat že pri otrocih lahko vidimo, ko rečemo »globoko vdihnimo«, kako se ramenski 

obroč dvigne. Tako dihanje ni pravo in ne povzroča nič drugega kot napetost mišic v ramenih 

in tilniku. Prav tako moramo biti pozorni pri izdihu, saj izdihujemo zelo prehitro, zaradi česar 

pa svojih pljuč ne moremo izprazniti čisto do konca.  

Dihalne vaje so zelo koristne za naše telo, menita avtorici Menih in Srebot (1996), saj se učimo 

pravilnega dihanja in se obenem sproščamo. Pri vsakem izdihu se naše telo sprosti, saj 

izdihnemo vse napete in nepotrebne snovi v sebi. Sprosti se trebušna mrena in prav tako naše 

mišice. Naše telo to potrebuje. 

Vaje, namenjene pravilnemu dihanju in sproščanju, izhajajo iz joge in so prilagojene vsej 

starostni skupini otrok. Vaje lahko izvajamo sede ali stoje. Pri tem moramo biti pozorni, da je 

hrbtenica ravna, saj se tako energija lahko premika po njej. Opazujemo vse otroke, da pravilno 

izvajajo vaje. Kolena so rahlo upognjena, saj omogočajo trdnost in boljši pretok energije od 

stopal do glave. Stopala se rahlo dotikajo tal, roke so sproščene ob telesu. Pozorni moramo biti 
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na otroke, ki imajo že težave z dihanjem ali imajo astmo, saj teh vaj ne smejo izvajati (Menih 

in Srebot, 1996). 

V nadaljevanju navajam nekatere dihalne vaje, povzete po knjigi avtoric Menih in Srebot 

(1996): 

 OPAZUJEMO SVOJE DIHANJE 

Pri tej vaji otroku skušamo pomagati, da se osredotoči na svoje lastno dihanje. Otrok se udobno 

namesti in leži na hrbtu. Svoje roke položi na trebuh, nato na prsni koš. Spodbujamo ga z 

vprašanji, »kaj se dogaja«, »kaj čutiš«? Roke drži pred obrazom in skuša ugotoviti, kje vdihne 

in kje izdihne. Spodbujamo tudi dihanje skozi nos. Prav tako ga pri tem spodbujamo z vprašanji, 

»ali te nosnice žgečkajo, ko vdihneš«, »ali čutiš, kako gre zrak do trebuščka« … 

 TREBUŠNO DIHANJE 

Prav to dihanje uravnava delovanje in odpravljanje prebavnih motenj, ki so posledica živčnosti. 

Otroci se udobno namestijo in uležejo na hrbet. Na trebuh jim položimo poljubno igračo. 

Pomembno je dihati skozi nos. Otrok vidi, da se pri vdihu trebuh dviga in pri izdihu se sprošča. 

Če pravilno diha, bo postal umirjen in sproščen. 

 SEKANJE DRV 

Vaja je namenjena sprostitvi napetosti in jeze. Otroci stojijo rahlo razkoračeno. Ko vdihnejo, 

hkrati zavihtijo sklenjene roke nad glavo, da so rahlo nagnjeni nazaj. Ko izdihnejo, roke 

zavihtijo naprej, kot bi sekali drva. Pomembno je, da med tem glasno vzkliknejo: »Ha!« 

 LOTOS SE ODPIRA 

Pri tej vaji gre za pravilno tekoče dihanje. Otrok leži na hrbtu. Kolena rahlo upogne, stopala se 

dotikajo tal. Ko vdihnejo skozi nos, se razprejo kolena. Pri tem roke razširijo od telesa. Pri 

izdihu pa kolena zaprejo. 
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 TARZANI 

Ta vaja krepi samozavest – s tolčenjem po prsih simbolično poudarja moč, hkrati pa preganja 

utrujenost in zaspanost. Otrok stoji in vdihne skozi nos. Pri izdihu se tolče po prsih in spusti 

krik. 

 MEDITACIJSKO DIHANJE 

Vaja se izvaja sede po turško. Hrbtenica je zravnana, roke so sklenjene pred prsnim košem. 

Dihanje poteka skozi nos in pri vsakem vdihu se dlani razprejo, pri vsakem izdihu pa se zaprejo. 

 SPROSTITVENO DIHANJE Z ODDAJANJEM GLASOV 

Vaja se izvaja stoje ali v leže. Vdih skozi nos, izdih skozi usta. Med tem pa otrok rahlo izgovarja 

»ššššššššššššššš«, saj podaljša izdih in ob enem sprošča. Otrokom bo lažje, če si predstavljajo 

balonček, iz katerega uhaja zrak.  

3.3.2 Sprostitev z masažo 

Masaža je že stara veščina, ob kateri izražamo čustveno privrženost in ljubeč odnos do 

sočloveka. Ko nas nekaj boli, to mesto avtomatično blažimo z dlanjo in prav tako nam ta dotik 

daje občutek topline. Obstajajo zelo preprosti gibi, katere poznamo vsi in si lajšamo bolečine. 

Strokovnjaki pa poznajo razne tehnike, za katere so bili usposobljeni. Mesto za masažo ni 

pomembno, lahko je to doma, v salonih, v družini, … Masaža je bolj znana tistim, ki so prestali 

operacije, ki imajo bolečine zaradi športa. Redko se uporablja za vsakodnevno sprostitev med 

paroma, prijatelji ali med družinskimi člani, saj tega danes nismo tako navajeni. Vsekakor ima 

masaža pozitivne in zdravilne učinke, saj sprošča mišice in zmehča vezivno tkivo. Omogoča 

boljši pretok krvi, pomirja in sprošča naše možgane, telo, nas polni z energijo … (Srebot in 

Menih, 1994). 

Za masiranje se moramo udobno namestiti in pravilno dihati. Tisti, ki masira, naj bo previden 

in zbran. Upoštevamo želje tistega, ki ga masiramo. Nikoli ne smemo masirati utrujeni ali slabe 

volje, saj to ni prava energija, ki jo želimo posredovati tistemu, ki ga masiramo (Srebot in 

Menih, 1994). 
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Avtorici Srebot in Menih (1994) menita, da je masaža zelo koristna za otroke, saj pri tem 

preizkušajo spretnost svojih rok. Medsebojna masaža je primerna za otroke, starejše od pet let. 

Pomembno je medsebojno zaupanje, saj med masažo dajemo in prejemamo. Pri izvajanju 

moramo biti pozorni, da otroci niso preveč grobi, ampak da dobijo občutek za masiranje. Otroci 

naj bodo oblečeni in udobno nameščeni. 

V nadaljevanju navajam nekatere otroške masaže, povzete po avtoricah Menih in Srebot (1996) 

in Schmidt (2003): 

 VREMENSKA MASAŽA 

Eden otrok leži na trebuhu, drugi kleči ob njem. Vzgojitelj vodi igro. 

»Lepo vreme je. Sonce ti prijetno ogreva hrbet.« S ploskimi dlanmi božamo po glavi in hrbtu. 

»Veter postaja vedno močnejši in oblaki prihajajo.« Isti gib izvajamo močneje. »Začelo je 

grmeti.« Nežno trepljamo s prsti po glavi in hrbtu. »Bliska se.« Po hrbtu s hitrimi gibi kazalcev 

rišemo v ravnih črtah. »Prve kaplje padajo.« S prsti »kapljamo« po hrbtu in glavi. »Vedno 

močneje dežuje.« Kapljamo hitreje (s konicami prstov). »Sedaj dež pojenjuje.« Nežno božamo 

hrbet in glavo. »Sonce pokuka izza oblakov in nas ogreva.« Dlani mirujeta na glavi in hrbtu 

(pol minute). Nato vlogi zamenjamo (Menih in Srebot, 1996). 

 RISANJE NA HRBET 

Eden otrok leži na trebuhu, drugi kleči ob njem. Tisti, ki kleči, riše na hrbet drugega razne črte, 

črke, pike. Lahko ustvari lepo sliko. Pri starejših otrocih tisti, ki leži, ugotavlja, kaj mu je drugi 

narisal. Vlogi zamenjata (Schmidt, 2003). 

 GNETENJE TESTA 

Eden otrok leži, drugi kleči ob njem. Dlani se dotakneta hrbta in začneta »gneti testo«. Dlani 

otrok postavlja po celotnem telesu in ob tem se pritisk seli od prstov do pete dlani. Pri tej masaži 

lahko »spečemo« veliko stvari. Otroci najrajši pečejo pico ali jabolčni zavitek. Pri tem se dlani 

gibljeta na izbrano temo. Npr. pri peki pice dodamo sir in tapkamo po hrbtu. Vlogi zamenjata 

(Schmidt, 2003). 
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3.3.3 Telesne sprostitvene vaje 

Otroci potrebujejo gibanje, saj s tem izražajo življenjsko radost, spoznavajo svoje telesne 

sposobnosti in se učijo obvladati telo. Dandanes otroci nimajo več toliko gibanja v otroštvu, kot 

so ga imeli včasih. Sedijo v šoli, v prevoznih sredstvih, pri pisanju domače naloge, pred 

televizijo in za računalnikom. Gibanje je nadomestil sedeč položaj. Včasih so se otroci igrali na 

ulicah, se lovili in zabavali. Danes tega zelo primanjkuje in ravno zaradi pomanjkanja gibanja 

so otroci nagnjeni k raznim boleznim. Gibanje prav tako sprošča čustveno in telesno napetost, 

uri motoriko in čutila (Menih in Srebot, 1996). 

Tekmovanja je v današnji družbi preveč, zato moramo biti pazljivi, da pri raznih igrah ne 

poudarjamo tekmovalnosti, saj se le-na ta način otroci lahko sprostijo. Veliko enostavnejše se 

bodo otroci osredinili in koncentrirali, če se bodo pred tem »zdivjali«, menita Menih in Srebot 

(1996). Vaje, ki omogočajo telesne sprostitve, lahko uporabljamo kot samostojne vaje za 

razgibavanje, za sprostitev po dolgotrajnem sedenju, za odvajanje odvečne energije in kot uvod 

pred umirjajočimi vajami. 

 DINAMIČNA SPROSTITEV 

S to vajo naj bi otroci dosegli cilj, da sprostijo napetosti, napadalnosti in telesno energijo. Za 

spremljavo izberemo primerno glasbo. Vsak po svoje se sproščeno giblje po prostoru. Lahko 

jih tudi usmerjamo, da skačejo kot kakšna žival, da brcajo, otresajo z glavo, da kričijo ali se 

smejijo. Pozorni moramo biti na to, da otrok svojega prijatelja ne moti pri izvajanju, se ga ne 

dotika in se mu smeji. Za dinamično sprostitev lahko izvajamo tudi rajalne igre, ples ob glasbi, 

pretegovanje, otresanje mravelj, drevesa v viharju, živalski vrt … itd. Vzgojiteljeva naloga je, 

da opazuje sproščenost, saj se ne sme preleviti v razgrajanje. Na koncu naj živahno glasbo 

zamenja umirjena. Vaja naj traja od 5 minut pa tja do 10 minut (Menih in Srebot, 1996). 

3.3.4 Sprostitev s telesnim stikom 

Po raziskavah Menih in Srebot (1996) dandanes veliko ljudi začne poslušati svoje telo šele 

takrat, ko je prepozno. Če se svojemu telesu dobro posvetimo, če ga začutimo, nam lahko veliko 

pove. Vse bolezni, bolečine v nas so znaki, s katerimi se telo bojuje proti bacilom in nam skuša 

povedati, da nekaj ni v redu. Pozabimo pa se vprašati, zakaj smo zboleli. Večinoma gremo do 
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zdravnika, ta nam predpiše zdravila in ko se pozdravimo, pozabimo zopet prisluhniti svojemu 

telesu. Tukaj je zopet vpleten stres, napetost, saj zaradi tega vidimo posledice na našem telesu. 

Lahko zbolimo ali pa nam stres oz. napetost povzroči hude bolečine. »Vse, kar smo in kar 

občutimo, se zrcali na našem telesu.« (Menih in Srebot, 1996, str. 34) 

Cilj sprostitvene vzgoje otroka je, da ga spodbujamo k temu, da naveže stik s svojim telesom 

in s posameznimi deli telesa (z rokami, s hrbtom, z obrazom …). Tako ugotovi, kje je tista 

napetost, da jo potem lahko sprosti. Danes otroci žal prevečkrat občutijo telesni stik zaradi 

napada, nasilja. Prav zato so pomembne vaje za stik s svojim lastnim telesom, saj jim tako lahko 

povrnemo ljubeč in nežen občutek. Trenutek, ko se otrok zaveda svojega lastnega telesa, se pri 

tem zaveda tudi samega sebe. Pri tem otrok lahko gradi svojo samozavest. Otroku skozi vaje 

skušamo približati njegovo telo, da je to njegov dom, v katerem živi, instrument, s katerim se 

izraža. Naj se počuti zadovoljenega v sebi, v tem, kar je. Pomembno je ohranjati zdravo telo, ki 

je polno energije in z vajami lahko otrokom pri tem tudi pomagamo to vzdrževati, povrniti in 

ohranjati (Menih in Srebot, 1996). 

3.3.5 Sprostitev z meditacijo in vizualizacijo 

Glede na to, da sem pri izvajanju sprostitvene tehnike uporabila sprostitev z vizualizacijo, sem 

v nadaljevanju sami vizualizaciji namenila nekaj več besed. 
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4 VIZUALIZACIJA 

Da lahko uspešno doživimo vodeno vizualizacijo, je potrebna sproščenost telesa in uma. 

»Vizualiziramo z možgani in si tako ustvarjamo svoj notranji osebni film.« (Srebot in Menih, 

1994, str. 74)  

4.1 KAJ JE VIZUALIZACIJA? 

Ko vizualiziramo, se medtem tudi sproščamo. Gre za slikovno predstavljanje z notranjim 

očesom in ravno tukaj ima domišljija pomembno vlogo, saj je eden temeljnih načinov, kako 

mišljenje shranjuje informacije. Domišljija je v nas prisotna že preden spregovorimo, saj je v 

naših mislih prisotna kot slika. »Domišljija je »jezik« našega podzavestnega mišljenja.« 

(Adamčič Pavlovič, 2000, str. 12) 

Medtem ko vizualiziramo, si moramo čim bolj predstavljati vse predmete, dejanja in si tako 

ustvariti nek svoj notranji film, ki se vsekakor razlikuje od ostalih, saj ima vsak človek drugačno 

domišljijo. Po raziskavah Srebot in Menih (1994) so to metodo uporabljali že v starih časih, 

današnja psihologija pa trdi, da vse slike močno vplivajo na naša osebna čustva. Prav tako 

vplivajo tudi na telesne funkcije, saj se telo, na primer, če se nam pripeti nek slab ali srečen 

dogodek, nanj tudi odzove. Pri negativnem prizoru nam srce začne biti hitreje, lahko nam 

postane slabo, imamo mrzle ali potne roke, lahko pademo v nezavest … Lepi prizori na primer 

s travnika, iz gozda, z morske obale pa po nekaj minutah človeka umirijo. Tako človek pride v 

tako imenovano alfa stanje, ko se krvni tlak zniža, izločanje endokrinih žlez se uravnava in tako 

se v nas prebudi občutek zadovoljstva in umirjenosti. »Po mnenju psihologov naša podzavest 

ne razlikuje med realno videno sliko in med tisto, ustvarjalno v možganih.« (Srebot in Menih, 

1994, str. 75) 

Pomembno je, da vizualiziramo dovolj podrobno, da nam misli ne uhajajo ampak dovolj 

pritegnejo pozornost. Fiziološko raven telesa dosežemo, ko je naše telo popolnoma sproščeno, 

se pravi zmanjša se napetost v mišicah, srčni utrip se upočasni, dihanje je bolj poglobljeno in 

počasno, kapilare se razširijo in nam omogočajo dovolj toplote v roke, noge in na koncu še po 

celem telesu. Tako se počutimo zelo udobno in prijetno, ob enem pa nam vizualizacija 

pripomore tudi k boljšemu zdravju.  
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Čeprav ima vsak človek v sebi tisto predstavljivost (izkustveno nam je dana), pa se moramo 

intenzivne mentalne predstavljivosti znati naučiti. V pomoč, da bi se to lažje naučili, imamo 

tudi različne tehnike vizualizacije, ki nam lahko tudi povečajo samozaupanje, odpravljanje 

napak, izboljšanje počutja, … (Zagorc, 1997) 

4.2 KAKO SE PRIPRAVITI NA VIZUALIZACIJO? 

Pred vsako vizualizacijo se moramo znati najprej sprostiti. Udobno se namestimo, lahko na 

postelji, na stolu ali morda odeji. Lahko tudi sedimo, saj se lahko vizualiziramo nekje na poti 

na vlaku, avtobusu ali morda v čakalnici. Bistvo je, da se počutimo udobno. Skušati je treba 

dobiti kontakt s celim telesom – z rokami, nogami in s tilnikom. Zato je morda najbolje, če se 

odločimo za ležeči položaj. Glava naj bo zravnana, noge in roke pa sproščene in v umirjenem 

stanju. Za vse začetnike in tiste, ki imajo težave s predstavljivostjo, naj si za začetek izberejo 

nekaj čisto preprostega. Pri tem ne smemo pozabiti na vse drobne podrobnosti najprej samo 

enega predmeta. Kasneje naj se predmetu pridruži še drugi in tako počasi pridemo do kakšnega 

dogodka, npr. kako se sprehajamo po travi, vohamo in prijemamo cvetlice, poslušamo šumenje 

potoka, letenje čebel, pihanje vetra. Čutiti moramo svoja stopala, vonj in vse dotike. Slike naj 

se lahkotno pojavijo, naj naša domišljija ne pozna meja. Za vizualizacijo sta potrebna čas in 

potrpežljivost. Vsekakor pa se k vizualizaciji ne smemo siliti, saj moramo biti dobro 

skoncentrirani in umirjeni – tako nas zunanji vplivi ne smejo motiti (Srebot in Menih, 1994). 

4.3 KDAJ JE PRAVI ČAS ZA VIZUALIZACIJO? 

Vsekakor ni primeren čas za vizualizacijo, kadar smo preutrujeni in prenapeti. Za vizualizacijo 

moramo biti sproščeni in umirjeni, zato je najboljši čas takoj zjutraj, ko se zbudimo, saj smo 

najbolj umirjeni. Če nam čas in želja po vizualizaciji dopuščata, se lahko zanjo odločimo tudi 

med službo, ko imamo odmor ali morda med potjo, ko smo kam namenjeni. Zelo dobro je, če 

odklopimo vse, kar bi nas lahko motilo – telefon, radio, televizijo … Uspešna vizualizacija je 

tista, ki je kratka in se večkrat na dan lahko ponavlja za kratek čas (5–10 min). Pri dolgi 

vizualizaciji postanemo lahko zelo utrujeni, zbegani in tako izgubi svoj pravi pomen. Naučiti 

se moramo prisluhniti svojemu telesu.  



16 

4.3.1 Tehnike sprostitev 

Pred samo vizualizacijo se je treba umiriti, sprostiti in biti vztrajni. Tako si lažje in bolj resnično 

lahko predstavljamo želene prizore.  

Sprostitvene tehnike so povzete iz knjige Sprostitev, avtoric Menih in Srebot (1996): 

 SPROSTITEV Z DIHANJEM 

Osredotočimo se na dihanje. Zapremo oči in se umirimo. Skozi nos dih prodira navzdol, pljuča 

se ob tem polnijo, trebušna prepona se razširja. Nato dih skozi rahlo odprta usta zapusti in ob 

tem izpusti vso napetost. Pomembno je ponavljati globok vdih in izdih.  

 SPROSTITEV S ŠTETJEM 

Zapremo oči in globoko dihamo. Zamislimo si stopnice, po katerih se spuščamo. Pri vsaki 

stopnici globoko vdihnemo in izdihnemo. Ob tem izgovoriš številko od 10 do 0. Pri zadnji 

številki »0« se počutimo zelo sproščeni. 

 SPROSTITEV TELESA 

Poiščemo udoben položaj, zapremo oči in globoko dihamo. Osredotočimo se na del telesa in si 

v mislih rečemo: »Mišice so sproščene in mehke«. To ponavljamo pri vsakem delu telesa in ko 

začutimo, kako je določen del telesa mehek in breztežen, se osredotočimo na drugega. Ko smo 

popolnoma razbremenjeni in sproščeni, smo pripravljeni na vizualizacijo. 

4.3.2 Primer vizualizacije 

V vrtcu lahko za vodeno vizualizacijo izberemo karkoli in katerokoli zgodbo. Sami presodimo, 

ali je dovolj kratka, sproščujoča in primerna vsebina. Zgodbo si lahko tudi izmislimo in si jo 

napišemo na list in počasi z mirnim tonom beremo, pripovedujemo. Na koncu je tudi dodana 

razpredelnica, ki ponazarja področja čutil, katera otrokovi možgani zaznavajo ob doživljanju 

vizualizacije. Za primer vodene vizualizacije sem izbrala Čarobno hišo, ki je povzeta po 

avtoricah Schmidt in Zajc (2006). 
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Urša Zajc  

ČAROBNA HIŠA  

»Ulezite se na blazine in zaprite oči. Dihajte umirjeno. Lepega sončnega dne se sprehajaš po 

gozdni jasi, ko v bližini zagledaš prelepo hiško. Prideš bliže in hiška se ti pokaže v vsem svojem 

sijaju. Stene so rumene barve, vrata hiše so zelena, okna so pobarvana v sinje modro barvo, 

streha pa izžareva rdečo barvo. Hiška je tako lepa, da se odločiš, da pokukaš, kaj se skriva v 

njej. Ker se na tvoje trkanje nihče ne oglasi, kar vstopiš. Ko stopiš skozi vrata, se ti pred očmi 

nariše povsem nov svet, svet različnih slaščic. Joj, kako lepo diši! Zavohaš višnjevo torto. Tako 

lepo diši, da se ji ne moreš upreti. Ugrizneš vanjo. Mali glinasti palček na polici ti reče: »Dober 

tek!« Torej ni narobe, da si jo poskusil. Mmmmm, kako je dobra! Kako lepo diši in kako dobrega 

okusa je. Višnje … Kako jih imaš rad! Kmalu te premami vonj toplega čokoladnega kolača. 

Pogledaš po prostoru in ga zagledaš na mizi. Kar vleče te k njemu. V roke primeš žlico in si 

vzameš košček kolača. Kako je dober! Mali glinasti palček na polici ti spet reče: »Dober tek!« 

Okusiš tisto dobro, najboljšo čokolado, s katero je oblit kolač. »Dober tek!«, ti reče palček. 

Nato se še malo razgledaš po prostoru. Vonjave najrazličnejših sladic se kar mešajo. Najprej 

zavohaš vaniljo, nato jagode in zatem še cimet. Joj, kako lepo diši in vse izgleda tako dobro. 

Toda kaj, ko že slišiš mamo, kako te kliče, ker ne ve, kje si. Za konec si vzameš še kepico 

vaniljevega sladoleda. Mali glinasti palček na polici ti zopet reče: »Dober tek!« »Hvala!«, se 

končno spomniš. Res si nevljuden. »Zdaj pa se bom poslovil, mali palček. Hvala za dobrote. 

Kar teči bom moral domov.« »Tek! Tek! Tek!«, se oglasi palček in ti pomežikne. Za sabo zapreš 

vrata čarobne hiše in stečeš. Ko se še enkrat obrneš, je ne vidiš več. Izginila je. Zdaj pa se 

pretegnite, odprite oči in se počasi usedite.« (Schmidt in Zajc, 2006, str. 73) 

Tabela 1: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Schmidt in Zajc, 2006, str. 73) 

Kinestetično čutilo ● ● ● 

Vid ● ● ● 

Vonj ● ●  

Okus ● ●  

Sluh ●   

Otip    
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5 USTVARJALNI GIB 

»Če znaš govoriti, lahko tudi poješ. 

Če se znaš premikati, lahko plešeš.« 

(Afriški pregovor) 

5.1 KAJ JE USTVARJALNI GIB? 

»Gibanje je dogajanje v času in prostoru. Zakaj se človek giblje? Da preživi in spoznava svoje 

okolje, da se prilagaja okolju in ga spreminja, da vzpostavlja stike, komunicira.« (Kroflič, 1992, 

str. 13) 

Gibanje je za nas nujno potrebno. Prav tako lahko v naravi vidimo gibanje. Vzeti si moramo 

dovolj časa in pozorno gledati okoli sebe. Lahko vidimo ples dreves, živali, lahko vidimo tudi 

ples rastlin, ki se odpirajo in zapirajo glede na to, kakšno bo vreme. Vsekakor je ples tudi 

učinkovit način spoznavanja svojega telesa. S čisto vsakim gibom, ki ga otrok naredi, lahko 

spozna svoje telo in svoje zmogljivosti. Gibanje je že npr. kroženje z glavo, razgibavanje dlani, 

dvig roke, da bi nekaj vprašal … Prenesti nogo čez nogo z namenom, ob glasbi ali zvoku, pa 

lahko govorimo že o tem, da smo vse bližje plesu (Zagorc, 1992). 

Z ustvarjalnim gibom se sprošča napetost. Pomembno je, da pri otrocih ne vsiljujemo nekega 

giba, ga ponavljamo, ampak jih spodbujamo k razvijanju ustvarjalnosti skozi izražanje in 

oblikovanje z različnimi gibi. Tako ni recepta, kako naj se ustvarjalno gibajo in s tem sproščajo 

svojo energijo, ki jo napolni in zadovolji. Ples predstavlja umetnost. Ne gre samo za gibanje s 

telesom, ampak gre tudi za povezavo duhovnega in duševnega sveta. Nekateri otroci danes ne 

sodelujejo tako radi pri raziskovanju in gibalnem ustvarjanju, saj s tem tvegajo negativno kritiko 

od sovrstnikov. To je povzročila tudi današnja družba, saj sta prisotni tekmovalnost in 

ocenjevanje. Pomembno je poudariti, da se namesto plesa uporablja tudi »ustvarjalni gib«. 

Ustvarjalno gibanje pomaga pri integraciji uma, telesa, čustev in duha. Gre za nek skupek vsega. 

Pri samem pomenu besede »ustvarjalni gib« ne pomeni, da gre za treninge, ampak za prosto 

domišljijsko ustvarjanje z gibi. Gibe se sproti izmišljujemo in ob tem izražamo svoja čustva 

skozi gib (Vogelnik, 1994). 
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Metoda ustvarjalnega giba je način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in 

ustvarjajo različne učne-vzgojne vsebine (Kroflič, 1994). 

Plesna vzgoja je vzgajanje s plesom. Prav tako je metoda poučevanja in se povezuje z vsemi 

vzgojnimi področji v vrtcu in prav tako z učnimi vsebinami v šoli (Kroflič in Gobec, 1995). 

Medtem ko je ples po mnenju avtorice Kroflič (1992, str. 24) »namerno privzdigovanje 

različnih gibanj v nekaj višjega, kot pa so vsakdanja gibanja«. Ples je resnica imaginativnega, 

dramatičnega, oblikovnega ustvarjanja. Pravi ples je tudi v najbolj grobi obliki prepoznaven po 

svoji poetični eteričnosti, ki je drugačna od vsega drugega gibanja. 

Navdih za ples je lahko samo pesem, prebrana zgodba, vreme v tistem trenutku ali glasba. Ni 

važno, kje ali kdaj se lahko pojavi (Zagorc, 1992).  

Po mnenju Schmidt (2012) so spodbude za ples lahko kinestetične, vidne, slušne, pridobljene z 

vonjem ali okusom. »Spodbude za ples izhajajo iz naših notranjih telesnih, čustvenih, 

doživljajskih ali razumskih vzrokov, ali pa kot odzivanje in odgovori na zunanji svet.« 

(Vogelnik, 1994, str. 3) 

5.2 KAKŠEN POMEN IMA USTVARJALNI GIB? 

Vse več otrok in mladostnikov se odloča za ples, saj v njem najdejo posebno zadovoljstvo. 

Gibanje je zelo povezano s čustvovanjem, saj se vsa čustva kažejo v ekspresivni govorici telesa 

in prav tako plesno gibanje zelo prispeva k samozavedanju, občutju zadovoljstva, ki vpliva na 

posameznikovo vedenje (Zagorc, 1992). 

Gibanje pomeni neko ugodje otroku, v katerem posnema osnovno zakonitost svojih bioloških 

procesov. Pediček (1970) uvaja poseben izraz za »biološko ugodje«, ki se pojavlja ob 

človekovem ritmičnem gibanju telesa in globljega zavedanja samega sebe (Borota, Geršak, 

Korošec in Majaron, 2006). 

»Pri plesnem izražanju obstaja še fiziološko ugodje, ki je vezano na biološko. Gre za proces 

dihanja, krvnega obtoka, izmenjavanje hranljivih snovi, ki se pri gibanju pospešujejo, še 

posebno, če je to enakomerno menjajoče ali ritmično, kar ples vsekakor je.« (Zagorc, 1992, str. 

17) 
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Ples je primeren za čisto vse starosti, pomaga k boljšemu počutju, sprošča naša čustva, energija 

se polni z novo, mišice se utrjujejo, krvni obtok žil je hitrejši, raven adrenalina se povečuje, 

pomaga nam pozabiti na težave in srbi, pomaga k reševanju konfliktov med svojim jazom in 

zunanjim svetom, nas popelje v drug svet – v svet sproščenosti, lahkotnosti in ugodja. Ob enem 

pa nam pomaga spoznavati svoje lastno telo in se orientirati v prostoru. Prav tako plesna 

dejavnost pozitivno vpliva na medsebojne odnose, saj je potrebno medsebojno sodelovati. 

Pomaga tudi pri motivaciji za nadaljnje delo in pri večji ustvarjalnosti (Kroflič in Gobec, 1995). 

5.2.1 Telesno-gibalna inteligenca 

Psiholog Gardner (1995) opisuje, da je v današnji kulturi prisotna telesna aktivnost in na drugi 

strani miselna dejavnost. To, kar počnemo z našim telesom oz. z gibanjem, je manj v ospredju 

kot je logika in reševanje problemov s pomočjo uporabe jezika. Veliko raziskovalcev pa 

ugotavlja, da ni bistvene razlike med telesnimi dejavnostmi in miselnimi spretnostmi, ampak, 

da gre za usklajevanje. Tako lahko v čistem plesu, brez glasbe, scene ali literature, prepoznamo 

telesno inteligenco (Gardner, 1995). 

5.2.2 Celostno in socialno učenje 

Kar slišim – pozabim. 

Kar vidim – si zapomnim. 

Kar naredim – razumem in znam. 

(kitajski rek) 

V šoli ali vrtcu si otrok veliko bolje zapomni stvari, če so njegovi možgani in telo aktivni. Že 

iz lastnih izkušenj vem, da je telovadba pred matematiko zelo koristila. Bili smo bolj zbrani, 

zainteresiran in motivirani. Že v srednji šoli smo bili seznanjeni s piramido učenja, ki nam 

razlaga, da si ljudje zapomnijo naslednje: (Fauth, 1990, v Kovar, Combs, Campbell, Napper-

Owen in Worrel, 2004): 

 10 % tistega kar preberemo, 

 20 % tistega, kar slišijo, 

 30 % tistega, kar vidijo, 

 50 % tistega, kar je bilo slišanega in izrečenega v istem času,  

 70 % tistega, kar je bilo slišanega, videnega in rečenega 
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 90 % tistega, kar je bilo slišanega, videnega, izrečenega in tudi narejenega (igra vlog, 

dramatizacija, ples, slikanje, sestavljanje). 

Iz tega pa je razvidno, da je učenje z umom in s telesom veliko uspešnejše kot učenje, kjer 

sedimo in poslušamo. Na žalost pa je sedeče učenje v preveliki meri prisotno še danes. Poudarja 

se celostni razvoj otroka, kar pomeni celostno učenje – s telesom in z umom. Celostna metoda 

zajema tako vzgojno-izobraževalni proces telesa kot doživljajske, miselne in socialne 

dejavnosti. Med vse te pa spada tudi ustvarjalni gib, ki omogoča spoznavanje svojega telesa, 

sproščanje, zabavo, polni energijo, razvija domišljijo, razvija telesne spretnosti in veča 

kreativnost (Kroflič, 1999). 

Z ustvarjalnim gibom otroke navajamo k netekmovalnosti in jih ne primerjamo ali ocenjujemo. 

S tem omogočamo boljše in prijetnejše odnose, spodbujamo otroke k skupnemu sodelovanju v 

skupini, k upoštevanju drug drugega, k strpnosti, prilagodljivosti, pomagamo graditi prijateljske 

odnose in jih tudi navajamo na različnost, ki je prisotna med nami (Borota idr., 2006). 

5.2.3 Potreba po ustvarjalnem gibu 

Avtor Teorije izbire Glasser (1998), opozarja na pet osnovnih človekovih potreb, ki so značilne 

za sodobnega človeka: 

 potreba po preživetju, 

 potreba po ljubezni, 

 potreba po moči, 

 potreba po svobodi, 

 potreba po zabavi. 

K potrebi za preživetje spadajo osnovne stvari, zaradi katerih lahko preživimo. To so hrana, 

zavetje, osebna varnost in dihanje. Vse ostale štiri potrebe pa so psihološke in le-te lahko 

zadovoljuje tudi ustvarjalni gib.  

Geršak (2006) meni, da je potreba po ljubezni zadovoljiva s plesom, saj plesne-gibalne 

dejavnosti dajejo občutek pripadnosti, sprejetosti, lahko ustvarjajo prijateljske vezi med otroki, 

omogočajo sodelovanje med drugimi in otrokom dajejo občutek, da so varni. 



22 

Potrebo po moči zadovoljujemo prav tako s plesnimi-gibalnimi dejavnostmi, saj ima vsak otrok 

neko veljavo, vsak je pomemben pri ustvarjanju in ima možnost voditi skupino. 

Pri plesno-gibalnem izražanju so glavni elementi tudi svoboda, ustvarjalno gibanje in 

samostojnost. Otrokom ne smemo omejevati svobodnega gibanja. 

Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da naj bodo med plesno-gibalno dejavnostjo otroci sproščeni 

in se zabavajo. Pri tem se smejejo, so dobre in igrive volje ter pozabijo na skrbi (Borota idr., 

2006). 

5.3 PLESNE SPODBUDE NA USTVARJALNO PLESNO IZRAŽANJE 

Večinoma je ravno glasba tista preprosta spodbuda za plesno izražanje. Naš telo se ob 

poslušanju glasbe odzove na ritem glasbe. Različne zvrsti glasbe nam vzbudijo čustvene 

dogodke, na katere se ob glasbi lahko odzovemo tudi s telesom. Ker pa imajo vse otroške pesmi 

nek ritem, na katerega se otroci odzovejo podobno, pa je zelo primerno uporabiti različne 

instrumente, ki so odlična spodbuda za plesno izražanje (Schmidt, 2010).  

Glasbo zelo pogosto uporabljamo tudi v vrtcu. Vzgojiteljice pogosteje uporabljajo otroške 

pesmi, ki pa niso namenjene k razvoju plesnosti, temveč bolj petju. Otroške pesmi imajo bolj 

enakomeren ritem, kar pa vodi h gibalno skromni koreografiji. Raznolikost v ritmu nam nudi 

bolj klasična glasba, v kateri smo lahko plesno bolj ustvarjalni. Poleg klasične glasbe lahko za 

spodbudo k plesnem izražanju uporabimo tudi male inštrumente. Otrokom igramo glasbo v živo 

in jo prilagodimo njihovim potrebam. Zraven si lahko izmišljujemo tudi različne zvoke. Vse 

našteto spada v slišno stimulacijo za plesno ustvarjanje (Borota idr., 2006). 

Manjši, kot je otrok, več plesnih spodbud bo potreboval, da se bo lažje plesno izražal. Zelo 

priporočljivo je, da otrokom damo na voljo različne rekvizite, ki so odlične spodbude za plesno 

ustvarjanje. To so lahko baloni, različni pisani in dolgi trakovi, obroči ... Z njimi se lahko kotali, 

valja, meče v zrak, kleči, leži in ob tem spoznava odnose med njim in predmetom. Tako 

spoznava gibanje, lastnosti predmeta in obenem odkriva nove oblike gibanja ter razvija 

domišljijo. Ne smemo pa pozabiti na notranje spodbude, kot so izkušnje ob določenem dogodku 

in domišljijske predstave posameznika. Te spodbude so lahko: kako se premika in vede 
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določena žival, spodbude s televizijske oddaje, knjige in podoživljanje čustvenih stanj in svojih 

doživetij, ki jih je otrok nekje doživel. 

Poleg glasbe pa lahko za spodbudo vzamemo še razne slikanice, fotografije, videoposnetke, 

različne barvaste papirje, spodbude z igro s sencami in s svetlobo. Veliko idej za plesne 

spodbude nam je dala G. Schmidt na vajah, kjer smo spoznali Čarobne kartice, kartice Plešem, 

kartice Kako, Rozete, Kartice, Orodja in Predmeti. Vse te didaktične pripomočke smo tudi sami 

spoznali in izvajali (Schmidt, 2010). 

Prav tako so pomembne kinestetične spodbude. Sem spadajo vsa različna gibanja iz 

vsakdanjega življenja (hoja, tek, poskok, počep, plazenje, dvigovanje …). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Če pogledamo današnji tempo življenja kot takega in tudi sam tempo v vrtcu, lahko rečemo, da 

vsi samo hitimo, smo prenapeti in ne znamo uživati v danem trenutku. V vrtcu nas preganja 

čas, hitro moramo pojesti, da se oblečemo in gremo ven, hitro moramo umiti roke in hitro 

zaspati. Tempo je prehiter in ta nervoza se prav tako prenaša na otroke. Moramo si vzeti čas, 

včasih malo manj narediti, ampak v tem času opazovati otroke. Otroci so danes prenapeti, 

nenaspani, nemirni, napadalni in živčni, kar slabo vpliva na njihov razvoj in fizično zdravje.  

Sprostitvene dejavnosti so tiste, ki so za današnji čas nujno potrebne. Otroke moramo znati 

opazovati, jim dati možnost, da se umirijo in sprostijo ter pozabijo na vsakodnevni prenapet 

ritem v vrtcu in doma.  

Za sprostitveno dejavnost sem izbrala vodeno vizualizacijo. Ta je hkrati spodbuda za plesno 

izražanje. Moj glavni cilj pa je zanimanje, kakšen bo odziv otrok na sprostitvene dejavnosti, 

predvsem na vodeno vizualizacijo. Opazovala bom, kako se bodo otroci po vodeni vizualizaciji 

plesno izražali.  

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kako se otroci odzivajo na vodeno vizualizacijo? 

 Na kakšen način se otroci plesno izražajo po sprostitveni dejavnosti? 

 Ali so otroci po sprostitveni tehniki skoncentrirani na svoje telo in na dogodke, ki se 

odvijajo v tistem trenutku? 

6.3 RAZISKOVALNA METODA 

V diplomski nalogi bom uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Vzorec: vrtec Dobra Teta Kranj, skupina Čebelice 

Starost otrok: 3–6 let 

Število otrok: 8 

Čas izvedbe: september 2015 
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Postopek zbiranja podatkov: opazovanje, fotografiranje, splošna analiza z refleksijo 

Pridobivanje podatkov: podatke bom pridobila s pisanjem dnevnika, v katerega bom zabeležila 

vsa opažanja, odzive in izjave otrok. 

Pripomočki: pripravljene zgodbe za vodeno vizualizacijo. 

6.4 CILJI 

Cilji raziskave so: 

 Telesna in čustvena sprostitev, 

 razvoj domišljije, 

 gibalno in plesno podoživljanje, 

 spodbujanje k izražanju in doživljanju. 

6.5 METODA IN OBLIKA DELA 

Metode dela: 

 vodenje, pogovor, razprava, opazovanje, 

Oblike dela: 

 skupna, individualna. 



26 

7 IZVAJANJE DEJAVNOSTI V VRTCU 

7.1 1. DEJAVNOST 

Tema: Sprehod po Mavrici 

Vir: Srebot, R. in Menih, K. (1993). Na krilih domišljije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo in šport. 

Vir sprostitvene igre: Schmidt, G. (2008). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 

Potek: 

 priprava igralnice, 

 umirjanje z masažo – »peka jabolčnega zavitka« 

 branje zgodbe (vodena vizualizacija), 

 pogovor o zgodbi, 

 ples, 

 zaključek (umirjena igra »elektrika«). 

ANALIZA 

Trajanje: 12 min 

Potek: 

Otroci so bili že malo neučakani, saj niso vedeli, kaj jih čaka. Igralnico smo pospravili in 

pripravili tudi blazine za boljše udobje. Povabila sem jih k sebi in jih motivirala s masažo – 

»peka pice«. To masažo so otroci že poznali, zato so želeli speči njim najboljši posladek – 

jabolčni zavitek. Vendar je nastopila težava. Nekateri otroci so imeli težave pri tem, kdo se bo 

prvi ulegel na tla. Imeli so zadržke in nezaupanje do svojega prijatelja. Zato se danes niso ulegli, 

ampak so bili ves čas samo peki. Nekateri so bili že zelo spretni, nekateri pa so masažo izvajali 

prvič. Presenetil me je ta nežen občutek »peka«, saj ni želel poškodovati testa oz. hrbta svojega 
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prijatelja. Ta sprostitvena dejavnost jim je bila zelo všeč, še z večjim veseljem pa so potem 

jabolčni zavitek »pojedli«.  

Po končani dejavnosti so otroci poiskali svoj udoben prostor in se udobno namestili, kakor so 

sami želeli. Zanimivo mi je bilo to, da nihče ni hotel ležati na blazini. Morda zato, ker so na 

blazini že dovolj časa čez dan in jim ni tako zanimiva. Začela sem s branjem zgodbe »Sprehod 

po mavrici«. Med branjem sem opazovala otroke, kako so se odzivali na samo zgodbo. Nekateri 

so me zelo presenetili. Večina jih je bilo nestrpnih, premikali so roke in noge, se obračali in 

celo hihitali. Vedela sem, da zgodbe ne poslušajo vsi in da se ne morejo sprostiti in odpotovati 

v svet domišljije. Samo ena deklica je mižala in skušala poslušati, kaj berem. Po končani zgodbi 

je sledil čas za pogovor. Med branjem sem opazila nemirnost otrok, zato sem bila prepričana, 

da o zgodbi ne bodo vedeli nič povedati. A sem se motila. Deklica, ki je mižala, je povedala 

kako všeč so ji bile jagode in da si tudi sama želi hoditi po pravi mavrici. Drugi deklici je bila 

zelo všeč oranžna stopnica, drugim pa letenje po oblaku. Povedali so, kako ogromno je bilo 

sadje in kako okusno. Zgodbe so se dopolnjevale in zelo prijetno je bilo poslušati, kam vse seže 

njihova domišljija. Deček je povedal, da je to ogromno sadje nabiral za svojo mami in da sta ga 

potem skupaj okušala.  

Kot spodbudo za ples sem uporabila umirjeno glasbo in jih motivirala k plesnemu izražanju. 

Otroci so bili zelo zadržani. Gledali so drug drugega, kaj počnejo. Začeli so se pozibavati in 

nekateri celo vrteti. Nato pa so se opogumili. Neka deklica je bila v izražanju zelo prepričljiva 

– zelo dobro je pokazala, kako hodi po mavrici, se vrti in stopa po stopnicah. Večina ostalih jo 

je želela posnemati, a ko sem jih motivirala k temu, da naj okušajo sadje, naj ga trgajo, naj 

plešejo zase, so začeli uporabljati tudi svojo domišljijo. Začeli so nabirati sadje, ga okušati in 

pri tem izražati, kakšen okus ima. Nekateri pa so bili zadržani od začetka do konca in so samo 

posnemali ostale. Po končanem plesnem izražanju smo se usedli v krog in se pogovorili, kako 

so se imeli na mavrici. Otroci so povedali, da jim je bilo všeč, da so lahko šli na mavrico in da 

si želijo to ponoviti. Nekateri drugi pa so bili zadržani tudi pri pogovoru, zato niso nič povedali, 

temveč so zgolj kimali.  

Naučila sem jih novo igro »elektrika«, katere otroci niso poznali. A na koncu jim je bila igrica 

tako zelo všeč, da so jo želeli ves čas ponavljati. Ponovili smo jo tolikokrat, koliko je bilo otrok, 

da je vsak enkrat prišel na vrsto. Na koncu sem jih še vprašala, če želijo še kam odpotovati 
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naslednji dan in čisto vsi so odgovorili v en glas z glasnim »JA«. Povedala sem jim, da bom za 

njih poiskala zelo zanimivo zgodbo in da tudi jaz že komaj čakam naslednje potovanje.  

Moje doživljanje in razmišljanje: 

Že na samem začetku so me otroci zelo presenetili s tem, ko so komaj čakali, kaj sem jim 

pripravila in kaj bodo morali delati. Igralnica je bila zelo hitro pospravljena in pripravljena na 

dejavnost. Na začetku so me pri igri »peka jabolčnega zavitka« presenetili s tem, ko so namesto 

pice želeli speči ravno njihov najljubši posladek. Ulegli so se na blazine, a že so nastopile prve 

težave. Nekateri so imeli velike zadržke in niso hoteli ležati. Mislim, da so imeli tisti otroci kar 

velike težave pri zaupanju svojem prijatelju. Zato jih nisem silila v to, ampak so bili ta dan peki 

tisti, ki niso želeli ležati. Neka deklica je takoj prišla k meni in povedala, kako si želi, da ji jaz 

»spečem jabolčni zavitek« in ne kdo drug. Pri sami izvedbi te masaže so otroci vidno uživali. 

Tako tisti, ki so ležali, tako tisti, ki so pekli. Presenetila me je pazljivost in občutek nežnosti 

»pekov«, saj so brez mojega opozorila nežno valjali testo, da ne bi poškodovali prijatelja. To je 

bilo zelo prijetno opazovati in jih spodbujati še naprej k peki. Z največjim užitkom pa so 

jabolčni zavitek tudi »pojedli«. Slišali so se glasovi: »mmmmmmmmm, kako slasten je!«. 

Otroci so bili umirjeni in že pripravljeni na vodeno vizualizacijo. Zelo me je presenetilo to, da 

so, ko sem rekla, naj si poiščejo svoj prostor in se udobno namestijo, vsi odšli stran od blazin. 

Morda zato, ker so čez dan veliko na blazinah ali pa so želeli ponavljati drug od drugega. 

Nekateri so se namestili tako, kot da bi ležali na plaži, drugi pa so se ulegli na hrbet. Med samim 

branjem sem otroke opazovala, kako so nemirni. Nisem vedela, ali naj jih mirim ali pustim in 

berem. Odločila sem se, da jih ne bom mirila, ampak brala zgodbo naprej. Samo ena deklica je 

mižala, ostali so se premikali, šepetali in se hihitali. Vedela sem, da jim je to nekaj novega, da 

tega prej še niso počeli, zato tudi nisem pričakovala kaj več. So me pa zelo pozitivno presenetili 

pri pogovoru, kako so nabirali sadeže, jih okušali in kako ogromni in barviti so bili. Torej so 

nekaj zgodbe pa le slišali. Zgodbe so se dopolnjevale in nepopisano je bilo poslušati vse te 

zgodbe, ki so jo povedali. Nekateri so se ponavljali, a drugi so uporabili vso svojo domišljijo. 

Nastopil je ples. Nisem vedela, kaj naj pričakujem od otrok, zato sem jih samo opazovala. 

Vidno je bilo, kako otroci niso vedeli, kaj naj delajo, kako so bili zadržani in gledali drug 

drugega. Čeprav vem, da takih dejavnosti še niso imeli, sem jih spodbujala k zgodbi – kako so 

hodili po mavrici, kaj vse so videli, nabirali in okušali. Nato pa se je neka deklica opogumila in 

že začela poplesavati, hoditi po mavrici in jasno izražati, kakšen okus ima kakšno sadje, ki ga 
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je pojedla. Tako je pritegnila pozornost ostalih. Nekateri so ponavljali za njo, drugi so uporabili 

svoje izražanje. Zelo jih je motil fotoaparat, saj potem niso več želeli plesati oz. se izražati. Kot 

da bi jih bilo sram oz. jim je nerodno, da jih nekdo fotografira, ko so v svoji zgodbi. Zato sem 

se odločila narediti samo nekaj slik, da jih ne bi zmotila pri njihovem izražanju. Po minuti 

glasbe pa sem videla, da otroci ne vejo več, kaj bi še plesali, zato sem se odločila, da bom 

dejavnost prekinila in jih povabila v krog. Otroci so povedali, kako jim je bilo všeč in najbolj 

se me je dotaknila zgodba dečka, ko je povedal, da je nabrano sadje nesel k mamici domov in 

sta ga skupaj okušala.  

Pri učenju nove igre »elektrika« so otroci uživali. Igrali smo se toliko časa, dokler niso prišli 

vsi na vrsto. Na začetku smo imeli odprte oči še vsi, saj nekateri še niso imeli dovolj zaupanja 

in oči niso mogli zapreti. Jutri pa bomo poskusili imeti že zaprte. Na koncu so še povedali, da 

si želijo nove zgodbe in novo doživetje. In če potegnem končno črto, mislim, da so se otroci 

danes vsaj malo umirili, pozabili na zunanji svet in razvijali svojo domišljijo.  

Tabela 2: Zaznavni tip v vizualizaciji (Srebot in Menih, 1993) 

Kinestetično čutilo     

Vid       

Vonj     

Okus       

Sluh    

Otip    

 

7.2 2. DEJAVNOST 

Tema: Zaklad na dnu morja 

Vir: Civardi, A., Karim Rodošek, L. in Fontana, D. (2004). Nočne lučke. Notranje Gorice: 

Quatro. 

Vir sprostitvene igre: Schmidt, G. (2008). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 
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Potek: 

 priprava igralnice, 

 umirjanje z masažo – »risanje na hrbet« 

 branje zgodbe (vodena vizualizacija), 

 pogovor o zgodbi, 

 ples, 

 zaključek (umirjena igra »elektrika«). 

ANALIZA 

Trajanje: 15 min 

Potek: 

Otroci so tudi danes zelo hitro pospravili igralnico, saj so že vedeli, kaj jih čaka. Nestrpno so 

čakali, kaj bomo danes spekli. Danes pa sem pripravila novo sprostitveno dejavnost, »risanje 

na hrbet«. Tega otroci še niso poznali, a jim je bilo zelo všeč. Dali smo se v pare in vsak je drug 

drugemu na hrbet nekaj narisal. Nekateri so pravilno ugotovili, kaj jim je prijatelj narisal, drugi 

pa so se trudili in trudili, a niso ugotovili. Vsem je bilo zelo prijetno, ko jim je prijatelj risal po 

hrbtu in tega občutka niso hoteli zamenjati, da bi pa zdaj oni risali. Zopet je nastopila težava pri 

zamenjavi vlog, saj nekateri niso hoteli ležati na tleh. Zato je nek deček ves čas risal svoji 

prijateljici, ker sam ni imel želje, da bi se ulegel.  

Otroci so se prijetno umirili in že je nastopil čas vodene vizualizacije. Danes se je samo ena 

punčka ulegla na blazino, vsi ostali so raje ležali na trdnih tleh. Večina je danes že zaprla oči, 

razen dveh deklic. Obe sta se hihitali in premetavali. Ravno ti dve deklici sta bili najmlajši. 

Ostali so vidno bolj poslušali zgodbo in bili manj nemirni kot prejšnji dan. Opazila se je večja 

nemirnost proti koncu zgodbe. Povabila sem jih k sebi in želela slišati vse, kaj so doživljali med 

zgodbo. Pri pogovoru so sodelovali čisto vsi. Nek deček je doživeto pripovedoval, kako je našel 

zaklad z bomboni in kako ni mogel vseh pojesti. Neka deklica je imela mavrični zaklad, barve 

so se mešale in vse je bilo tako pisano in lepo. Ostali so večina govorili o zakladu z bomboni 

in kako so prišli do zaklada brez rokavčkov. Tisti mlajši so ponavljali za starejšimi.  
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Ko sem jih motivirala, da pokažejo, kaj vse so doživeli, so me nekateri zopet samo gledali. Za 

spodbudo sem zavrtela nežno, umirjeno glasbo. Nekateri so kar hitro začeli s plesom, mlajši pa 

so samo gledali ali ponavljali. Deček je samo ležal na tleh in delal »angelčka« kar nekaj časa. 

Nekateri so »plavali« stoje, drugi leže, iskali so zaklade, se vrteli in kotalili. Čez slabi dve 

minuti sem glasbo utišala. Nekateri so prišli k meni takoj in kasneje še ostali. Začeli so s 

pripovedovanjem zgodbe, kaj vse so delali, da so prišli do zaklada. Neka deklica je iskala zaklad 

zelo dolgo, saj ga ni mogla najti, medtem pa je plavala z ribami. Druga deklica je zaklad našla 

zelo hitro, saj je s kopnega videla, kje je in kar do njega skočila pod vodo in ga odprla. Deček, 

ki je ležal na tleh in delal »angelčka«, je povedal, da se je utapljal in da zaklada ni našel v morju, 

šele kasneje na kopnem, ko mu je le uspelo priplavati na površje. Zgodbe so bile tako doživete 

in samo mlajši so se ponavljali za starejšimi. Drugi deček je povedal, da je bil na gusarski ladji 

in je iskal otok zakladov. Ni vedel, kako priti do njega, saj se ne zna potapljati, zato je prosil 

nekoga, da mu ga pomaga izvleči na kopno.  

No koncu so želeli še »elektriko«. Poskusili smo z zaprtimi očmi. Mlajši so imeli oči odprte, 

ostali pa zaprte. Ponavljali smo jo, dokler niso vsi prišli na vrsto. Želeli so ponovitve še in še. 

Zanimalo jih je, kakšno zgodbo imam pripravljeno za naslednjič. 

Moje doživljanje in razmišljanje: 

Pozitivno sem bila presenečena, ko so otroci prišli do mene in želeli čim prej ponoviti elektriko, 

dva dečka pa celo novo zgodbo. In že pri sprostitveni dejavnosti so otroci zelo dobro sodelovali. 

Nekateri so zopet imeli zadržke in nezaupanje do prijatelja, zato upam, da bi to kmalu odpravili 

in drug drugemu zaupali. Zato sem tiste otroke povabila k sebi in sem jim sama risala na hrbet. 

Tako upam, da bodo to naslednjič pustili že drugim prijateljem. Zelo zabavno je bilo opazovati, 

kako so uživali ob tem, ko jim je nekdo nekaj narisal na hrbet. Samo starejši so sem in tja 

ugotovili, kaj jim je kdo narisal, mlajši pa niso ugotovili skoraj ničesar. Ko sem videla, da so 

se otroci umirili, so se ulegli na svoje udobno mesto. Samo ena deklica me je presenetila, saj je 

edina ležala na blazini, ostali na tleh. Še enkrat sem jih vprašala, če so udobno nameščeni in vsi 

so prikimali. Med zgodbo sem bila zopet v zadregi, kaj narediti z deklicama, ki sta bili precej 

nemirni in sta motili ostale. Zopet sem se odločila, da v to ne bom posegala in sem brala naprej. 

Po koncu zgodbe so vsi prišli do mene in začeli pripovedovati zgodbo. Nekateri so pokazali, da 

njihova domišljija res nima meja in pripovedovali zelo napete in zanimive zgodbe. Zelo mi je 

bilo všeč to, da niso zgodbe samo obnovili, ampak so bistvu dodali še nekaj svojega doživetja. 
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Med pripovedovanjem so se nekaterim kar svetile oči, ko so zaklad odprli in jih je notri čakalo 

nekaj lepega – kup bleščic, sladkarij, bombonov. Nato sem zavrtela umirjeno glasbo in sem bila 

zelo vesela, saj so se hitreje in že boljše izražali kot včeraj. Čeprav mlajši otroci niso vedeli, 

kaj, kako, zakaj in so za starejšimi večinoma ponavljali, menim, da so se bolj vživeli v plesno 

izražanje. Zelo pozitivno me je presenetil deček, ki je vidno užival v svojem svetu domišljije. 

Glasbo sem utišala, ko sem opazila, da je to potrebno in tisti najmlajši so hitro prišli k meni. 

Kasneje pa so prišli še starejši. Pripovedovali so, kaj vse so doživljali, in mislim, da je danes 

večina res bila v drugem svetu in za hip pozabila na vsakodnevno dogajanje v vrtcu, doma. Za 

konec seveda ni bilo druge želje kot igro »elektrika«. Mlajši otroci so imeli še odprte oči, 

medtem ko so jih starejši zaprli in zaradi tega niso imeli težav. Velikokrat pa sem tisti dan med 

prosto igro otrok opazila, kako se posedejo v krog in igrajo to igro. Današnji dan je bil 

uspešnejši in mislim, da so se veliko več ustvarjalno izražali po vodeni vizualizaciji kot včeraj, 

morda tudi zato, ker je bila zgodba mogoče njim boljša in zanimivejša.  

Tabela 3: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Civardi idr.,2004) 

Kinestetično čutilo      

Vid       

Vonj    

Okus    

Sluh     

Otip     

 

7.3 3. DEJAVNOST 

Tema: Viseča mreža 

Vir: Menih, K in Srebot, R. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

Vir sprostitvene igre: Schmidt, G. (2008). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 

Potek: 

 priprava igralnice, 

 umirjanje z masažo – »Babici pišem pismo« 
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 branje zgodbe (vodena vizualizacija), 

 pogovor o zgodbi, 

 ples, 

 zaključek (umirjena igra »elektrika«). 

ANALIZA 

Trajanje: 15 min 

Ena, dva, tri in igralnica je bila pospravljena. Danes je želelo sodelovati osem otrok. Prišli so k 

meni in že spraševali, kaj bomo danes počeli in kako se bomo masirali. Razdelili smo se v pare 

in napisali pismo babici. Ker so se otroci veliko bolj sproščeno počutili, če so ležali in ne sedeli, 

sem to željo tudi upoštevala. Eden od parov je ležal na trebuhu, drugi pa je sedel poleg njega. 

Danes so tisti otroci, ki so imeli zadnjič še zadržke, že zbrali pogum in so se tudi oni ulegli na 

tla. Težave je imel samo eden deček, zato sem pismo babici na njegovem hrbtu napisala jaz. S 

kazalcem smo napisali pismo, ga prepognili, dali v ovojnico in zalepili, napisali še naslov, 

prilepili znamko in odnesli na pošto, kjer smo pismo vrgli v nabiralnik.  

Med masažo so se otroci umirili in tako so bili pripravljeni na vodeno vizualizacijo. Vsak je 

našel svoj udoben prostor in položaj. Danes se je pet otrok odločilo, da pa se le bodo ulegli na 

blazine in se tam prijetno namestili. Med branjem sem opazila, da so otroci veliko bolj mirni 

kot na prejšnjih srečanjih. Čeprav so na blazini ležali zelo skupaj, se med seboj niso zbadali, 

pogovarjali ali si nagajali. Po končani zgodbi so nekateri otroci še kar ležali in mirovali. Kasneje 

jih je zmotil ropot ostalih otrok, zato so kmalu prišli do mene tudi ostali. Pogovarjali smo se o 

zgodbi. Bili so sproščeni, niso se prekinjali, ampak počakali, da so prišli na vrsto. Nekateri so 

zgodbo obnovili do potankosti, nekateri so dodali svoje vmesne domišljijske vložke in tako so 

zopet nastale zelo zanimive zgodbe. Deček, ki me je presenetil že prejšnje srečanje, me je 

presenetil tudi sedaj. Pripovedoval je zelo doživeto, kako je vohal rožice, jih nabiral, šel do 

potočka, kjer je videl veliko zlatih ribic, tekel po vrtu in bil zelo vesel, ker je lahko tekel bos. 

Čutil je, kako je trava mehka in še naprej poskakoval po njej. Prav tako je zelo doživeto 

pripovedovala neka deklica. Njo so prišli pogledati čarobni konji. Prišli so čisto do mreže, kjer 

se je zibala ona. Skupaj so se smejali.  
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Pri plesnem izražanju so že vedeli, kaj je njihova naloga. Samo eden deček je imel težave, saj 

je hotel samo gledati. Kasneje se je začel vrteti in za njim sta ponavljala še najmlajša otroka. 

Vsi ostali so bili čisto v svojem svetu. Neka deklica je tekala po igralnici in se na vsake toliko 

časa ulegla na tla. Vsi so bili zelo sproščeni, nekateri so med izražanjem zaprli oči za trenutek. 

Po slabih treh minutah vrtenja glasbe sem jo utišala. Počasi so prišli do mene in že začeli s 

pripovedovanjem svojih zgodb. Drug drugemu so želeli povedati, kaj vse so sedaj doživeli. 

Deček je plaval z ribami in vohal rožice. Ležal je v mreži, se zibal in na koncu zaspal – tako 

prijetno je bilo. Dodal je, da je bil zelo srečen. Deklica je tekla naokoli s konji in opazovala 

metulje. Nabirala je bombone, jih občudovala, kakšne barve so in na koncu jih je tudi pojedla. 

Druga deklica je pripovedovala, kako je vohala rožice, se pozibavala na mreži in hodila po 

mokri travi – bilo ji je prijetno, ker je bila bosa in je čutila, kako ima mokre noge.  

Na koncu so vsi otroci želeli igro »elektrika«. Vsak je začel enkrat, mižali so vsi. 

Moje doživljanje in razmišljanje: 

Otrokom sem z veseljem predstavila novo masažo »pišem pismo babici«, saj sem vedela, da 

jim je zelo všeč, če ustvarjajo kaj na hrbtu svojega prijatelja. Presenetili so me zopet s tem, da 

so želeli ležati, zato sem jih pri tem upoštevala. Bistvo je, da se sprostijo in pozabijo na pester 

vsakdan. Zelo pozorno so poslušali vse, kar sem povedala, da moramo napisati. Bila sem zelo 

vesela, ker so otroci z zadržki že izbrali pogum in se tudi oni ulegli na tla in s tem pokazali 

zaupanje svojemu prijatelju. Samo še eden deček je imel težave, zato sem pismo babici na 

njegovem hrbtu pisala jaz, nato pa še on meni, ko smo zamenjali vloge. Zelo pazljivo in skrbno 

so pismo prepognili, zalepili in kasneje odnesli v nabiralnik. Opazila sem, da so bili otroci med 

samo masažo zelo mirni in po koncu masaže zelo sproščeni. Presenetili so me, ko so se danes 

namestili na blazine, saj prejšnje dneve blazine niso bile aktualne. Čeprav so se na blazino ulegli 

drug zraven drugega zelo tesno, se med vizualizacijo niso pogovarjali, hihitali, prerivali ali si 

nagajali. To me je zelo pozitivno presenetilo. Od začetka do konca so zgodbo poslušali zbrano 

in mirno. Pri pogovoru so sodelovali vsi, tudi najmlajši. Zgodbo se nekateri zelo dobro 

nadaljevali, dopolnjevali ali pa obnovili. Tako sem lahko videla, da so zgodbo poslušali zbrano. 

Pri plesnem izražanju sem jih opazovala skoraj z odprtimi usti. Bili so veliko bolj pogumni kot 

na prejšnjih srečanjih, padli so v svoj svet domišljije in se doživeto izražali. Samo eden deček 

je imel danes zadržke, saj ni hotel sodelovati, kasneje pa se je začel vrteti. Nato sta za njim 

ponavljala še najmlajša dva. Uporabljali so vseh pet položajev, od ležečega do pokončnega. 
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Deklice so vidno v čepečem položaju nabirale in vohale rožice, tekle za metulji in nekateri so 

poležavali v mreži. Po opažanju, da jim je koncentracija malo popustila, sem glasbo utišala. 

Najmlajša dva in deček so bili takoj pri meni, medtem ko so ostali počasi eden za drugim 

prihajali do nas. Pripovedovali so, kaj vse so doživljali in bilo jih je prijetno poslušati. Deček, 

ki ni hotel sodelovati, ni hotel pripovedovati, mlajša dva pa sta ponavljala za drugimi. Elektriko 

otroci že znajo čisto sami, brez moje pomoči. Brez te igrice tudi danes ni šlo. Za nami je bilo 

prijetno srečanje, čutila se je sproščenost med otroki še nekaj časa po dejavnosti.  

Tabela 4: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Menih in Srebot, 1996) 

Kinestetično čutilo     

Vid      

Vonj     

Okus    

Sluh       

Otip     

 

7.4 4. DEJAVNOST 

Tema: Sončni zahod 

Vir: Schmidt, G. (2012). Vodena vizualizacija. Pridobljeno s http://www2.arnes.si/~ 

gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf 

Potek: 

 priprava igralnice, 

 umirjanje z masažo – »Vlakec riše« 

 branje zgodbe (vodena vizualizacija), 

 pogovor o zgodbi, 

 ples, 

 zaključek (umirjena igra »elektrika«). 

ANALIZA 

Trajanje: 13 min 
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Otroci so hitro pospravili igralnico in takoj za tem je prišel nek deček na idejo, da bi danes risali 

na naših hrbtih kot vlakec. Usedli so se drug za drugega in začeli z risanjem. Ko so ugotovili, 

da ne morejo pozorno razmišljati, kaj jim je za hrbtom nekdo narisal in kaj želi sam narisati 

prijatelju pred seboj, smo se odločili, da začne najprej zadnji in nariše nekaj prijatelju pred 

seboj. Tako smo nadaljevali vse dokler ni prišel na vrsto čisto sprednji, ki je šel nazaj v kolono 

in narisal prijatelju, kar si je zaželel. Tako je bilo veliko lažje in otroci so zelo dobro uganili, 

kaj jim je kdo kaj narisal. Masaža jim je bila zelo všeč, še posebno zato, ker so se sami spomnili, 

kako bi se jo igrali.  

Danes je na blazino za vodeno vizualizacijo prišla samo ena deklica. Ostali so se danes zopet 

odločili za tla zraven blazin. Med vodeno vizualizacijo so bili zopet zelo mirni in sproščeni. 

Samo najmlajši deček se je premikal in bil malo nemiren. Ko je bilo zgodbe konec, so še vedno 

ležali in počasi prišli do tega, da je to konec zgodbe. Pri pogovoru so mlajši ponavljali za 

starejšimi, večina pa je zgodbi dodala še svoje domišljijske vložke, tako da skoraj nihče zgodbe 

ni samo obnovil. Neka deklica je pripovedovala o lunaparku in kako je v morju plavala v 

oblekici. Druga deklica je bila doma in se kasneje odpravila do morja. Stopala je v vodo in 

hodila po dnu morja, potem pa še po vrhu morja. »Potem pa več ne vem, no vem – šla sem na 

obalo in videla bleščeče kamenčke, jahala sem ptičke in tako prišla do sonca in se ga dotaknila. 

Bil je zelo vroč!«, je pripovedovala. Medtem ko je neki deček povedal, da se sonca ni mogel 

dotakniti, ker je bilo preveč svetleče. Najmlajši deček je povedal, da se je sonca dotaknil, bilo 

je zelene barve, zelo veliko in zelo mrzlo.  

Pri plesnem izražanju je deček, ki pri zadnjem srečanju ni želel sodelovati pri plesu, kar naprej 

nekaj govoril, vendar so ostali bili tiho in se delali, kot da ga ni. Kasneje je deček utihnil in 

opazoval. Ostali so se zelo razživeli. Izražanje neke deklice se je dalo prepoznati, saj je lahkotno 

tekla po prstih, dvigovala roke, da bi se dotaknila sonca in z rokami tresla, ker je bilo sonce 

vroče. Glasbo sem utišala in otroci so počasi prihajali k meni in začeli s pripovedovanjem, kaj 

so doživljali. Svoje doživetje je povedal vsak. Zelo rad pa se je ponavljal ptič, ki jih je odpeljal 

do sonca, da so se ga lahko dotaknili. Neka deklica je govorila o lepih toplih barvah, ki so ji 

bile zelo všeč. Ležala je na plaži in se smejala, ker jo sonce greje.  

Na koncu pa je sledila zopet »elektrika«. Danes so jo ponovili dvakrat. 
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Moje doživljanje in razmišljanje: 

Otroci so me zelo pozitivno presenetili z idejo, da bi masaža danes potekala kot vlak. Vesela 

sem bila, ker so razmišljali o naših srečanjih in povedali še svoje želje. Vedela sem, da bo težava 

pri vlaku ta, da ne bodo mogli biti dovolj dobro skoncentrirani na to, kaj jim piše oz. riše prijatelj 

na hrbet in kaj bo on risal na prijatelju pred seboj. Pustila sem jih, da pridejo do te težave sami. 

Kar hitro so na glas izrazili težavo, da ne vejo, kaj jim je prijatelj napisal oz. narisal na hrbet. 

Zato sem predlagala, da bi začeli zadaj in vsak bi nekaj narisal prijatelju, ko bi prišel na vrsto. 

Ostali pa čakajo, da bodo na vrsti. In tako je bilo veliko lažje, saj so skoraj vsi ugotovili, kaj je 

bilo narisanega na hrbtu. Otroci so se vidno sprostili in se pripravili na vodeno vizualizacijo. 

Danes so me zopet presenetili s tem, da niso hoteli ležati na blazini. A pomembno je, da se 

počutijo udobno. Med samo zgodbo so bili otroci zelo zbrani. Le najmlajši deček se ni mogel 

umiriti. Zelo zanimivo je bilo gledati po koncu zgodbe, ko so nekateri še kar ležali. Čez nekaj 

časa pa so ugotovili, da je to konec zgodbe, vendar so sami doživljali svojo domišljijo še naprej. 

Pripovedovanja so bila različna, od ponavljanj do zanimivi zgodb. Vsak je prišel na vrsto in 

ostali smo ga tiho poslušali. Pri plesnem izražanju je deček želel motiti ostale s tem, ko je nekaj 

govoril, a drugi ga niso poslušali. Zelo doživeto so plesali in zopet uporabljali vseh pet nivojev 

gibanja. Opazila sem, da je nekaj deklic, ki so na začetku imele težave s plesnim izražanjem, 

zbralo pogum in so se vživele v svojo zgodbo. Zelo so me presenetili tudi dečki, za katere nisem 

pomislila, da bi lahko tako dobro izražali svoja doživljanja. Ko je glasba utihnila, so počasi 

prišli do mene in spet začeli s pripovedovanjem svojih zgodb, katere so doživljali prav med 

plesom. Bili so tako mirni, sproščeni. Poslušali so drug drugega brez nagajanja ali prekinjanja. 

Na koncu je sledila še »elektrika«, katero so ponovili sami dvakrat. Po končani dejavnosti so 

bili otroci vidno umirjeni še kar nekaj časa in že so nestrpno čakali naslednje srečanje in 

spraševali po novi zgodbi. 

Tabela 5: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Schmidt, 2012) 

Kinestetično čutilo       

Vid       

Vonj    

Okus    

Sluh     

Otip      
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7.5 5. DEJAVNOST 

Tema: Dotikanje narave 

Vir: Schmidt, G. (2012). Vodena vizualizacija. Pridobljeno s http://www2.arnes.si/~ 

gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf 

Vir sprostitvene igre: Menih, K. in Srebot, R. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

Potek: 

 priprava igralnice, 

 umirjanje (ples z glasbo), 

 branje zgodbe (vodena vizualizacija), 

 pogovor o zgodbi, 

 ples, 

 zaključek (umirjena igra »avto gre v garažo«). 

ANALIZA 

Trajanje: 20 min 

Za zadnje srečanje sem izbrala sprostitveno dejavnost v knjigi Potovanje v tišino, povzeto po 

avtoricah J. Vivod in G. Schmidt – ples ob glasbi. Otroci so pospravili igralnico in že čakali, da 

se bodo lahko ulegli in masirali. Tokrat sem jim dala drugačna navodila. Plesali so po glasbi 

kakorkoli so želeli. Nekateri so imeli nekaj težav, saj niso vedeli, kako plesati in kaj zahtevam 

od njih. Deklice so se začele vrteti, nekatere so ves čas ponavljale za drugimi, druge pa so same 

plesale po glasbi, kakor so si zamislile in želele.  

Po koncu glasbe so poiskali svoj udoben kotiček in se namestili kot že znajo. Zopet niso izbrali 

udobnega mesta na blazini, ampak po igralnici na tleh. Začela sem z branjem zgodbe in medtem 

opazovala otroke. Vsi so mižali in bili sproščeni. Samo najmlajši deček se je na vsake toliko 

časa malo zahihital. Ves čas so mižali, bili tiho in bili so sproščeni. Po koncu vodene 

vizualizacije so prišli k meni in vsak je povedal, kaj je doživljal med zgodbo. Danes je bilo že 

manj ponavljanja, saj je vsak zgodbi dodal še nekaj svojega, tako da so nastale zanimive, 
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sproščujoče zgodbe. Deček, ki me vedno znova navdušuje, je tudi danes povedal zelo zanimivo 

zgodbo, kako se je sprehajal in videl potoček, iz katerega je zajel mrzlo vodo. Voda je šla skozi 

dlan nazaj v potoček. »Božal sem skalo, bila je mrzla in trda. Medtem me je sonček božal po 

obrazu in me grel. Trava je bila zelo mokra, a zeblo me ni nič.« Neka deklica je pripovedovala 

prav tako zelo zanimivo zgodbo, kako je po travniku nabirala lepe rože in kasneje opazila 

potoček. S kanglico je zajemala vodo in zalivala drevesa. Kasneje je pripovedovala tudi, kako 

je nabirala mavrične kamenčke.  

Pri plesnem izražanju so otroci že vedeli, kaj je njihova naloga. Samo dve deklici sta na začetku 

ponavljali druga za drugo, a kasneje ju je glasba popeljala v svoj svet doživetij in izražanj. 

Otroci so se zelo dobro izražali in prikazovali, kako lahkotno tekajo po travi, pijejo iz potoka, 

kako se dotikajo sonca in kako so srečni. Danes sem glasbo utišala po dobrih treh minutah 

predvajanja. Otroci so prišli k meni in bili nekaj časa tiho. Videti so bili sproščeni in polni 

domišljije. Začeli so s pripovedovanjem in vsi so sodelovali. Deček je povedal, kako je hodil 

po travi, ki je bila zelo visoka. Lezli so majhni žužki, on pa se jim je skrival. Skočil je na skalo, 

da jih je lahko opazoval in da ga je sonce lahko grelo po ličkih. Deklica je hodila po travi, dokler 

ni prišla do morja, kjer je splezala na grobo skalo in skočila toliko daleč, da je skočila v potok. 

Nazaj je šla po travi, ki je bila mokra, a vseeno topla. Medtem jo je grelo sonce in ona se ga je 

skušala dotakniti.  

Dejavnost smo vedno zaključili z igro »elektrika«, a danes smo se na zadnjem srečanju igrali 

igro »avto gre v garažo«. Med igro so se zabavali in imeli lepo, vsi so sodelovali. Želeli so se 

ponovnih srečanj in obljubila sem jim, da se bom še vrnila in da bom imela pripravljeno še 

kakšno novo zgodbo. Vsekakor sem jim dala vedeti, da današnje srečanje ni bilo zadnje. 

Moje doživljanje in razmišljanje: 

Vsekakor mi je bilo po tihem hudo pri srcu, saj sem vedela, da je danes moj zadnji nastop, ki 

ga moram še izvesti. Otroci so pospravili igralnico in že čakali, da se bomo masirali. Danes sem 

za spremembo vpeljala drugo tehniko sproščanja – ples ob glasbi. Otroci niso dobro vedeli, kaj 

želim od njih, saj pred tem ni bilo nobene zgodbe. Deklice so se začele vrteti, kasneje pa je že 

vsaka sama pogumno nadaljevala svoj ples. Med plesom se niso pogovarjali in smejali. Vsak 

je plesal zase in se ob tem umiril. Po končani glasbi so se ulegli in poslušali novo pripravljeno 

zgodbo za današnji dan. Presenetili so me, ker so bili res vsi tako sproščeni, mižali so in se niso 
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premikali. Kot da bi vsak živel zase in se ne zavedal, da je kdo zraven. Prijetna sproščenost je 

vodila še naprej pri pripovedovanju zgodb. Zgodbe se niso več ponavljale, vsak je povedal in 

dopolnjeval zgodbo drugega. Zelo prijetno je bilo poslušati vsa ta doživetja in opazovati 

umirjene otroke poleg sebe. V igralnici je prevladovala prijetna energija. Prav tako je bilo zelo 

sproščeno pri plesnem izražanju, saj so otroci bilo čisto v svojem svetu, vsak zase. Vsak je zelo 

nazorno prikazoval, kaj vse doživlja. Vse so prikazali z gibi telesa in jasno izražali na svojem 

obrazu svoja ugodja. Danes sem glasbo pustila malo dalj časa, nato pa utišala. Počasi so 

prihajali k meni in vsak je povedal, kaj vse je doživel med plesom. Bila sem zelo navdušena 

nad vsakim posebej. Na prvem srečanju si nisem mislila, da bom prišla do tega rezultata, saj so 

se otroci resnično sprostili in bili tudi vse bolj izvirni pri plesnem izražanju, ki je sledilo po 

vodeni vizualizaciji. Na koncu je sledila igra »avto gre v garažo«, kjer so sodelovali vsi in se 

medtem tudi zabavali. Otroci so bili bolj umirjeni še kar nekaj časa po dejavnosti.  

Tabela 6: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Schmidt, 2012) 

Kinestetično čutilo       

Vid       

Vonj    

Okus    

Sluh     

Otip       
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8 ANALIZA VSEH DEJAVNOSTI 

Najprej so se začele moje priprave na prvi nastop. Preden sem stopila pred otroke, nisem vedela 

kaj naj pričakujem, saj sem vedela, da bo otrokom to nekaj novega. In že je bil prvi nastop za 

menoj. Moji občutki so bili mešani. Otroci vodene vizualizacije niso pozorno poslušali, saj so 

klepetali in se premikali. Že tukaj je nastopila prva dilema: ali posegati v nemir ali ne. Menim, 

da sem se prav odločila, ker nisem posegala v nemir, ampak brala zgodbo naprej, saj se je po 

končanih nastopih brez mojega poseganja opazila velika razlika med prvim nastopom in 

zadnjim. V prvih dneh so imeli otroci težavo z umiritvijo, medtem ko so pri masaži zelo dobro 

sodelovali. Sprva je bilo nekaj otrok, ki niso imeli zaupanja v svoje prijatelje in niso dovolili, 

da jim kdo od prijateljev ustvarja po hrbtu razen mene. To so kazali tako, da niso želeli 

sodelovati, drug drugega so zavračali in ponavljali besedo »ne bom«. Tudi to nezaupanje so 

premagali in na koncu že dovolili prijateljem, da izvajajo masažo na svojem hrbtu. V prvih 

nastopih so imeli otroci tudi težave pri plesnem izražanju. Sicer so že od samega začetka 

uporabljali svoje telo, se gibali, a pravo ustvarjalno izražanje se je pokazalo proti koncu 

nastopov. Vidno je bilo, kako so odvrgli svojo sramežljivost in dali v ospredje samozavest in 

pogum, da so lahko ustvarjali in bili sami v svojem svetu. Gibanje je postalo vse bolj raznoliko, 

svobodno in uporabljali so vseh pet nivojev gibanja v prostoru, to pa so (Bahovec, 1999): 

 1. nivo: gibanje po trebuhu (plazenje, lazenje), hrbtu in boku, 

 2. nivo: preidemo v sedeči položaj, kleče ali čepe, 

 3. nivo: hodimo po vseh štirih, 

 4. nivo: hoja, tek (hoja – prsti, peta), 

 5. nivo: po »zraku« skoki in poskoki. 

Njihova domišljija res nima meja. Včasih sem si zaželela, da bi imela tudi sama toliko 

domišljije, kot jo imajo otroci. Nepopisano jih je bilo opazovati in poslušati njihove zanimive, 

napete zgodbe.  

Vsekakor sem mnenja, da so se otroci pri mojih nastopih sprostili tako čustveno kot telesno. V 

vse svoje zgodbe so vpeljali svoj svet, svoje težave, skrbi, želje in potrebe, ki jih imajo. Pri 

svobodni poti ustvarjanja in izražanja svojega telesa so lahko vse to dali ven iz sebe in se za 

trenutek umirili. 
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Menim, da sem pri svojih nastopih dosegla svoje cilje, še posebno enega: telesno in čustveno 

sprostitev. Že sama vodena vizualizacija sicer sprva res ni delovala zelo učinkovito, ampak 

kasneje je bilo vidno, kako je na otroke naredila poseben umirjen pečat. Otroci so postajali vse 

bolj mirni in polni domišljije. Prav tako so bili s tem, ko so bili umirjeni, bolj skoncentrirani na 

svoje telo in na izražanje. To je bilo po umirjeni dejavnosti bolj izrazito in resnično. Sprva so 

imeli nekaj težav tudi pri tem, saj niso dobro vedeli, kaj želim od njih, zato je bilo za njih na 

začetku to malce težje. Vsekakor bi bilo lažje, če bi poznali vsaj eno od teh dveh dejavnosti že 

od prej. A vseeno so kasneje, ko so bili bolj sproščeni po umirjeni dejavnosti, bili pripravljeni 

na ustvarjanje, zato so se hitro opogumili in postali svobodni v svojem izražanju, ne da bi jih 

bilo sram, da jih opazuje nekdo od prijateljev. Menim, da je vodena vizualizacija pripomogla, 

da so bili bolj ustvarjalni in da so dogradili svojo domišljijo. Otroci so naredili korak naprej že 

pri tem, ko niso več ponavljali eden za drugim, ampak so se vživeli v svoj svet in v svoje 

izražanje. Vsak je ustvaril svojo zgodbo in vsaka zgodba je bila nekaj posebnega za videti.  

Za samo plesno izražanje so na začetku otroci uporabili le del prostora v igralnici (obrobni del). 

Z vsakim novim srečanjem pa so šli globlje v prostor (osrednji del) in uporabljali vse prostore, 

kotičke. Tako so se valjali tudi po preprogi, blazini, pod mizo … Na začetku so sprva bili v 

pokončnem položaju, kasneje pa so si dovolili iti tudi v nižjega in kmalu začeli uporabljati vseh 

pet nivojev gibanja v prostoru, kar me je presenetilo.  

Po končanem plesnem izražanju je sledil pogovor o doživljanju med izražanjem. Sprva so imeli 

kar nekaj težav, saj niso dobro vedeli, o čem bi govorili. Redki so povedali obnovo zgodbe in 

jo dopolnili s svojo domišljijo, drugi pa so samo ponavljali ali niso želeli sodelovati. Proti koncu 

srečanj so nastajale zelo zanimive in napete zgodbe. Vsak je prišel na vrsto in vsak je lahko 

povedal svoje doživljanje, svojo zgodbo. Mlajši otroci so imeli pri tem nekaj težav, saj niso 

mogli počakati na vrsto, zato so jim začeli posegati v besedo. Vendar po dogovoru, da bo vsak 

povedal svoje doživljanje, da ga pri tem poslušamo in včasih malo počakamo, je vse skupaj 

funkcioniralo bolj strpno in umirjeno. Zgodbe nekaterih so bile daljše, od nekaterih krajše. A 

vseeno so bile zelo zanimive in vredne poslušanja.  

Sama sem mnenja, da se je skozi vsak nastop stopnjevala ustvarjalnost in umirjenost otrok. To 

se je pokazalo po dejavnosti, kako so bili otroci še dolgo časa bolj umirjeni in bolj 

skoncentrirani in pripravljeni na delo. Splošni vtis vseh mojih nastopov pa je zelo pozitiven. Že 

na začetku sem opazila, da so otroci zelo nemirni in da je pred menoj težko delo. Imela sem 
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zahtevno nalogo, saj sem morala otroke spodbujati k izražanju in doživljanju, k razvijanju 

domišljije, k telesni in čustveni sprostitvi in motivirati h gibalnem in k plesnem podoživljanju. 

Da sem vse to lažje dosegla, sem se morala umiriti sprva sama in potem tudi otrokom oddajati 

umirjeno energijo. Tako sem se tudi sama naučila, da moramo otroku govoriti bolj umirjeno, 

saj otrok to začuti in bo tudi sam bolj umirjeno deloval nazaj. Zame je bil to velik izziv, katerega 

bi znova ponovila in še kaj dogradila. Med vsemi nastopi sem se tudi jaz veliko naučila in se 

tudi v svojem življenju večkrat umirim, zadiham, dam svojo odvečno energijo z gibanjem ven 

iz sebe in tako sem pripravljena na soočenje s problemi, ki nas danes obkrožajo.  
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9 SKLEP 

V celotni diplomski nalogi sem se poglobila v stres, umirjanje oz. sproščanje, razvijanje 

domišljije in na koncu še v plesno izražanje pri najmlajših. 

Skozi diplomsko nalogo sem prišla do resnično skrb zbujajočega zaključka, da so dandanes, 

kot opisuje Srebot in Menih (1994), otroci preveč pod stresom in da to ne vpliva dobro na 

njihovo domišljijo in ustvarjalnost. Skozi nastope, ki sem jih izvajala, sem prišla do zaključka, 

da so otroci bolj sproščeni, imeli so še več domišljije in bili bolj strpni do svojih vrstnikov v 

vrtcu. Čeprav otroci teh dejavnosti niso bili vajeni, so zelo radi sodelovali in se o teh srečanjih 

in doživljanjih so se pogovarjali še kasneje. Veliko več strpnosti in umirjenosti se je opazilo še 

po dejavnosti. Otroci so bili bolj ustvarjalni in v igralnici je prevladovala pozitivna, umirjena 

energija. 

Kot navaja Schmidt (2003), je za masažo potrebno medsebojno zaupanje. Ta sprostitvena 

tehnika pa nam je na začetku delala nekaj težav, saj otroci drug drugemu še niso zaupali in so 

se raje držali distance. Kasneje, ko so otroci dobili občutek zaupanja in masiranja, niso bili drug 

do drugega grobi, ampak so bili pazljivi in umirjeni, kar je ključnega pomena, kot navajata 

Srebot in Menih (1994). Cilj »telesna in čustvena sprostitev« je bil dosežen, saj so bili po koncu 

masaže otroci bolj mirni in pripravljeni na domišljijsko »potovanje«. Na koncu so bili otroci po 

sprostitveni tehniki vse bolj skoncentrirani na svoje telo in na dogodke, ki so se odvijali v tistem 

trenutku. Vse bolj so poslušali drug drugega, polnili svoj besedni zaklad in se gibalno izražali. 

Končni rezultat je bil pozitiven. 

Za vodeno vizualizacijo smo pripravljeni, ko je naše telo popolnoma sproščeno in to sem želela 

doseči tudi pri otrocih. »Kako se otroci odzivajo na vodeno vizualizacijo?« Otroci so bili sprva 

nemirni in ne skoncentrirani na umiritev. Nekaj časa so se hihitali, brcali in gledali okoli. 

Opazovali so drug drugega in proti koncu dejavnosti dosegli umiritev svojega telesa. Na koncu 

so trzali z nogo ali roko, imeli zaprte oči in bili po končani vizualizaciji še vedno v istem 

položaju nekaj časa. Dihali so umirjeno in skozi vse dejavnosti ležali na hrbtu. Tako so bili po 

vodeni vizualizaciji bolj pripravljeni na plesno izražanje – izražanje svojega notranjega sveta.  

Po sprostitveni dejavnosti je sledilo plesno izražanje. Tako sem lahko prišla do odgovora, ki 

sem si ga zastavila pred diplomsko nalogo: »Na kakšen način se otroci plesno izražajo po 
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sprostitveni dejavnosti?« Tukaj sem opazila velik napredek pri samozavesti otrok. Na začetku 

so bili zelo nezaupljivi, sramežljivi, takoj jih je zmotil fotoaparat in bili so zelo zadržani. Lep 

rezultat lahko vidimo na koncu, ko so otroci postali zelo samozavestni, pogumni pri izražanju. 

Svojo domišljijo so sprostili in izražali svoj notranji svet. Postali so bolj kreativni in polni 

domišljije. To pa je pripomoglo tudi k večji umirjenosti in ustvarjalnosti v drugi polovici dneva.  

Glede na to, da se že naši otroci srečujejo z raznimi stresnimi situacijami, da so prenapeti, kar 

nam kažejo razni telesni in vedenjski znaki, kot opisuje Witkin (1999), je priporočljivo, da se 

sprostitvene tehnike uporabljajo vsakodnevno v vrtcu. Njihov rezultat je pozitiven in s tem 

zmanjšamo napetost otrok v vsakdanjem življenju. Otroci so bili skozi dejavnosti vse bolj 

umirjeni. Njihove zgodbe so bile zelo bogate, napolnjene z domišljijo in boljše kot zgodbe, ki 

sem jih prebrala. Prav tako so vidne razlike tudi pri gibanju, saj so od prvega dne do zadnjega 

zelo napredovali v samem plesnem izražanju. Otroci so si dovolili več, ne samo pri gibalnem 

izražanju, ampak tudi pri eksperimentiranju.  

Preden sem se lotila diplomske naloge, sem se spraševala, kaj lahko pričakujem in kako bodo 

vse to sprejeli otroci, saj tega še niso počeli. Ravno zaradi tega mi je bilo še bolj v veselje 

izvajati in se poglobiti v to temo, saj mi ne bi bilo tako zanimivo, če bi lahko nek končni rezultat 

že vedela. Tako sem prišla do zelo pozitivnih zaključkov in zelo močno upam, da se bo vedno 

več vzgojiteljic odločilo za izvajanje vodene vizualizacije, da otroke popeljemo v svet 

domišljije in bodo tako vsaj za trenutek pozabili na vsakodnevne stresne situacije. 

Vsekakor sem se iz diplomske naloge in iz nastopov v skupini naučila veliko tudi sama. Veliko 

lažje si je misliti, kako enostavno je izvajanje sprostitvenih vaj in kako enostavno je priti do 

končnih ciljev. Da smo prišli do pozitivnega rezultata, je bilo potrebno veliko potrpežljivosti in 

vztrajnosti. Današnji tempo življenja je hiter, vsi samo hitimo in smo prevečkrat v stresnih 

situacijah. Kot navajata Srebot in Menih (1994), se moramo zavedati, da na okolico ne moramo 

vplivati, lahko pa naredimo nekaj zase. Moramo se znati ustaviti, umiriti in si sami pomagati, 

da bomo lažje in lahkotneje živeli. Pri tem pa moramo pomagati tudi najmlajšim. 

 



46 

10 LITERATURA 

Adamčič Pavlovič, D. (2000). Globina samodotika. Ljubljana: Educy. 

Bahovec, E. D. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Borota, B., Geršak, V., Korošec, H. in Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. 

Koper: Pedagoška fakulteta. 

Civardi, A., Karim Rodošek, L. in Fontana, D. (2004). Nočne lučke. Notranje Gorice: Quatro. 

Gardner, H. (1995). Razsežnosti uma. Ljubljana: Tangram. 

Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. Pridobljeno s https://www.google.si/ 

webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=plesno-

gibalna+ustvarjalnost+ger%C5%A1ak 

Glasser, W. (1998). Dobra šola, vodenje brez prisile. Radovljica: RIC. 

Kroflič, B. (1992). Ustvarjanje skozi gib. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 

Kroflič, B. (1999). Ustvarjalni gib – tretja razsežnost pouka. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče. 

Kroflič, B. in Gobec, D. (1995). Igra, gib, ustvarjanje, učenje. Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

Menih, K. in Srebot, R. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

Schmidt, G. (2001). Najmanj, kar bi morali vedeti o stresu. Ljubljana: samozaložba. 

Schmidt, G. (2003). Igre: Masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Knjižna zbirka Zate. 

Schmidt, G. (2008). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Pridobljeno s http://www2.arnes.si/~ 

gschmi/studenti/masaze.pdf 



47 

Schmidt, G. (2010). Plesna dramatizacija. Pridobljeno s http://www2.arnes.si/~gschmi/ 

studenti/ 

Schmidt, G. (2012). Vodena vizualizacija. Pridobljeno s http://www2.arnes.si/~ 

gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf 

Schmidt, G. in Zajc, U. (2006). Vodena vizualizacija. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/ 

Srebot, R. in Menih, K. (1993). Na krilih domišljije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport. 

Srebot, R. in Menih, K. (1994). Sprostitve; praktični napotki za boljše telesno in duševno 

počutje. Ljubljana: Domus. 

Stres. (b.d.) V Slovar slovenskega knjižnega jezika. Pridobljeno s http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html 

Vogelnik, M. (1994). Ustvarjalni gib. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije. 

Wilmes – Mielenhausen, B. (1999). Kje je doma tišina. Radovljica: Didakta. 

Witkin, G. (1999). Brez napetosti v nov dan. Radovljica: Didakta. 

Zagorc, M. (1992). Ples – ustvarjanje z gibom. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

Zagorc, M. (1997). Ples – ustvarjanje z gibom. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

