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POVZETEK 

 

V predšolskem obdobju je zelo pomembno, da otroke spodbujamo in jim omogočimo čim več 

možnosti za njihovo ustvarjanje z različnimi pripomočki in materiali. Spodbude otrokom 

pomagajo pri izražanju njihove ustvarjalnosti in domišljije. Omogočajo jim razvijanje svojih 

idej in priložnosti za izražanje svojih čustev in trenutnega razpoloženja. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila razvoj plesnosti in ustvarjalnosti pri 

predšolskem otroku. V Kurikulumu za vrtce so zapisani osnovni primeri dejavnosti za otroke 

v različnih starostnih obdobjih in pomembne vzgojiteljeve naloge pri tem. V nadaljevanju so 

predstavljeni: plesne spodbude, uporaba nestrukturiranega materiala pri gibalno-plesnih 

dejavnostih, oblike in elementi plesne vzgoje ter pomen komunikacije pri gibalnem izražanju. 

V empiričnem delu je predstavljenih štirinajst plesno-gibalnih dejavnosti. Projekt sem izvajala 

v vrtcu, in sicer v skupini otrok, starih 3–4 let. Ponudila sem jim različen nestrukturiran 

material, in sicer blago, časopisni papir in elastiko. Prek projekta sem želela ugotoviti, kakšni 

bodo odzivi otrok na nestrukturiran material, kako bo ta vplival na ideje otrok pri plesnih 

dejavnosti ter koliko bodo otroci razvijali besedno in nebesedno komunikacijo. Predvsem so 

bili vidni rezultati pri idejah otrok, ki so jih pridobili in nadgrajevali s pomočjo 

nestrukturiranega materiala, ter vidnem izboljšanju na področju komunikacije med njimi. Na 

začetku je bilo opaziti veliko verbalne komunikacije, pozneje pa je prek gibov prevladovala 

neverbalna komunikacija.  

 

Ključne besede: plesno izražanje, spodbude, nestrukturiran material, predšolsko obdobje 

  



 

 

  



 

 

SUMMARY 

 

In the preschool period, it is very important that children are encouraged and enabled as many 

opportunities as possible for them to create by means of various accessories and materials. 

The encouragements help children to express their creativity and imagination. They enable a 

child to develop her own ideas and opportunities to express her feelings and current mood. 

In the theoretical part of the diploma thesis, I described the development of dance and 

creativity in a preschool child. In the curriculum for kindergartens, the basic examples of the 

activities for children in various age periods are written, as well as important teacher’s tasks 

in the process. Furthermore, dancing incentives, the use of unstructured materials in physical 

and dance activities, the forms of dance education, and the meaning of communication in 

physical expression are described.  

In the empirical part of the diploma thesis, fourteen dance and physical activities are 

presented. The project was performed in a kindergarten in a group of children aged 3 to 4 

years. I offered them different unstructured materials, i.e. cloth, newspaper paper and elastic 

band. Through the project, I wished to ascertain what will be the responses of children to the 

unstructured material, how the latter will influence on ideas of children within the dancing 

activities and to what extent the children will develop verbal and nonverbal communication. 

Above all, the results were visible in the ideas of the children which were acquired and 

upgraded by means of unstructured materials and in clear improvement in the field of 

communication among them. At the beginning, there was a lot of verbal communication. 

Later, however, nonverbal communication prevailed through movements. 

 

Keywords: dance expression, incentives, unstructured materials, preschool period. 
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UVOD 

 

Predšolsko obdobje je za celostni razvoj otroka zelo pomembno, saj otrok veliko svojega 

aktivnega časa preživi v vrtcu. Otroci imajo veliko potrebo po gibanju, zato je pomembno, da 

mu to omogočimo in mu nudimo široko množico gibalnih vzorcev.  

Vzgojitelj mora znati pripeljati otroke do tega, da se bodo zavedali možnosti svojega telesa za 

vse vrste gibanja. Otroci se gibljejo zelo svobodno, igrajo se z gibanjem in improvizirajo na 

spontan in ustvarjalen način (Zagorc, 2006). 

Vzgojiteljeva naloga je, da otroke v vrtcu spodbuja k ustvarjanju in plesnemu izražanju na 

različne načine, ne le z vnaprej sestavljeno koreografijo ali s plesom ob glasbi, ampak da 

otrokom nudimo pogoje za plesno raziskovanje in ustvarjanje z različnimi plesnimi 

spodbudami. Otroku pustimo, da v plesno izražanje vključuje različne predmete za vsakdanjo 

rabo, pripomočke ali preprosto nestrukturiran material, za katerega včasih tudi pomislimo ne, 

da bi ga lahko uporabili pri gibalno-plesnih dejavnostih. 

V vrtcu sem želela otrokom popestriti plesne dejavnosti ter spodbujati njihovo ustvarjalnost in 

izraznost. Pri tem me je zanimalo, kako se bodo otroci odzivali na nestrukturiran material, ki 

ga niso bili vajeni pri plesno-gibalnih dejavnostih. Načrtovanega projekta nisem morala 

predvideti vnaprej, zato sem bila vsak dan pozorna na otrokove odzive in ideje, dejavnosti pa 

sem vsak dan sproti razvijala in načrtovala glede na zanimanje otrok.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1 RAZVIJANJE PLESNOSTI IN GIBALNE USTVARJALNOSTI PRI 

OTROKU 

 

1.1 Razvoj plesnosti 

 

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

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

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

gibanjem. Pri vsakem posamezniku se sestavine plesnosti razvijajo različno« (Kroflič, Gobec, 

1995, str. 20). 

 

»Plesnost se razvija v sklopu celotnega duševnega in telesnega razvoja. Kaže se kot 

sposobnost, ki se razvija pod vplivom splošnih dejavnikov razvoja, in sicer dispozicij, 

spodbudnega okolja in posameznikove aktivnosti« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 21). 

 

Pri spontanem gibanju, izražanju z gibanjem in pri ustvarjanju otrok so opazne določene 

značilnosti za posamezno stopnjo (Kroflič, Gobec, 1995, str. 21). 

 

Aktivnosti, ki se kažejo v prvem, drugem in v tretjem letu starosti, so (Kroflič, Gobec, 1995, 

str. 21–22): 

 »spontano gibanje v izražanju čustev, funkcijski igri, ustvarjanju in v spoznavanju 

okolice; 

 opazovanje gibanja v okolici; 

 usklajevanje gibanja z ritmom glasbe; 

 poskusi posnemanja gibanja iz okolice (predvsem gibanje otrok in odraslih); 

 usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje; 

 izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih«. 
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Plesnost tri- in štiriletnega otroka se kaže v naslednjih značilnostih gibalnega izražanja in 

oblikovanja (Kroflič, Gobec, 1995, str. 22): 

 »gibanje je celovito, shematsko; 

 gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila; 

 gibanje je plešoče, sledi melodiji; 

 v gibanju otrok obvladuje prostor; 

 prilagaja se gibanju drugih otrok; 

 vživlja se v gibanje v okolju in ga posnema; 

 z gibanjem podoživlja čustva; 

 oblikuje gibanje«. 

 

Plesnost pet-, šest-, sedemletnega otroka se kaže v naslednjih značilnostih: 

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

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

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

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

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

 ustvarja lastne ritme v gibanju; 

 ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive; 

 se vživlja v spodbude in se izraža z lastnim načinom gibanja« (Kroflič, Gobec, 1995, 

str. 22). 

 

1.1.1 Razvoj plesnosti v odnosu do razvoja mišljenja 

 

»S predstavnim mišljenjem stopi otrok v svet domišljije. Poigrava se s svojimi predstavami in 

jih zapolnjuje z novimi kombinacijami. To se kaže tudi v razvoju plesnosti. Gibalno izražanje 

ima pomemben delež pri spontanih domišljijskih igrah z vlogami in je v tesni povezavi z 

glasovnim izražanjem« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 23). 

 

Otrokove značilnosti gibanja v prvih dveh letih življenja so (Kroflič, Gobec, 1995, str. 23): 

 izražanje čustev (mahanje z rokami, ko je jezen, cepetanje z nogami, metanje ob tla 

itn.); 

 funkcijska igra (otrok nosi nogo v usta, zavrti se in sede na tla); 
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 manipuliranje (rokovanje s predmeti, prijemanje, obračanje, spuščanje, metanje); 

 usvajanje in spoznavanje okolja (plazenje, plezanje, hoja, tek); 

 zaznavno-gibalna raven miselnih procesov. 

 

Nato nastopi predstavna faza, za katero je značilno, da predstavno mišljenje otroku omogoči, 

da ohrani neko gibanje iz okolja in je pozneje to gibanje sposoben tudi obnoviti brez naše 

nazorne gibalne spodbude. Otrok zna gibanje ponoviti s pomočjo npr. glasbe, slike, predmeta 

oziroma s pomočjo nebesedne ali besedne spodbude. Otrok s predstavnim mišljenjem vstopi v 

svet domišljije in se poigrava s svojimi predstavami (Kroflič, Gobec, 1995).  

 

V nadaljnjem razvoju mišljenja otrok preide na pojmovno raven, za katero je značilno, da je 

že zmožen abstrahiranja v konkretni situaciji. Otrok z gibanjem izrazi bistveno značilnost in 

jo podkrepi z individualno interpretacijo. Pri tem je pomembno, da znamo otroka ustrezno 

usmeriti. Otrokov ples tako ni le posnemanje gibanja iz okolja, posnemanje odraslih in otrok, 

ampak postane izvirna in ustvarjalna interpretacija doživljanja sveta. 

 

»Iz tesne povezanosti razvoja plesnosti z razvojem mišljenja sledi, da ima plesna vzgoja 

pomembno vlogo v spodbujanju razvoja otrokovega mišljenja in obratno. Estetska vzgoja je 

pomemben dejavnik v otrokovem intelektualnem razvoju« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 24). 

 

1.2 Ustvarjanje z gibanjem 

 

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

lastnost oz. poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v 

okolju, izvirno preoblikovanje informacij. Za ustvarjalni proces je značilna spontanost, ko 

naključne zunanje spodbude učinkujejo na podzavest in spontano preoblikujejo v nove 

domislice in probleme« (Kroflič, 1992, str. 20). 

 

»Psihologija opredeljuje ustvarjalnost kot dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja. Je 

sposobnost, osebnostna lastnost, poteza« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 26). 

 

V. Geršak in Lenard (2012) menita, da je pomembnejše, da otroka spodbujamo k ustvarjanju 

v plesnih dejavnostih, kot da ga usmerjamo v že vnaprej določene plesne koreografije. Plesne 
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dejavnosti v vrtcu naj bi torej potekale tako, da otrok sam raziskuje, išče in najde odgovor na 

nalogo ali problem. 

 

V predšolskem obdobju se otroci gibljejo zelo spontano in svobodno, igrajo se z gibanjem in 

lastnim telesom, sposobni so improvizirati in biti spontani na ustvarjalen način. Naša naloga 

je, da jim omogočimo, da se naučijo zavedati količine in kakovosti svojega gibanja, predvsem 

pa tudi odziva svojega gibanja telesa. Prav je, da otrok spozna občutke pri gibu, kako se 

čustveno odziva na posamezna gibanja ter kako lahko svoja občutja, misli in ideje izrazi na 

svojevrsten način (Zagorc, 2006, str. 45). 

 

Ena izmed glavnih nalog plesne vzgoje je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti otrok. 

Gibanja iz okolja otrok prenaša v ustvarjanje gibanja svojega telesa. Gibe svojega telesa lahko 

oblikuje svobodno oziroma kolikor mu gibljivost omogoča. Otrok si izmišlja gibe, ustvarja 

nove oblike v mirovanju in gibanju telesa. Otrok v skupini ali individualno rešuje različne 

probleme. Nimajo vsi otroci enakih rešitev, ampak vsaka skupina ali posameznik išče svoje 

rešitve, ki jih razvija in izpelje (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

1.3 Primeri plesnih dejavnosti za otroke 

 

Primeri plesnih dejavnosti od 1. do 3. leta: 

 »si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje; 

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

kombinira zaporednost in hkratnost gibanja; 

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

 preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, med nelokomotornimi gibanji 

(upogibanje, raztegovanje, obračanje, nihanje na mestu) in lokomotornimi gibanji 

(plazenje, plezanje, hoja, tek, skoki); 

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

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

nizek in visok nivo gibanja; 

 doživlja in opazuje ples vzgojitelja« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 41–42). 
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Plesne dejavnosti od 3. do 6. leta: 

 »se z gibanjem in s plesom izraža, komunicira in ustvarja; 

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

 razlikuje pozorno telesno delovanje in sproščanje; 

 igra se in vadi koordinacijo in ravnotežje; 

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

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

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

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

predmetom, odnos s soplesalcem v paru in skupini; 

 si zamišlja in ustvarja plesne vložke za dramske predstave in video« (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 44). 

 

1.4 Vloga vzgojitelja pri plesnih dejavnostih 

 

Vloga odraslih po Kurikulumu za vrtce (1999) na področju gibanja je, da poskrbijo za 

dejavnosti, pri katerih imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja rešitev nalog. 

Odrasli poskrbi za prijetno vzdušje in različne izzive, da se otroci radi udeležujejo dejavnosti 

in so pri tem sproščeni. Vzgojitelj otroke spodbuja, jih opogumlja, jim pomaga, jih motivira, 

sodeluje, preusmerja in pri tem spremlja njihov gibalni razvoj.  

 

»Vzgojiteljeva naloga je, da zna otroka pripeljati do tega, da se bo zavedal zmožnosti svojega 

telesa za vse vrste gibanja; da se bo naučil zavedati prostora, gibanja skozi prostor, navzgor, 

navzdol, navznoter, navzven, naokrog; da bo znal nadzirati hitrost svojega gibanja od 

počasnega k hitremu; da bo znal 'eksplodirati' zaradi količine energije in da bo vedel, kako se 

gibati lahkotno ter popuščeno, da se bo znal raztegniti v višino in širino, da se bo znal 

premakniti v ravni liniji, cikcaku ali v krogu, da se bo znal plaziti po tleh in skočiti visoko v 

zrak. Vse to naj bi postalo njegov 'kinestetični slovar', pa naj gre za vsakdanja gibanja ali za 

tista, ki so namenjena umetniškemu ustvarjanju in gibalnemu izražanju« (Zagorc, 2006, str. 

44). 

 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) menita, da če želi vzgojitelj vzbujati otrokovo ustvarjalnost, ne 

more delati po vnaprej določenem načinu, ampak mora biti ustvarjalec vzgojnega procesa. V 
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usmerjeni plesni igri je vzgojiteljeva naloga biti scenarist, režiser, koreograf, plesalec, 

glasbenik, kostumograf, scenograf, pri vsem tem pa tudi dober organizator in motivator 

otrokom. Vzgojiteljeva originalnost je v iskanju novih in drugačnih zamisli in izvedb, pri tem 

pa mora biti prisotna sposobnost preoblikovanja in prilagajanja vnaprej načrtovanega poteka 

dejavnosti. 

 

V. Geršak in H. Korošec (2011) pravita, da je vzgojiteljeva pomembna naloga, da spodbuja 

otroke k raziskovanju elementov plesa in različnih možnosti kombiniranja elementov plesa 

skozi igro. Vzgojitelj mora poskrbeti, da je otrok deležen različnih plesnih spodbud, pri čemer 

moramo otroku dopuščati dovolj časa za raziskovanje vseh materialov. Zelo pomembno je, da 

vzgojitelj spodbuja otroke pri ustvarjanju z vprašanji, s katerimi pripelje otroke iz faze 

raziskovanja v fazo ustvarjanja.  

 

2 SPODBUDE 

 

2.1 Elementi za spodbujanje gibalnih dejavnosti 

 

V predšolskem obdobju pozitivne spodbude dobro vplivajo na otrokov socialni in 

emocionalni razvoj ter na njegove intelektualne sposobnosti. Vsakodnevno spodbujanje h 

gibanju otrokom omogoči, da spoznajo in razvijejo njihove gibalne sposobnosti ter usvojijo 

nekatere gibalne sheme in pridobijo gibalne izkušnje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Pri uvajanju estetske vzgoje v predšolskem obdobju so pomembni naslednji osnovni pogoji za 

otrokovo spontano aktivnost (Kroflič, Gobec, 1995, str. 85): 

 

 Prostor: Otroci v oddelkih za najmlajše niso več omejeni na posteljico, saj v oddelkih ni 

več stajic. Tudi če otrok ne hodi, ga polagamo na tla oziroma na talne blazine. Celoten 

prostor igralnice, terase, atrija, trate je otrokovo igrišče. Otrok skladno z njegovim 

razvojem prostor bolje obvlada. Lahko se giblje na mestu ali po prostoru v različnih 

smereh. 

 Metode: Vzgojitelj pusti otroku svobodo, da sam raziskuje in usvaja različne gibe in 

položaje ter se giblje, kot si sam želi. Vzgojitelj ga s tem, ko mu daje možnost, spodbuja 
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h gibalni aktivnosti. Tako se otrok giblje po svojih željah, ne po željah odraslih, pri tem 

pa razvija motoriko in se postopno osamosvaja. Z zagotavljanjem različnih igrač in 

predmetov vzgojitelj posredno spodbuja otroka, da z njim manipulira. 

 Spodbude za gibanje: Prva osnovna spodbuda je prostor, ki je ustrezen in že sam privlači 

otroke h gibanju. Druge spodbude so lahko materialne ali predmetne (igrače, predmeti za 

vsakdanjo rabo, orodja itn.) in nematerialne spodbude, ki so bolj vsebinske narave 

(glasba, igranje na glasbila, lutke, ilustracije, oblačila itn.).  

 

2.2 Plesne spodbude 

 

V predšolskem obdobju je pomembno, da pri plesnih dejavnostih spodbujamo in razvijamo 

otrokove sposobnosti, tako da jim nudimo čim več možnosti za ustvarjanje. Otroka z 

različnimi notranjimi in zunanjimi spodbudami popeljemo v plesno raziskovanje in 

ustvarjanje (Geršak, 2015, str. 38). 

 

Za gibalno-plesno izražanje so otroku in vzgojitelju pomembne spodbude. Otrok se zna 

izražati spontano, vendar so pri načrtnih dejavnostih potrebne spodbude, s katerimi načrtno 

razvijamo otrokovo gibalno-plesno izražanje. Več kot ima otrok izkušenj, več lahko izrazi na 

različne načine (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

V plesu, ki je spodbujen z različnimi spodbudami, otroci izražajo svojo domišljijo in 

ustvarjalnost, ne da bi se bali napak in ustvarjali shematične vzorce. V ustvarjalnem svetu 

namreč ni pravilnih in napačnih načinov izražanja. Otroci imajo možnost odzivati se na 

različne izkušnje na svojevrsten način, s tem pa si razvijajo svoje ideje in kreativnost (Geršak, 

2015, str. 39). 

 

2.2.1 Notranje in zunanje spodbude  

 

»Notranje spodbude izhajajo iz predhodnih doživetij, podoživljanja čustvenih stanj in 

domišljijskih predstav otroka« (spodbude iz narave, gibanje in vedenje ljudi, živali, literarne 

in likovne spodbude, ogled predstav) (Geršak, 2015, str. 38).  
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V to vrsto gibno-plesne igre sodita tudi ponazarjanje z gibanjem, torej čim bolj natančno 

posnemanje gibanja in vedenja ljudi v vsakdanjem življenju. Ponazarjanje temelji na 

posnemanju gibanja in oblik iz okolja. Postopoma se razvija v plesno izražanje in pantomimo 

(Kroflič, Gobec, 1995). 

 

Zunanja spodbuda je lahko glasba, ki sproži gibalno ustvarjanje. Ob tem otrok doživlja ritem 

in melodijo, ki ju neposredno izraža v gibanju. Zunanja spodbuda pa je lahko tudi predmet, ki 

sproži gibalno ustvarjanje. Otrok glede na obliko, gibanje predmeta in njegove funkcije 

ustvarja novo plesno celoto (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

»Zunanje spodbude predstavljajo opazovanje in raziskovanje naravnega okolja z vsemi čutili, 

glasbe, zvokov, pravljice, čutnih spodbud in različnih rekvizitov, kot so npr. blago, papir, 

elastika, obroči itd. Otrok z njimi ustvarja odnos do oblike, gibanja predmeta in njegove 

funkcije« (Geršak, 2015, str. 38). 

 

Prav tako je pomembno, kot navaja M. Zagorc (1992), da otrok v gibalno ustvarjanje vključi 

različne predmete, ki jih lahko uporablja na različne načine. Z njimi se lahko giblje sede, leže, 

stoje, se z njimi kotali, skače itn. Ob tem otrok spoznava odnos med seboj in predmetom, ki 

ga sam predmet omogoča, ter pri tem odkriva in spoznava njemu nove oblike in načine 

gibanja. Kot idejo avtorica navaja, da se pri plesnem izražanju lahko uporabijo različne maske 

in kostumi, v katerih otrok postane bolj odprt, sproščen; njegovo ustvarjanje tako pride bolj 

do izraza (Zagorc, 1992). 

 

Ravnanje s predmeti predstavlja vsako otrokovo dejavnost s predmetom, med katero opazuje, 

kaj z njim dela. Otrok predmete opazuje, jih obrača, mečka, pobira, dviguje, zlaga, vleče, 

potiska, trga itn., s tem pa si pridobiva izkušnje, usvaja funkcijo predmetov in razvija 

mišljenje. Predmeti, s katerimi manipulira, ga spodbujajo k iskanju drugih funkcij v različnih 

situacijah. Ravnanje s predmeti je zelo pomembno za otrokov umski razvoj, zato moramo 

otroku omogočiti, mu ustvarjati situacije tudi za to vrsto gibalne dejavnosti. 

 

Po drugem letu starosti postaja to gibanje vsebina igre z vlogami. Otrok manipulira s predmeti 

vsakdanje rabe, s katerimi posnema dejavnost odraslih. Po tretjem letu manipuliranje s 

predmeti in posnemanje dejavnosti odraslih počasi preideta v gibalno ustvarjanje, ko otrok 
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brez uporabe predmeta na osnovi predstav posnema dejavnost odraslih (Kroflič, Gobec, 

1995). 

 

»Uporaba različnih rekvizitov spodbudi domišljijo otrok, kar bogati plesno izraznost otrok in 

njihovo plesnost. Spodbude pomagajo, da se otrok odpre in izrazi, česar z besedami ne more« 

(Geršak, 2015, str. 39). 

 

Med materialne spodbude uvrščamo: igrače, igrala, predmete za vsakdanjo rabo, manjša 

orodja (žoge, obroči, talne blazine). Otrok ravna s predmetom, ga želi doseči, se z njim 

premika, lovi ravnotežje. Igrače spodbujajo otroke k neposredni gibalni aktivnosti. V drugem 

letu starosti se začne pri otroku razvijati predstavno mišljenje in takrat materialne spodbude 

usmerjajo otroka v prva gibalna ustvarjanja (primer: krpico nosi na glavi, posode so obuvala, 

obroč je volan itn.). Različni predmeti za vsakdanjo rabo spodbujajo raznovrstno gibalno 

dejavnost in ustvarjanje; ker otrok ne omejujejo v načinu gibanja in igranja, so materialne 

spodbude in igrače še posebej pomembne za razvoj ustvarjalnega mišljenja.  

 

»Če želimo spodbujati razvoj otrokove ustvarjalnosti, otroka ne bomo omejevali le na 

uporabo predmeta, ampak bomo ustvarjali možnost, v kateri bo lahko odkrival vedno nove 

funkcije predmetov« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 86). 

 

Najpogostejša spodbuda, ki jo uporabljamo in nas najhitreje potegne v plesno gibanje, je 

glasba, saj se z gibanjem odzivamo na ritem. Pri plesu se ne odzivamo le na slišano ali 

videno, ampak tudi na svoja doživetja in občutenja. Glasba pa je tudi odlična dodatna 

spodbuda za ustvarjanje z rekviziti (Geršak, 2006). 

 

V. Geršak (2006) meni, da nas glasba hitro usvoji, mi pa se nanjo odzovemo z gibanjem. 

Namesto glasbe pa je z otrokom priporočljivo posegati tudi po različnih glasbilih, ki ustrezajo 

gibanju otrok. Enakega mnenja je tudi J. Kovač Valdes (2010), ki meni, da naj z otroki čim 

več igramo na glasbila in z njimi ustvarjamo različne ritme. Sami lahko razvijamo različne 

načine spremljav, kot so na primer: ploskanje ritmov, petje melodije, izgovarjanje različnih 

besed in glasov. Vsekakor je pri tem pomembno, da pri tem spodbudimo otroke tudi h gibanju 

na glasbene spodbude. 
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M. Koban Dobnik (2005) meni, da je glasba za otroke polna doživetij in globokih čustvovanj, 

hkrati pa je tudi najučinkovitejša in najbolj razširjena povezava z gibalno-plesnim izražanjem. 

Bistveno je, da otroku omogočimo doživljanje plesa in glasbe, pri tem pa otrokom vzbujamo 

veselje in spodbujamo sproščenost. Otrok mora glasbo doživeti, da jo lahko gibalno-plesno 

izrazi, pri tem pa je pomembno upoštevati razvojne značilnosti in interese otrok. 

 

2.3 Pomen spodbud in metod za razvoj plesnosti 

 

Pri razvoju plesnosti v predšolskem obdobju imajo večjo vlogo zunanje spodbude, kot 

predhodne izkušnje predšolskega otroka. Več spodbud za gibalno ustvarjanje potrebujejo 

mlajši otroci kot starejši, saj starejši kot je otrok, več izkušenj ima in več lahko črpa iz svojih 

doživetij. Vse kar otrok zaznava, kar črpa iz vsakdanjega okolja, narave, umetniških področij 

in vsega kar je blizu otroka je vir otrokovih spodbud za ples (Kroflič, Gobec, 1995).  

 

Gibalno izražanje pa je možno le ob uporabi primernih vzgojnih metod. Pri plesu ni dovolj da 

že z znanimi metodami razvijamo le tehnično obvladovanje telesa, posebej če ob tem zaostaja 

plesno doživljanje in izražanje. Pri tehničnem obvladovanju telesa spodbujajmo razvoj 

spretnosti, vzdržljivosti, prožnosti ter koordinacijo. Le tako bomo pripravili telo. da bo 

ustrezen inštrument, s katerim lahko predšolski otrok ustvarja in se gibalno izraža (Kroflič, 

Gobec, 1995). 

 

2.4 Nestrukturiran material 

 

Predvsem v pedagogiki Reggio Emilia za ustvarjanje uporabljajo veliko nestrukturiranih 

materialov, s katerimi imajo otroci možnosti manipulirati in razvijati različne spretnosti. 

»V vrtcih Reggio Emilia imajo zelo malo enofunkcionalnih igrač (tj. igrač, ki otroku nudijo 

samo en način uporabe), so pa igralni prostori bogato založeni z najrazličnejšimi uporabnimi 

materiali, ki otroke spodbujajo k raziskovanju, eksperimentiranju in k domiselni uporabi, 

obenem pa jim omogočajo spoznavanje posameznih značilnih lastnosti in posebnosti. Tako 

krepijo spoznanje, da je mogoče posamezni predmet uporabljati na več različnih načinov« 

(Podobnik, v Devjak, Skubic, 2009, str. 113). 
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Pogosto ne pomislimo na predmete, ki jih zavržemo, kako prav bi nam lahko prišli za gibalno-

plesno ustvarjanje ali kot sredstvo za gibalno igro. 

V vrtcih Reggio Emilia načrtno zbirajo različne materiale, ki so otrokom dostopni, da si jih 

lahko vzamejo, kadar koli si jih zaželijo ali jih potrebujejo. Vzgojitelji si tako prizadevajo 

otrokom ponuditi čim več različnih materialov, s katerimi otroci sami ali ob pomoči 

vzgojitelja pridobijo oziroma izdelajo različne pripomočke za gibanje. Otroci imajo s 

pomočjo lastnega manipuliranja možnost aktivno spoznavati, kako je posamezne materiale 

mogoče uporabljati, hkrati pa razvijajo motorično spretnost (Podobnik, v Devjak, Skubic, 

2009). 

 

3 OBLIKE PLESNE VZGOJE 

 

Pri plesu uporabljamo različne oblike vzgojnega dela. Oblike dela izbiramo glede na 

zastavljeni cilj, pogoje dela in glede na izbrane spodbude. Poznamo tri oblike plesne vzgoje, 

ki so predstavljene v nadaljevanju (Kroflič, Gobec, 1995, str. 66–68). 

 

Skupna oblika 

Kadar so vsi otroci vključeni v usmerjeno gibalno-plesno dejavnost, govorimo o skupni obliki 

dela. Ker so skupine večinoma številčno polne, naj bi to obliko dela redkeje uporabljali 

oziroma jo je smiselno uporabljati takrat, kadar je prisotno manjše število otrok. Ta oblika 

dela je značilna za delo z od tri- do štiriletnimi otroki in jo uporabljamo v kombinaciji z igro 

po želji otrok. Pri plesni vzgoji skupne oblike ne uporabljamo oziroma jo uporabljamo le v 

izjemnih primerih. Lahko je ena izmed oblik v metodičnem postopku določene usmerjene 

gibalno-plesne dejavnosti, tj. takrat, ko npr. vsi otroci gibalno podoživljajo vzgojiteljevo 

pripoved zgodbe ali posnemajo vzgojiteljevo in vrstnikovo gibanje. 

 

Slabosti skupne oblike so, da pogosto nastanejo prostorski problemi in s tem posledično 

konflikti med otroki. Ni mogoče upoštevati načela individualizacije, ne moremo upoštevati 

različnih interesov otrok, otrokom ne omogočimo, da bi se usposabljali za samostojno 

odločanje o svoji dejavnosti, predvsem pa je ustvarjanje z gibanjem oteženo.  
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Skupinska oblika 

O skupinski obliki govorimo takrat, kadar se v gibalno-plesno dejavnost vključi le del 

skupine, drugim otrokom pa pripravimo dejavnosti z drugih vzgojno-izobraževalnih področij. 

Vzgojitelj pri tem sodeluje in se intenzivno ukvarja s plesno skupino, druge otroke pa po 

potrebi občasno usmerja. Pri skupinski obliki dela moramo upoštevati značilnosti otrok v 

skupini in jim pripraviti gibalno-plesne dejavnosti, tako da bodo zanimive vsem otrokom, ne 

glede na spol in njihove interese. 

 

Prednosti skupinske oblike dela so, da vzgojiteljem omogočajo boljšo organizacijo dela ter 

tesnejši stik med otroki v skupini in vzgojiteljem.  

 

Individualna oblika 

Uporabljamo jo v usmerjeni gibno-plesni igri in v igri po želji. Individualno obliko običajno 

uporabimo pri usmerjeni gibalno-plesnih dejavnostih, ko otroci individualno ustvarjajo, 

posamezno improvizirajo, oblikujejo gibalne motive, rešujejo naloge ali plešejo. 

 

Individualna oblika dela omogoča neposreden stik med vzgojiteljem in otrokom. Vzgojitelj se 

igra z otrokom, ki to želi, ali z otrokom, za katerega vzgojitelj ve, da potrebuje več 

individualnega stika. S tem nudi vzgojitelj otroku občutek varnosti in zadovoljstva, otrok pa 

doživlja varnost in ugodje (Kroflič, Gobec, 1995, str. 66–68). 

 

4 ELEMENTI PLESA 

  

»Kadar koli se človek giblje, telo uporablja prostor, energijo in čas. To so štirje osnovni 

elementi plesa. Z raziskovanjem in s kombiniranjem teh elementov se razvijata besednjak in 

ustvarjalnost otroka. Z elementi plesa imamo orodje za preverjanje uresničenih ciljev, pri 

čemer lahko preverimo, ali se je koncept elementov plesa med otroki razširil ali ostaja enak« 

(Geršak, 2015, str. 39). 

V nadaljevanju V. Geršak (2015) razlaga, da je pomembno raziskovanje različnih načinov 

gibanja pri otroku, kot npr. gibanja na mestu, kamor sodijo: stresanje, krčenje, raztegovanje, 

upogibanje, kroženje, dvigovanje, spuščanje, nihanje itn. Kot drugi način gibanja avtorica 

navaja gibanja po prostoru (hoja, tek, hopsanje, plazenje, kotaljenje, poskok, drsenje). Pri 
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načinih gibanja uporabljamo različne dele telesa – od glave, ramen, prstov, bokov, nog do 

stopal. V prostoru raziskujemo in se igramo z nivoji, razmerjem, oblikami, s smermi, potmi in  

velikostjo giba. Pod elemente plesa uvrščamo tudi energijo (sila, teža, kakovost, mirnost, 

napetost). Elementi časa pa opredeljujejo hitrost, ritem, tempo, poudarek in trajanje.  

Tabela 1: Elementi plesa (Geršak, 2015, str. 40) 

 

Orodje 

 

Telo in deli telesa – znotraj 

mišice, kosti, sklepi, srce, pljuča … 

 

Telo in deli telesa – zunaj 

glava, vrat, ramena, komolci, roke, dlani, prsti, prsni koš, 

hrbet, trebuh, boki, zadnjica, noge, kolena, podplati … 

 

 

Gibanje  

 

Gibanje na mestu 

raztegovanje, upogibanje, kroženje, krčenje,  

spuščanje, nihanje, stresanje, zamahovanje, dviganje 

 

Gibanje po prostoru 

hoja, tek, galop, skok, poskok, preskok, drsenje, plazenje, kotaljenje 

 

 

Elementi plesa 

 



 

15 

 

Prostor Energija Čas 

Velikost 

majhna, srednja, velika 

 

Nivo 

visok, srednji, nizek 

 

Oblika 

okrogla, ravna 

 

Smer 

naprej, nazaj, 

vstran, diagonalno 

 

Pot 

naravnost, zavito, 

cikcak, krožno 

 

Razmerje 

blizu, narazen 

 

Velikost giba 

majhna, srednja, velika 

Sila 

močno, šibko 

 

Teža 

težko, lahko 

 

Kakovost 

nežno, ostro, zibajoče 

 

Mirnost 

aktivna, pasivna 

 

Napetost 

napeto, popuščeno, 

sproščeno 

 

Hitrost 

počasi, hitro, 

pospešujoče, pojenjajoče 

 

Ritem 

naravno, enakomerno 

 

Tempo 

hitro, počasi 

 

Poudarek 

močen 

 

Trajanje 

kratko, dolgo 

 

»Vsebina človekovega gibanja in ustvarjanja je predstavljana s t. i. Labanovo analizo 

človekovega gibanja (Laban, 2002, v Geršak, Korošec, 2011, str. 39), ki poudarja, da so 

prostor čas, moč in tok gibanja osnovne kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti človeško 

gibanje. Moje telo se giblje v prostoru, času, z močjo in s tokom« (Geršak, 2015). 

Elementi plesa v procesu omogočijo otroku raziskovanje lastnega telesa in zavedanja samega 

sebe. Osnovni instrument plesa je tako otrokovo lastno telo v odnosu s prostorom, časom in z 

drugimi telesi. V nadaljevanju V. Geršak razlaga, da so plesne dejavnosti učinkovite za 

socializacijo, sodelovanje otrok v skupini, kar spodbuja otrokovo besedno in nebesedno 

komunikacijo (Geršak, 2015). 
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5 KOMUNIKACIJA 

 

»Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja 

simbolov, ko v plesu ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega« (Kurikulum za vrtce, 

2009). 

»Komuniciramo z besedami, kvaliteto glasu in s telesom: z držo, s kretnjami in z obrazno 

mimiko. Govorica telesa in ton glasu veliko prispevata k učinku in pomenu tistega, kar 

povemo. Rozman se strinja z Watzlawickom, ki pravi, da ni mogoče nekomunicirati. Čeprav 

ne govorimo oziroma ne uporabljamo besed za oddajanje sporočila, je naše nebesedno 

izražanje prisotno« (Rozman, 2006, str. 152). 

Tako kot pravita Evans in Russell (1992, v Kroflič, Gobec, 1995, str. 114), je komunikacija 

bistvo vsakega odnosa, iz katerega je stkana človeška družba. Njen pomen razlagata kot 

ustvarjanje skupnega razumevanja in izkušnje med ljudmi: »Skupni pa so lahko pretekle 

izkušnje, ideje in spoznanja, upanja in strahovi, občutki in čustva. Vse to si lahko izmenjamo 

z besedami, s telesno govorico, pogledi, tonom glasu ali z molčanjem. Sporočamo lahko z 

različnimi umetniškimi in drugimi ustvarjalnimi izrazi. Prava komunikacija vključuje 

izmenjavo vseh življenjskih izkušenj na besedni in nebesedni ravni« (Kroflič, Gobec, 1995, 

str. 114). 

 

5.1 Nebesedna komunikacija 

 

»Skozi ples otrok raziskuje svet okrog sebe in se ob gibalno-plesnem ustvarjanju orientira v 

lastnem telesu in prostoru, kar je pomemben temelj pri začetnem opismenjevanju. Z gibanjem 

otrok prikaže zgodbe, se vživlja in uri v neverbalni komunikaciji« (Geršak, 2015, str. 41). 

J. Kovač Valdes (2010) pravi, da je ples izrazno sredstvo, ki je prisotno v vsakem 

posamezniku, in je oblika neverbalne komunikacije.  

»Vigotski (v Koban Dobnik, 2005, str. 20) označuje gib kot socialni in komunikacijski pojav 

v otrokovem razvoju. Ko gib postane gesta, ki nosi določen pomen, postane socialni 

komunikacijski pojav. Na podlagi socialnih gest se razvijajo besedne geste.« 



 

17 

 

Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato je telesu treba nuditi čim več možnosti za gibalno 

izražanje. Prav to je prvinska oblika človekove komunikacije, ki je vezana na vsakdanje 

življenje in čustvovanje. Tako sta pomen nebesedne interakcije skozi gib in komunikacija 

skozi dotik ključnega pomena prav v zgodnjem otroštvu (Kovač Valdes, 2010). 

Tudi v vzgojno-izobraževalnem konceptu Reggio Emilia, kot navaja V. Geršak (2009, v 

Devjak, Skubic, 2009), ne dajejo prednosti besednemu izražanju. Menijo namreč, da so druge 

oblike izražanja zapostavljene, zato je otrok prikrajšan za doživljanje in razlaganje sveta. 

Pomen nebesedne interakcije skozi gib ter komunikacija skozi dotik in gibanje sta ključnega 

pomena v zgodnjem otroštvu.  

Nebesedno komunikacijo sestavljajo dejavnosti, ki oblikujejo mimiko obraza, držo in geste 

(Koban Dobnik, 2005, str. 27): 

 ekspresivno gibanje sestavljajo vsakdanji gibi (drža telesa, geste, izraz obraza); 

 interpretativno gibanje sestavljajo estetski in kreativni gibi; ta vrsta gibanja je najvišja 

stopnja gibalnega razvoja in sodi na področje umetnosti; interpretativno gibanje 

pomeni izražanje občutkov s pomočjo uporabe lastnega telesa; 

 estetski gibi so gibalne spretnosti, ki dajejo vtis lepega gibanja brez napora; 

 kreativno gibanje kot najvišja stopnja gibalnega razvoja prinaša opazovalcu neko 

sporočilo; ustvarjalne gibe izvajajo z namenom komunikacije. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

6 METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 

 

6.1 Opredelitev problema 

 

Otrokom moramo nuditi čim več možnosti za ustvarjanje in jih popeljati v plesno ustvarjanje 

z različnimi spodbudami. V. Geršak (2015) ugotavlja, da plesne dejavnosti v predšolskem 

obdobju velikokrat potekajo shematsko, v vnaprej izdelanih plesnih koreografijah, zato je 

pomembno, da otrokom nudimo igrivo raziskovanje elementov plesa skozi različne spodbude. 

Notranje spodbude izhajajo iz otrokovih predhodnih doživetij in podoživljanja njegovih 

čustvenih stanj. Zunanje spodbude pa predstavljajo raziskovanje okolja z vsemi čutili, s 

čutnimi spodbudami in z različnimi materiali (npr. blago, elastika, časopisni papir itn.). 

Spodbujanje otroka, da pri svojem gibalnem ustvarjanju uporabi različne predmete, je zelo 

priporočljivo. Predmete lahko meče, kotali, lovi, valja in z njimi ustvarja sede, kleče, leže, 

lahko stoji, skače ali teče. Ob tem otrok spoznava odnos med seboj in predmetom ter nove 

oblike gibanja, ki ga predmet omogoča (Zagorc, 1992). 

Za gibalno-plesne dejavnosti je najpogostejša spodbuda glasba; njen ritem nas usvoji in 

odzovemo se z gibanjem. Tako kot pri drugih umestnostih se pri plesu ne odzivamo le na 

videno ali slišano, ampak tudi na naše doživetje in občutenje ob glasbi (Schmidt, Geršak, 

2006). 

V diplomskem delu želim predstaviti različne načrtovane plesno-gibalne dejavnosti z 

raznovrstnim nestrukturiranim materialom. Želim raziskati, kako se bodo otroci na material 

odzivali, kako se bo odražala njihova ustvarjalnost, na kak način bodo materiale uporabili. 

Zanimalo me bo tudi, ali bodo plesno-gibalne dejavnosti z nestrukturiranim materialom 

sodelovalno in pozitivno vplivale na otroke ter koliko bodo otroci med tem razvijali besedno 

in nebesedno komunikacijo. 
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6.2 Cilji  

 

1. Preveriti, kak bo odziv otrok na nestrukturiran material. 

2. Raziskati, na kak način bodo otroci uporabili posamezen material pri plesni dejavnosti. 

3. Ugotoviti, na kak način je mogoče pri plesnem izražanju spodbuditi otroke k besedni ali 

nebesedni komunikaciji in sodelovanju med seboj. 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja 

 

R 1: Kako se otroci odzivajo na plesne dejavnosti, ki so spodbujene z nestrukturiranim 

materialom? 

R 2: Kako nestrukturiran material vpliva na ideje otrok pri plesni dejavnosti? 

R 3: Koliko otroci med plesnimi dejavnostmi razvijajo medsebojno komunikacijo (besedno in 

nebesedno) in na kak način se to odraža v skupini?  

 

6.4 Raziskovalna metoda  

 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

6.4.1 Vzorec 

 

V vzorec je zajetih 16 otrok, od tega 7 dečkov in 9 deklic, starih 3–4 let. Raziskava je 

potekala v Ljubljani – Vrtec Ciciban, Enota Lenka, skupina Zajec. 
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6.4.2 Spremenljivke 

 

V vzorec spremenljivk smo zajeli različne načine gibanja z različnim nestrukturiranim 

materialom. Uporabili smo rjuhe, elastike in časopisni papir. Pri plesnih dejavnostih sem 

sledila otrokovim željam in interesu. 

  

6.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Projekt je sestavljen iz plesno-gibalnih dejavnosti, ki so vključevale nestrukturiran material. 

Pri izvajanju dejavnosti je bila stranska opazovalka moja sodelavka, dipl. vzgojiteljica, ki je 

spremljala odzive otrok. Pri dejavnostih sem otroke opazovala, jim pripravljala različne 

materiale in sproti dokumentirala dogajanje. 

Vse dejavnosti otrok sem dokumentirala s fotoaparatom. 

 

6.4.4 Obdelava podatkov 

 

Svoja opažanja, opažanja vzgojiteljice in druge dobljene podatke sem sproti zapisovala in 

dokumentirala v obliki analiz. Opazovala sem odzive otrok na material in sproti interpretirala 

rezultate v povezavi z zastavljenimi cilji oziroma raziskovalnimi vprašanji.  
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7 PROJEKT 

 

Izvedba projekta: Pri plesnih dejavnostih z nestrukturiranim materialom sem uporabila 

naslednji nestrukturiran material: blago, časopisni papir in elastiko.  

 

7.1 Blago 

 

1. DEJAVNOST 

Cilj: Razvijanje domišljije in taktilnega občutka s stopali in z dlanmi. 

Potek dejavnosti 

Otroke sem povabila na hodnik, na katerem so počakali, da jaz pripravim igralnico za 

izvajanje dejavnosti. Mize in stole sem odmaknila na rob, na sredino igralnice pa sem položila 

zloženo rjuho. Šla sem k otrokom na hodnik in jim povedala, da jih v igralnici na tleh čaka 

presenečenje. Vstopili so v igralnico, jaz pa sem jih na začetku samo opazovala in ugotavljala, 

kakšni bodo njihovi odzivi na ponujeni material. Med seboj so se začeli pogovarjati, kaj vse bi 

z rjuho lahko počeli. Pozneje smo rjuho razgrnili in poravnali, da je bila brez gub. Vsi smo si 

sezuli copate, nekateri pa tudi nogavice, da so bili bosi. Najprej smo se po rjuhi gibali, tako da 

na njej nismo pustili nobene gube. Nato smo dejavnost spremenili, tako da smo samo s stopali 

rjuho nagubali. Nekateri so jo gubali s prsti, nekateri s petami, nekateri pa s celotnimi stopali. 

Za sklepno dejavnost smo se usedli ob robovih rjuhe in z nogami vlekli rjuh vsak na svojo 

stran. 
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Slika 1: Prvi stik z blagom                             Slika 2: Tipanje blaga z rokami 

 

 

 

Slika 3: Ravnanje blaga z dlanmi 

 

 

Slika 4: Gibanje po blagu, da se ne zmečka 
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Slika 5: Mečkanje blaga s stopali 

 

Evalvacija dejavnosti 

Ko so otroci prišli v igralnico in na tleh zagledali zloženo rjuho, so se med seboj začeli 

gledati. Pogledali so mene, nato pa se sami od sebe postavili v krog okrog rjuhe. Nekaj časa 

so stali, jaz pa sem čakala, kaj bodo naredili. Občutek sem dobila, da čakajo nadaljnja 

navodila, kaj naj naredijo, saj so tega vajeni. Deček L. se je domislil, da rjuho lahko potipajo. 

Pokleknil je k rjuhi in začel po njej tapkati, kot da igra na »bobne«. Pozneje so za njim začeli 

ponavljati tudi drugi otroci. Rjuho so tapkali in tipali toliko časa, dokler ni deklica S. rekla, da 

jo lahko tudi razgrnemo in se nanjo uležemo, saj je lahko to njihova postelja. Rjuho so 

razgrnili in poravnali ter se nanjo ulegli. Za nekatere otroke ni bilo več prostora na njej, zato 

jim je deček R. predlagal, da naj se na rjuho uležejo le z glavo, samo da bodo lahko počivali. 

Ko smo hodili po raztegnjeni rjuhi, sem opazila, da je preveč otrok, zato sem se odločila, da 

jih razdelim na polovico, saj se lažje gibalno izražajo, če jih je v skupini manj. Mislim, da sem 

se odločila pravilno, saj so imeli več prostora, niso se prerivali in med njimi je lažje potekala 

komunikacija.  

 

Pred začetkom me je malo skrbelo, kako se bodo otroci na material odzvali in koliko jim bo 

sploh zanimiv glede na to, da so bolj vajeni igrač, ki jih imamo po igralnici. Presenetili so me, 

koliko idej so dobili, kako so bili izvirni ter koliko časa so vztrajali in raziskovali kos blaga, ki 

sem jim ga ponudila. Ko so se med seboj pogovarjali, je deček R. rekel, da se pod rjuho lahko 

tudi skrivajo. Tako sem tudi sama dobila idejo za naslednjo dejavnost, ki je bila dejavnost 2. 
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Slika 6: »To je naša postelja« 

 

2. DEJAVNOST 

Cilj: Razvijanje koordinacije in krepitev sodelovanja. 

Potek dejavnosti 

Raztegnjeno rjuho sem jim položila na tla, jaz pa sem se odmaknila in opazovala otrokove 

odzive ter njihove ideje, kaj bi oni z rjuho počeli. Rjuho smo prijeli za rob in jo začeli rahlo 

valoviti. Ker jim je to postalo zelo zabavno, so jo začeli valoviti vedno močneje, tako da je 

nekaterim otrokom že ušla iz rok. Nato smo jo dvigovali visoko v zrak, da je postala naš 

šotor. Ko smo jo položili na tla, jo poravnali, pa je postala naše ležišče. Otroci so prijeli rjuho 

in začeli v krogu hoditi – najprej počasi, nato hitreje. Hodili smo v počepu in ob njej tekli. Ker 

so se otroci domislili, da je rjuha lahko morje, ki valovi, smo iz nje naredili velike valove. To 

smo storili tako, da so otroci na eni strani rjuho dvignili, na drugi pa so jo spustili. Nato so jo 

izmenično dvigovali in spuščali; tako so nastali naši veliki valovi. Pozneje sem jim dodala eno 

žogo in ta jim ni smela pasti na tla, ampak so jo morali zadržati na rjuhi. Žogo so kotalili drug 

proti drugemu, nato pa so jo začeli tudi odbijati. Dodala sem jim še več žog različnih barv in 

velikosti. Ker je naša rjuha lahko tudi »postelja«, pa smo se na njej sproščali z masažo, 

poimenovano »Kača na soncu«. Otroci ležijo na prijateljevem trebuhu in zaznavajo njihovo 

dihanje v dvigovanjem in spuščanjem trebuha. V kači so se otroci začeli tudi smejati, tako da 

so občutili, kako njihova glava na trebuhih lahko poskakuje. Za konec je vsak s svinčnikom 

narisal svoja občutja ob tej dejavnosti. 
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Slika 7: Dvigovanje rjuhe nad glavo 

 

 

Slika 8: Hoja po petah 

 

 

Slika 9: Kotaljenje žoge 
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Slika 10: Odbijanje žoge v zrak 

Evalvacija dejavnosti 

Otrokov prvi odziv na raztegnjeno rjuho je bil, da se postavijo okrog nje in jo z rokami 

primejo. Deklica K. je dala otrokom idejo, da je rjuha lahko morje, ki valovi. Tako so rjuho 

res začeli rahlo valoviti, nato pa so to počeli vse močneje. To se jim je zdelo zelo zabavno, saj 

je nekaterim otrokom rjuha ušla iz rok in so jo nato želeli spet prijeti. Začeli so se pogovarjati 

in deček L. je rekel, da so na morju tudi ladje, zato sem jim dodala žogo; morali so paziti, da 

jim ni padla na tla. Če jim je padla na tla, so se začeli prepirati, da ne smejo tako in da morajo 

paziti na ladjo. Deček R. je rekel: »Ali ne vidiš, da je padla na tla, ne smeš delati tako močnih 

valov.« Če jim je žoga padla na tla, se je to nekaterim zdelo zabavno, drugi pa so takoj iskali 

rešitev in se začeli pogovarjati, kaj narediti, da jim žoga ne bo padla na tla. Deček R. je rekel: 

»Počasi, počasi grejo valovi. Stop, valovi se ustavijo.« R. so upoštevali in res so začeli delati 

počasnejše gibe in bili pazljivejši na to, da jim ne bi padla na tla. Zelo zanimivo se jim je 

zdelo, ko so rjuho dvigovali nad glavo ter se pod njo gledali in skrivali, zato sem se tudi 

odločila, da bo moja naslednja dejavnost skrivanje z rjuho, saj to zanimanje vedno znova 

pokažejo. Danes je med njimi potekalo veliko več komunikacije kot pri prejšnji dejavnosti, saj 

so morali bolj sodelovati in biti pri dejavnostih pozornejši na to, kako pomembno je, da so 

usklajeni. Seveda pa so bili tudi zelo navdušeni nad tem, da je vsak dan lahko njihova rjuha 

postelja in da si na njej odpočijejo. Predstavila sem jim masažo »Kača na soncu«, ki poteka 

tako, da se prvi otrok uleže na tla s skrčenimi nogami. Drugi otrok se uleže na enak način, le 

da položi glavo na trebuh, tretji otrok pa položi glavo na drugega in tako naprej. Otroci mižijo 

in se osredinijo na dihanje. Zaznavajo partnerjevo dihanje z dviganjem in s spuščanjem 

trebuha, na katerem počiva njegova glava (Schmidt, 2008). Pri masaži »Kača na soncu« so 

uživali; takoj so se začeli smejati, saj se jim je zdelo zabavno, kako njihove glave skačejo na 

trebuhu prijatelja. Tudi ko smo zaznavali dihanje prijatelja po dvigovanju trebuha, so se takoj 

umirili, za konec pa sem jim prižgala še glasbo, ob kateri so počivali.  
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Slika 11: Masaža »Kača na soncu« 

 

3. DEJAVNOST 

Cilj: Prepoznavanje in poimenovanje skritih predmetov ter posameznih delov telesa; 

odzivanje z gibanjem na različna glasbila. 

 

Potek dejavnosti 

Po igralnici sem postavila različne predmete, ki sem jih pokrila z blagom. Otroke sem 

povabila v igralnico in jim podala navodilo, da naj s tipanjem ugotovijo, kateri predmet se 

skriva pod rjuho. Večinoma so bili predmeti otrokom znani, saj se z njimi v vrtcu srečujejo 

skoraj vsak dan. Predmete smo nato zamenjali za osebe; otroci so zamižali, medtem pa sem 

enega izmed njih pokrila z rjuho. Najprej smo se igrali igrico »ugani, koga ni«, pozneje pa so 

s tipanjem delov telesa prepoznavali in poimenovali otroka, ki je bil skrit pod rjuho. Ena 

izmed dejavnosti je bila »skrito glasbilo«. Pod rjuho je sem skrila glasbilo, ki so ga najprej s 

tipanjem prepoznali in poimenovali, nato sem enega otroka povabila, da je na glasbilo igral, 

preostali pa so ob igranju na glasbilo plesali. Vloge in glasbila smo tudi zamenjali. Za konec 

sem jim pripravila igro »želva«. Dva otroka se postavita na kolena in roke, tako da se tiščita 

tesno skupaj. Na hrbet sem jima položila zloženo rjuho, njuna naloga pa je bila, da jima rjuha 

ne pade s hrbta.  
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Slika 12: »Ugani, koga ni«                                                 Slika 13: Prepoznavanje in 

                                                                                      poimenovanje delov telesa s tipanjem 

 

 

                                                   

Slika 14: Prepoznavanje in poimenovanje        Slika 15: Igra »želva« 

predmetov s tipanjem 

    

Evalvacija dejavnosti 

Za predmete, ki so bili skriti pod rjuho in so jih morali s tipanjem prepoznati, so kar hitro 

ugotovili, saj so bile večinoma igrače, s katerimi se vsak dan igrajo. Presenečena sem bila, da 
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jim je največ težav povzročala plišasta lutka, ki so jo tipali in tipali, a niso ugotovili, kaj bi 

lahko bilo. Lutki smo nato najprej prijeli rep, nato ušesa in počasi se jim je dozdevalo, da gre 

za žival. Njihove igrače jim niso delale težav in so jih zelo hitro prepoznali ter poimenovali. 

Najzanimivejše se jim je bilo igrati igro, pri kateri smo tipali posamezne dele telesa prijatelja, 

ki je bil skrit pod rjuho. Zelo hitro so posamezne dele prepoznali in jih poimenovali. Najmanj 

znana in težka za prepoznavo so jim bila glasbila, ki so bila skrita pod rjuho. Ko smo skupaj 

prišli do prave rešitve, so takoj pokazali željo po plesu. Dva otroka sta na glasbila igrala, 

preostali pa so se gibali ob spremljavi. Ob bobnu so se gibali grobo in trdo, kot se premikajo 

medvedi. Ko so igrali zvončki, so hodili rahlo, prav tako tudi ob paličicah. Pri igri želva so se 

mi zdeli otroci zelo radovedni, saj igre niso poznali. Želela sem spodbuditi predvsem timsko 

delo in komunikacijo, saj sta morala otroka v paru paziti ne le nase, ampak tudi na prijatelja, s 

katerim sta sodelovala. Potekala je besedna komunikacija, sploh ko sta želela spremeniti smer 

ali pa se je želel kdo ustaviti. Deklica S. je rekla dečku E.: »Pazi, pojdi levo, drugače nama bo 

oklep padel.« Bilo jih je zanimivo opazovati, saj so se že pred začetkom dogovarjali, kako se 

bodo premikali in si med seboj dajali napotke, v katero smer bosta hodila. Nad rezultati sem 

bila presenečena; bili so zelo potrpežljivi in strpni do svojega para. Med njimi je potekala 

predvsem besedna komunikacija. 

 

4. DEJAVNOST 

Cilj: Otrok krepi odnos z drugimi otroki in se pri dejavnosti zabava. 

Potek dejavnosti 

Danes sem otroke pustila z rjuho na sredini igralnice in čakala, kako jo bodo uporabili. Ko je 

deklica A. rjuho prijela na koncu in jo začela vleči, sem L. povabila, da se usede na drugo 

stran rjuhe. Tako je deklica A. ob moji pomoči vlekla dečka L. Vloge so si tudi zamenjali, 

tako da so vsi prišli na vrsto.  

 

Vsi skupaj so prijeli rjuho za robove, deklica S. pa se je usedla na sredino. Ko so začeli hoditi 

v krogu, se je deklica na sredini začela vrteti. Da se je vrtela še hitreje, so otroci v krogu tekli. 

Pozneje sem jih povabila, da ob glasbi zaplešemo naš ples o peki palačink. Sami so dobili 

idejo, da bi tudi z rjuho lahko zavijali palačinke. Otrok se je ulegel na rjuho, jaz sem ga 

zavila, dva prijatelja pa sta ga vlekla. Med vlečenjem se je moral otrok iz rjuhe izvleči.  
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Slika 16: Vlečenje pri igri »prikolica« 

 

 

Slika 17: Vrtenje otroka na rjuhi 

 

 

Slika 18: Zavijanje otroka v »palačinko« 
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Evalvacija dejavnosti 

Odločila sem se, da otroci sami dobijo idejo, na kak način bi lahko našo rjuho še uporabili. 

Takoj so dobili odlično idejo, da bi se z njo lahko po igralnici vlekli, saj so to počeli že 

prejšnje dni. Prijeli so rjuho, deček R. pa se je na njo usedel in začeli so ga vleči. Vlekli so ga 

naprej, vstran, nazaj, pozneje pa so ga začeli še vrteti. Tako smo se vključili vsi, saj smo rjuho 

prijeli za robove in začeli hoditi v krogu. Tako je deček R. zelo užival, saj se je vrtel vedno 

hitreje. Najprej je sedel, pozneje pa se je kar ulegel. Med tem je komentiral, da je kot »pralni 

stroj, ki se vrti«. Tako so večkrat čez dan prijeli rjuho ter se začeli vrteti in vleči po igralnici. 

Med seboj so veliko komunicirali, da so se dogovorili, kaj bodo počeli, kdo bo na vrsti za 

vrtenje in kdo bo koga vlekel. Tudi sama sem opazila, kako dobro komunicirajo med seboj in 

se dogovarjajo. Seveda se pri tem opazi tudi, da so nekateri otroci bolj vodilni od drugih. Z 

namenom, da bi dobili nove ideje, sem jih povabila h glasbi o peki palačink. Prek pogovora so 

se domislili, da je lahko naša rjuha palačinka. V rjuho smo zavili posameznega otroka, on pa 

se je moral ob vlečenju izvleči iz »palačinke«. Iz rjuhe so se izvlekli na različne načine. 

Nekateri so začeli brcati, se kotaliti in zvijati. Presenečena sem bila, koliko različnih idej so 

dobili. 

 

5. DEJAVNOST 

Cilj: Otrok se odziva na tišino in glasbo ter je gibalno ustvarjalen. 

Potek dejavnosti 

Iz rjuhe smo izrezali kroge, tako da je nastalo luknjasto blago. Z vzgojiteljico sva rjuho 

postavili pokončno in jo napeli. Otroci so se plazili skozi luknje na različne načine, in sicer z 

glavo naprej, z nogami, s koleni, trebuhom, hrbtom, s petami itn. Rjuho smo nato položili na 

tla. Vsak otrok je stopil v svojo luknjo. Ko je bila tišina, so otroci v luknjah stali pri miru kot 

»kipi«, ko je zaigrala glasba, pa o plesali po prostoru. Vsakič, ko se je glasba izklopila, so v 

luknji naredili nov položaj za njihov »kip«. Iz blaga sem jim narezala daljše trakove, s 

katerimi so se z glasbo ali brez nje plesno izražali. Trakove so si ovijali okrog sebe, jih metali 

v zrak, z njimi valovili, jih vlekli po tleh. Nekateri so povabili prijatelja, da skupaj primeta en 

trak in zaplešeta ter se z njim gibalno izražata. Na manjše koščke sem jim narezala blago, tako 

da so jih lahko dali pod svoja stopala in dlani ter z njimi drsali po tleh. Uporabili so jih na 

različne načine. Nekateri so jih dali pod stopala, tako da so se drsala, in na nogah imeli 
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»drsalke«. Nekateri so drsali z rokami, drugi pa so dobili tudi idejo, da so bili uprti na kolenih 

in rokah. Izvajali so krožne gibe, drsali naprej in nazaj, skakali po koščkih blaga, jih metali v 

zrak, da so opazovali, kako leti in pada. 

 

                               

Slika 19: Plazenje skozi luknje             Slika 20: Igra »kipi« 

 

 

 

Slika 21: Ples s trakovi 

 

Evalvacija dejavnosti 

Prvi odziv otrok, ko so zagledali, da režem našo rjuho, je bil: »Mateja, ne, kako bomo pa zdaj 

brez nje plesali?« Razložila sem jim, da bomo še vedno lahko plesali z njo, samo da bo dobila 

luknje in da se bomo z njo lahko še na drugačen način igrali. Vedno bolj jim je postajalo 

zanimivo, saj so skozi luknje lahko gledali in se skozi njih plazili. Všeč so jim bile naloge, ko 



 

33 

 

sem jim govorila, s katerim delom telesa naj gredo najprej skozi luknjo. Odlično so se 

odzivali in preizkušali različne načine, na katere načine vse se lahko splazimo skozi luknje. 

Ko smo položili rjuho na tla, so hitro stekli v luknjo, da so si »prisvojili« svojo. Navodila so 

takoj razumeli in jih tudi upoštevali. Nekateri so se s postavitvijo telesa zelo potrudili in bili 

zelo izvirni. Vsak krog so si izmislili nov položaj za »kip«. Hitro so prepoznali in se odzvali 

na tišino in glasbo. Želeli so še in še, tako da je dejavnost trajala kar dolgo, saj so imeli 

odlično koncentracijo. Hitreje kot se je glasba ugašala in so morali v svoji luknji pokazati kip, 

bolj jim je bilo zanimivo. Najbolj so me presenetili z gibalno ustvarjalnostjo pri plesu s 

trakovi. Najprej so plesali vsak zase s svojim trakom, ki so ga metali v zrak, se z njim kotalili, 

ga dvigovali gor in dol itn. Deklica V. me je presenetila in k sebi povabila prijateljico; tako sta 

z enim trakom plesali obe hkrati. Nisem pričakovala, da jih bodo trakovi iz blaga tako 

pritegnili. Odločila sem se, da jim v prihodnje trakove večkrat ponudim. 

 

7.2 Časopisni papir 

 

1. DEJAVNOST 

Cilj: Gibanje in izdelava kostuma iz časopisnega papirja; pri tem se otrok zabava. 

Potek dejavnosti 

Odločila sem se, da otrokom za motivacijo ponudim časopisni papir. Vsakemu otroku sem 

ponudila svoj kos časopisnega papirja. Začela sem jih opazovati in si zapisovati njihove ideje. 

Papir so si začeli dajati na glavo in ga ovijati okrog telesa. Odlična ideja je bila, da smo si 

naredili plesne kostume iz časopisnega papirja. Vsak otrok je prišel do mene, povedal svojo 

željo in že smo se lotili izdelave kostumov. Imeli so zelo raznolike ideje. Nekaterim smo 

naredili klobuke, deklica S. je želela imeti krilo iz papirja, nekaterim pa smo izdelali krila. Ko 

so dobili svoje kostume, so se začeli kostumu primerno gibati. 



 

34 

 

                                          

Slika 22: Oklep iz časopisnega papirja              Slika 23: Krilo iz časopisnega papirja 

 

Evalvacija dejavnosti 

Kako malo je treba, da otroci pokažejo toliko domišljije. Iz časopisnega papirja so nastali 

pravi kostumi, ki so jih samo še dodatno spodbudili h gibanju. Nekateri so želeli biti risani 

junaki, drugi pa so si samo zaželeli del oblačila ali pokrivala. Da smo si kostume lahko 

izdelali takšne, kot so si jih zaželeli, smo uporabili lepilni trak in različne kose časopisnega 

papirja. Ko je vsak otrok dobil svoj kostum, so bili nanj zelo ponosni. Če se jim je strgal, so 

takoj prišli k meni in me prosili, da naj jim ga popravim. S kostumi so pri gibanju zelo dolgo 

vztrajali. Zelo so se vživeli v svojo vlogo in se gibali svojemu liku podobno. 

 

Slika 24: Ogrinjalo in pokrivalo iz časopisnega papirja 
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2. DEJAVNOST 

Cilj: Razvijanje različnih načinov gibanja po papirju. 

Potek dejavnosti 

Časopisni papir sem razgrnila in ga razporedila po igralnici na tla. Vprašala sem jih, kaj lahko 

počnemo s časopisnim papirjem, če ga pustimo na tleh. Vse idejo smo upoštevali in jih skupaj 

začeli realizirati. Vsak otrok si je našel svoj papir in nanj stopil. Najprej smo hodili po papirju 

na različne načine. Hodili smo po prstih, petah, nato je časopisni papir postal naša postelja. 

Nanj smo se ulegli in počivali. Časopisni papir lahko postane tudi luža, v katero ne smemo 

skočiti. Preskakovali smo papir, nato pa hodili in tekli okrog njega. Časopisni papir smo 

uporabili za »drsalke«. Na koncu smo papir zmečkali s stopali. 

 

                                       

Slika 25: Časopisni papir je »luža«                  Slika 26: »Drsalke« iz časopisnega papirja 
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Slika 27: Mečkanje papirja s stopali 

 

Evalvacija dejavnosti 

Ideje sem prepustila otrokom. Dejavnostim sem dodajala različne elemente gibanja ter jih 

spodbujala k samostojnemu in skupinskemu gibanju po papirju. Na začetku je imel vsak otrok 

svoj kos časopisnega papirja. Deček A. pa je dobil idejo, da lahko papir zložimo v kačo in se 

po njej sprehajamo vsi skupaj. Tako smo po »kači« hodili skupaj, drug za drugim in pri tem 

krepili še sodelovanje med seboj. Zanimiva je bila dejavnost z mečkanjem papirja s stopali; 

nekateri so se sami od sebe sezuli in začeli papir mečkati z bosimi nogami. Bila sem prijetno 

presenečena, saj sem ravno to spodbujala pri nekaterih dejavnostih z blagom. Seveda pa je 

otrokom še toliko zanimivejše, da so bosi; tako še bolje občutijo različne materiale. Najdlje so 

vztrajali pri drsanju s časopisnim papirjem. Pod noge so si namestili časopisni papir in se 

drsali po igralnici. Med seboj so se tudi potiskali in vlekli. 

 

3. DEJAVNOST 

Cilj: Otrok sodeluje in uživa v individualnih, skupinskih in igrah v parih z žogo 

Potek dejavnosti  

Od včerajšnje dejavnosti smo imeli še zmečkan časopisni papir. Otrokom sem dejala, da naj 

vsak vzame kos časopisnega papirja in ga zmečka v majhno žogo. Razporedili smo se po 

prostoru, tako da je imel vsak dovolj prostora. Z žogami smo se najprej dobro razgibali. Dali 

smo jih med stopala in noge dvigovali čim višje od tal. Nato smo si jih dali med kolena in se 

vrteli okrog svoje osi. Žogice smo položili na tla in tekli okrog nje, skakali čez njo, skakali 

levo in desno, naprej in nazaj. Usedli smo se v krog in si žogice podajali med seboj. Preden si 
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podal žogo prijatelju, si moral povedati njegovo ime. V krogu smo z nogami naredili predor, 

skozi katerega je žoga potekala v krogu pod nogami. V paru sta se otroka usedla drug proti 

drugemu z iztegnjenimi razkrečenimi nogami. Žogo sta si med seboj podajala, tako da sta si jo 

kotalila, podajala z eno roko in obema rokama. Postavili smo se v kolono in z nogami naredili 

predor. Otrok, ki je prvi stal v koloni, je zakotalil žogo med nogami do zadnjega v koloni. 

 

                                

Slika 28: Mečkanje časopisnega papirja v žogo     Slika 29: Vrtenje okrog svoje osi 

 

 

 

Slika 30: Potovanje žoge skozi predor 
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Evalvacija dejavnosti 

Pri navodilu, da naj zmečkajo časopisni papir v majhno žogo, so me otroci najprej začudeno 

pogledali. Do danes so bili vajeni, da časopisnega papirja niso mečkali. Ko sem jim še enkrat 

potrdila, da ga lahko zmečkajo, so brez oklevanja prijeli papir in ga z veseljem zmečkali. Ko 

sem opazila, da so si med vajami začeli podajati žoge, sem se odločila, da se usedemo v krog 

in se skupaj podajamo. Tako sem si domislila igro v krogu, pri kateri so morali upoštevati 

navodilo, da preden prijatelju poda žogo, prijatelja pogleda in pove njegovo ime. Med njimi 

sem spodbudila nebesedno in besedno komunikacijo. Ker so bili otroci za igre z žogo še 

vedno motivirani, sem jim predlagala, da lahko naredimo zelo dolg predor. Postavili so se v 

kolono in razkrečili noge; med njihovimi nogami je žoga potovala od prvega do zadnjega 

otroka v koloni. Tisti, ki je v koloni stal prvi, je žogo zakotalil in se premaknil na konec 

kolone. Tako so vsi otroci prišli na vrsto za kotaljenje žoge skozi predor. Pozneje so se v 

igralnici želeli igrati isto igro; prinesla sem jim predor iz telovadnice in so skozi njega kotalili 

različne žoge. 

 

Slika 31: Igra v krogu s podajanjem časopisnega papirja (žoge) na različne načine 

 

4. DEJAVNOST 

Cilj: Oponašanje gibov časopisnega papirja – snežinka, ki pada na tla; razvijanje sposobnosti 

opazovanja. 

 

Potek dejavnosti 

Tokrat sem jim v igralnici pripravila časopisni papir in ga dala na tla. Vsak si je vzel svojega, 

jaz pa sem jih motivirala tako, da naj pogledajo skozi okno in povedo, kaj vidijo. Takoj so 
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opazili, da zunaj čisto rahlo sneži. Rekla sem jim, da je danes njihov časopisni papir kakor 

snežinke, ki padajo z neba na tla. Otroci so prijeli časopisni papir ter ga začeli rahlo dvigovati 

in spuščati. Pozneje sem se vključila tudi jaz in začela metati papir visoko v zrak, pri tem pa 

sem ga skušala čim dlje zadržati pri padanju na tla. Prižgala sem jim glasbo in začeli so 

posnemati metanje časopisnega papirja. Med skokom so vrgli časopisni papir, zato da so ga 

vrgli čim više in da je potreboval dlje časa, preden je padel na tla. Spodbudila sem jih, da so 

začeli oponašati padanje časopisnega papirja na tla. Papir so vrgli v zrak, nato pa so 

opazovali, na kak način je padel na tla. Ta način so posnemali z gibanjem svojega telesa. 

 

                                  

Slika 32: Metanje časopisnega papirja          Slika 33: Oponašanje gibanja časopisnega papirja 

 v zrak  

 

Evalvacija dejavnosti 

Tokrat nisem bila prepričana, ali bo motivacija dovolj močna, ali jih bo dejavnost pritegnila. 

Takoj ko so začeli opazovati padanje snega skozi okno, je vsak prijel svoj kos časopisnega 

papirja in začel ustvarjati. Nad časopisnim papirjem ter njihovim metanjem in oponašanjem 

snežink sem bila pozitivno presenečena. Na koliko različnih načinov so metali časopisni papir 

v zrak; deček E. se je še dodatno znašel. Stopil je na klop, da je stal čim višje, in s klopi metal 

časopisni papir. Tudi drugi otroci so dečka E. zelo hitro opazili, kaj počne, in ga takoj začeli 

posnemati. Tako jim je gibanje časopisnega papirja postalo zanimivejše, saj so ga lahko dlje 

časa opazovali. Nekateri otroci so med padanjem časopisnega papirja vanj pihali, da bi njihov 
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papir najdlje ostal v zraku. Ko smo končevali dejavnost, me je deklica A. vprašala, ali lahko 

tudi danes papir zmečkajo. Seveda sem jim dovolila in jim pripravila veliko škatlo, v katero 

so metali žogice in jih s tem pospravili za nadaljnje dejavnosti in druge igre. 

 

5. DEJAVNOST 

Cilj: Zavestno odzivanje na ritem in razvijanje gibalne ustvarjalnosti 

Potek dejavnosti 

Otrokom sem ponudila časopisni papir in jih spodbudila, da si ga med seboj razdelijo. Tudi 

sama sem vzela svoj kos papirja in z njim začela proizvajati različne zvoke. Izbrala sem si tri 

različne zvoke, in sicer zvoke trganja, mečkanja in tresenja. Zvoke sem konstantno 

proizvajala, otroci pa so jih pozorno opazovali in poslušali. Nato sem jih prosila, da zaprejo 

oči, jaz pa sem še nekajkrat ponovila zvoke časopisnega papirja. Medtem ko so imeli zaprte 

oči, sem jim izvedla zvok tresenja. Rekla sem, da naj odprejo oči in poizkušajo ugotoviti, za 

kateri zvok gre, in ga ponoviti. Na enak način so poizkušali ponoviti še preostale vrste zvoka. 

Ob glasbeni spremljavi so se gibalno izražali in vključevali zvoke, ki smo jih pred tem 

usvojili. 

 

Vzela sem boben in si na nanj izmislila dva zvoka. Zvoke bobna so usvajali na enak način kot 

pri časopisnem papirju. Zaprli so oči, jaz pa sem jim povzročila dva različna zvoka na boben. 

Za konec sem jih spodbudila, da naj se na zvok bobna gibalno odzovejo. Ko sem igrala na 

boben močno, so imeli bolj grobe in hitre gibe, ob igranju na boben s prsti pa so se gibalno 

odzivali z mehkejšimi in daljšimi gibi. 

 

 

   Slika 34: Oponašanje tresenja časopisnega papirja 
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Slika 35: Ples ob glasbi s časopisnim papirjem 

 

Evalvacija dejavnosti 

Zvoke časopisnega papirja so otroci hitro usvojili. Večinoma so vse zvoke takoj prepoznali in 

jih tudi brez problema posnemali. Tudi ko sem jim predvajala glasbo in jih spodbujala, da naj 

uporabijo enake zvoke in gibe časopisnega papirja, niso imeli težav. Vsak dan je bil viden 

napredek otrok in vsak dan so presenetili s svojo domišljijo in idejami. Med dejavnostjo sem 

se odločila uporabiti še boben. Glasbilo je otrokom zelo zanimivo in radi posegajo po njem. 

Pokazala sem jim različne zvoke z bobnom, pozneje pa so jih lahko tudi sami preizkušali in 

dajali prijateljem glasbeno spremljavo. Pri odzivanju na boben so bili na začetku nekoliko 

bolj zadržani, a so se pozneje sprostili ter se vedno bolj suvereno in odločno gibali po 

prostoru. Zvok na bobnu so takoj prepoznali in ga znali vključiti v svoje gibanje. Ob 

močnejših udarcih so se gibali bolj močno in kratko, pri nežnejših pa bolj nežno in izvajali so 

daljše gibe.  

 

 

Slika 36: Gibanje s časopisnim papirjem ob ritmu bobna 
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7.3 Elastika 

 

1. DEJAVNOST 

Cilj: Razvijanje različnih načinov gibanja z elastiko. 

Potek dejavnosti 

Otrokom sem pokazala in predstavila elastiko. Dala sem jim idejo, da smo mi pajkci, ki bomo 

spletli pajkovo mrežo. Takoj so bili nad idejo navdušeni, zato so dobili različno dolge 

elastike, s katerimi so si čisto sami spletli pajkovo mrežo. Poiskali smo še primeren prostor, v 

katerem smo lahko pajkovo mrežo napeljali. Mize v igralnici smo obrnili na glavo, tako da 

smo lahko za noge od miz začeli plesti pajkovo mrežo. Ko smo elastiko napeljali, so otroci 

takoj začeli hoditi mimo mreže. Hodili smo čez njo, da se elastike nismo dotaknili, plazili smo 

se pod elastiko, hodili smo po njej in se premikali ter premagovali ovire na različne načine. 

Elastike smo se dotikali z različnimi deli telesa. 

 

                               

Slika 37: Hoja čez elastiko,                  Slika 38: Plazenje pod elastiko 

ne da bi se je dotaknili 
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Slika 39: Hoja po elastiki               Slika 40: Dotikanje elastike s telesom 

 

Evalvacija dejavnosti 

Ko sem jim ponudila elastiko, so takoj posegli po njej in jo začeli odvijati. Nekateri so jo 

začeli vleči in tako so se začele prve ideje, kaj bomo tokrat z elastiko počeli. Spodbudila sem 

jih k temu, da se bomo spremenili v »pajke«, ki bodo v naši igralnici spletli pajkovo mrežo. 

Ideja jih je takoj pritegnila in so se z njo strinjali. Mize smo obrnili okrog in za noge smo 

začeli napeljevati elastiko. Deklica V. mi je dejala, da naj elastiko najprej zavežem, da jo 

bodo potem lahko napeljali. Deček L. in deklica A. sta vzela vsak svoj konec elastike in jo 

začela ovijati okrog nog mize. Na koncu sem jim jo pomagala zavezati in tako je bila naša 

»pajkova mreža« pripravljena za »pajkce«. Deklica M. je začela hoditi čez elastiko in govorila 

drugim otrokom, da se je ne smejo dotakniti. Nekateri so začeli za njo ponavljati, preostali pa 

so se gibali skozi elastiko na različne načine. Deček V. je šel na kolena in roke ter se kobacal 

pod elastiko in nad njo. Deklica A. in deklica V. sta začeli hoditi po elastiki, deček L. pa se je 

začel takoj plaziti pod elastiko. Presenetili so me, kako so se poskušali gibati na zelo različne 

načine, presenetilo pa me je tudi to, da je vsak poskusil nekaj svojega in da je še druge otroke 

povabil k temu, da so se gibali tako kot on. Tako je dejavnost potekala zelo dolgo; bilo jim je 

zanimivo in so se pri tem zelo zabavali. 
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2. DEJAVNOST 

Cilj: Razvijanje ravnotežja pri hoji po napeti elastiki 

Potek dejavnosti 

Elastiko sem raztegnila in jo položila na tla. Po njej sem začela hoditi in otroci so takoj prišli 

za menoj ter začeli hoditi po elastiki. Nato sem začela teči po elastiki in tudi oni so začeli teči. 

Izmišljala sem si različne načine gibanja po elastiki, kot so: hoja, tek, skakanje, kotaljenje, 

plazenje, lazenje. Pozneje sem elastiko zavezala za mizi, tako da je bila napeta in dvignjena 

od tal. Otroci so začeli po elastiki hoditi, teči, skakati nanjo in z nje, jo preskakovati, se po 

njej kotaliti in se jo dotikati z različnimi deli telesa. 

 

                                      

 Slika 41: Hoja po elastiki                               Slika 42: Hoja ob elastiki  
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Slika 43: Plazenje po elastiki                          Slika 44: Preskakovanje elastike 

 

Evalvacija dejavnosti 

Ko sem položila elastiko na tla in začela po njej hoditi, so me začeli opazovati. Najprej je 

začela za menoj ponavljati deklica K. Stopila je na začetek elastike in začela hoditi. Pozneje 

so se nama pridružili tudi drugi otroci. Tako kot sem se začela premikati jaz, so se gibali tudi 

otroci. Deček R. me je vprašal: »Mateja, kaj to počneš?« Odgovorila sem mu, da plešem. Tudi 

on si je začel zamišljati gibe in se na drugačen način gibal po elastiki kot jaz. Ko jim je 

motivacija nekoliko padla, sem vzela elastiko in jo zavezala za dve mizi. Tako smo imeli čez 

igralnico napeljano dolgo napeto elastiko, ki sem jo nekoliko dvignila od tal. Otroci so jo 

takoj opazili in začeli po njej hoditi, skakati, jo preskakovati, se po njej plaziti in kotaliti. Bilo 

jim je zanimivo, saj so morali nekateri dobro loviti ravnotežje med hojo po napeti elastiki. Ko 

so preskakovali elastiko, so se nekateri vanjo zapletli in so se morali odvozlati, da so lahko 

naprej skakali. Med seboj so tudi veliko komunicirali. Deklica N. je dala idejo, da lahko na 

elastiko tudi skočiš in na njej stojiš. Začeli so poizkušati in se pri tem smejali, saj jim je težko 

uspelo vedno skočiti na elastiko. Nekateri so imeli še težave pri sonožnem poskakovanju in so 

se znašli po svoje. Skozi celotno dopoldne smo imeli napeto elastiko po igralnici, da so imeli 

otroci možnost dejavnost vmes prekiniti in jo pozneje nadaljevati, ko so oni želeli. 
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3. DEJAVNOST 

Cilj: Otrok se plazi skozi različne mostove iz elastike, se pri tem sreča s problemom in ga 

poskuša rešiti. 

Potek dejavnosti 

Danes sem otroke najprej razdelila v dve skupini. Ena je se je plazila skozi pajkovo mrežo, 

druga pa se je plazila skozi različne »mostove«, ki smo jih naredili iz elastike. Elastiko sem 

zavezala skupaj, tako da sta jo lahko dva otroka prijela vsak na svoji strani. Na moj znak sta 

stopila na elastiko in tako je nastal most za preostale otroke, ki so morali priti z ene strani 

mostu na drugo stran. Vloge smo pozneje tudi zamenjali, tako da so bili vsi otroci v vseh 

vlogah. Mostove so prečkali na različne načine: s plazenjem, z lazenjem, s preskakovanjem in 

hojo po njem. 

 

 

Slika 45: Deček L. se je »mostu« prijel 

 

 

Slika 46: Deček R. je »most« prestopil 
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Slika 47: Deček V. se »mostu« ni dotaknil 

 

 

Slika 48: Gibanje na različne načine skozi »most« iz elastike 

 

Evalvacija dejavnosti 

Otroke sem razdelila v dve skupini, da ni bilo prevelike gneče pri eni dejavnosti. Na voljo 

sem jim dala dve elastiki. Po dva otroka sta elastiko prijela vsak na svoji strani in na znak sta 

naredila položaj z elastiko. Nekateri so na elastiko stopili, se v njo zavili ali pa le držali napeto 

pri miru. Drugi otroci so se skozi »most« morali sprehoditi. Kako so most premagali, je bila 

njihova odločitev. Pod njim so se splazili, ga prestopili, nekateri so bili pozorni, da se ga niso 

dotaknili, nekateri pa so se ga dotaknili. Pri dejavnosti sem jih pustila ter jih samo opazovala 

in fotografirala. Veliko sem opazila besedne komunikacije. Med seboj so se sami dogovarjali, 

kdo bo delal most in kdo ne. Med seboj so se počakali, da se niso prerivali. Bili so dolgo 

motivirani in bi bilo škoda, če bi jih med gibanjem prekinili. Bila sem presenečena nad 

vprašanjem deklice S., ko me je vprašala: »Mateja, kdaj bomo pa z elastiko plesali?« 

Odgovorila sem ji, da ji dam lahko elastiko in da lahko z njo pleše. Odločila sem se, da 

naslednji dan vsem otrokom ponudim elastiko, da bodo lahko z njo plesali. 
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4. DEJAVNOST 

Cilj: Otrok razvija domišljijo in je gibalno ustvarjalen 

Potek dejavnosti 

Vsakemu otroku sem ponudila elastiko, da z njo lahko zapleše. Pripravila sem prostor, tako da 

so imeli vsi otroci dovolj prostora za plesno izražanje. Prižgala sem glasbo in otroci so se 

začeli gibati po prostoru. Nekaterim bolj zadržanim otrokom sem ponudila možnost, da si 

poiščejo prijatelja in da lahko z njim skupaj zaplešejo, če ne želijo plesati sami. Tako so 

plesali individualno, v parih ali celo v večjih skupinah. Na začetku sem jih predvajala 

nežnejšo glasbo, vmes pa tudi živahnejšo glasbo in pesmi z besedilom, ki so otrokom že 

znane. 

 

 

                                      Slika 49: Ples v paru z elastiko 

 

 

                                      Slika 50: Ples z elastiko na tleh 
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Slika 51: Plesanje z elastiko v večji skupini                    Slika 52: Zavijanje v elastiko v paru 

 

Evalvacija dejavnosti 

Kot sem že prejšnji dan deklici S. obljubila, smo danes plesali z elastiko. Takoj po zajtrku, ko 

sem začela pripravljati elastike, je S. vprašala, ali bomo danes plesali z elastiko. Prva je bila, 

ki je po elastiki posegla, a ko so videli njo, so tudi drugi otroci vzeli svojo elastiko in začeli z 

njo plesati po igralnici. Prav vsak dan sta bila vidna njihov napredek in veselje do dejavnosti, 

ki jih izvajamo. Ko so nekateri začeli že teči po igralnici, sem se odločila, da jim za začetek 

predvajam bolj umirjeno glasbo. Ko so jo zaslišali, so bili vidni njihovi mehki in dolgi gibi. Z 

elastiko so se vrteli, se z njo kotalili in začeli so se v njo zavijati. Ob hitrejši glasbi, ki sem jim 

jo predvajala, pa so njihovi gibi postali polj ostri; elastiko so začeli napenjati in se začeli 

gibati hitreje po igralnici. Na začetku so največ plesali individualno, pozneje pa so se 

pridružili v parih ali celo večjih skupinah. Ko je pri eni elastiki nastala večja skupina, je bila 

tudi opaznejša besedna in nebesedna komunikacija. Deček L. je narekoval drugim otrokom, 

kaj naj naredijo. Ko je rekel, da naj plešejo, so vsi z elastiko plesali, ko je rekel, da naj se 

uležejo, so se vsi ulegli. Drugim otrokom je to ugajalo in so se na tak način zaigrali ter se 

hkrati plesno in gibalno izražali. 
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8 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Skupina otrok, v kateri sem izvajala plesne dejavnosti, ni potrebovala veliko dodatnih 

spodbud, saj jim je največjo spodbudo predstavljal že nestrukturiran material, ki sem jim ga 

ponudila. Tako kot se otroci že sami po sebi razlikujejo, so se opazile razlike tudi pri gibalno-

plesnih dejavnostih. Nekateri so bolj sodelovali in vztrajali pri dejavnostih kot drugi. Ko sem 

jim predstavila nestrukturiran material, so po njem takoj posegli, ga začeli uporabljati na 

različne načine, se z njim spoznavati in si med seboj začeli izmenjavati svoje ideje, ki so bile 

vir njihove domišljije. Vsak dan sproti sta bila vidna njihov napredek in želja po nečem 

novem. Tudi tisti otroci, ki na začetku niso želeli toliko sodelovali, so me presenetili in se 

začeli postopoma vključevati ter vztrajati pri dejavnostih. Želela sem čim bolj slediti njihovim 

idejam in jih z vsako naslednjo dejavnostjo upoštevati. Pri vsaki dejavnosti je bilo opaziti, 

kako med seboj dobro sodelujejo, se povezujejo ter kako se razvija njihova besedna in 

nebesedna komunikacija. Na začetku je bilo vse to opaziti le redko, pozneje pa so se začeli 

izražati, se med seboj pogovarjati in se dogovarjati, ne da bi morala posegati v njihovo igro. 

V nadaljevanju bom interpretirala rezultate in odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem 

jih zastavila pred začetkom izvajanja projekta. 

 

R 1: Kako se otroci odzivajo na plesne dejavnosti, ki so spodbujene z nestrukturiranim 

materialom? 

Otroci so se na nestrukturiran material odzivali zelo različno. Nekateri otroci so takoj prišli 

pogledat že v vrečko, v kateri sem prinesla material. Takoj so začeli spraševati, kaj je to, kaj 

bomo danes počeli. Vsakodnevno so se zanimali, kaj bomo počeli; spraševali so, ali bomo 

imeli ta material tudi naslednji dan. Ta skupina otrok je tudi pri dejavnosti z nestrukturiranim 

materialom kazala pozitivne odzive. Različni materiali so jim bili zanimivi, saj jih ne 

uporabljamo pogosto. Zanimivo jim je bilo, na katere načine ga lahko uporabimo in kaj z njim 

lahko počnemo. Drugi otroci so začeli posegati po materialu, ko sem jim ga pokazala, ga 

predstavila in ko smo se o njem začeli pogovarjali. Ponudila sem jim material, nato pa so 

počasi sami pokazali zanimanje in začeli po njem posegati, ga uporabljati in se z njim gibalno 

izražati. Dobro so se odzvali na dejavnosti, a jim je motivacija hitro padla in so se za nekaj 

trenutkov odmaknili ter pozneje spet prišli sodelovat in ponovno pokazat zanimanje. Nekateri 

materiali so jim bili zanimivejši kot drugi, tako da so se prostovoljno odločali in se 
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vključevali k dejavnostim. Opazila sem, da so se otroci gibali zelo različno. Na začetku so se 

nekateri otroci gibali na mestu. V roki so držali material, z njim krožili, ga dvigovali in 

spuščali, a le na mestu. Pozneje, ko so videli tudi druge otroke, so se začeli gibati po prostoru 

ter začeli z materialom hoditi, teči in drsati. Začeli so raziskovati svoje načine gibanja. Po 

opazovanju otrok sem ugotovila, kako so nekateri posnemali gibanja drugih, nekateri pa so se 

gibali spontano ali pa so gibanje usklajevali z glasbo, ki sem jim jo ponudila pri nekaterih 

dejavnostih. 

 

R 2: Kako nestrukturiran material vpliva na ideje otrok pri plesni dejavnosti? 

Skozi celoten projekt sem opažala, da nestrukturiran material zelo dobro vpliva na ideje otrok 

pri plesnih dejavnostih. Otrokom je bila odlična plesna spodbuda že sam material. Na začetku, 

ko sem jim ponudila prvi material, so me presenetili z idejami, kaj vse bi z njim počeli. Ko 

sem opazila, da je otrok dobil idejo, smo jo poizkušali tudi realizirati. Otroci imajo zelo dobre 

ideje, ko jim pokažeš nekaj novega, pa se njihove ideje postopoma začnejo razvijati. Z 

nestrukturiranim materialom so se pred tem srečevali le redko z namenom, da ga uporabljajo 

za gibanje; tako jim je bil že sam material osnova za proces ustvarjalnega načina razmišljanja. 

Spodbujala sem jih z raznimi vprašanji in vključevanjem v dejavnosti. Material sem 

prilagajala glede na njihove ideje in ga spreminjala; tako so imeli nove možnosti in ideje za 

ustvarjanje. Otroci so potrebovali le dobro motivacijo in malo spodbud, da so začeli ustvarjati. 

Nestrukturiran material so pozneje začeli uporabljati za vsakdanjo igro, ga raziskovati, kar jih 

je tudi spontano pripeljalo do plesnega izražanja in ustvarjanja. Tako kot je zapisala J. Knez 

(v Zagorc, 2006, str. 43): »Kdor je doživel ustvarjanje z gibi, mu postane to nuja. Narediti 

nekaj, kar nihče drug ne naredi tako kot ti. Zaveš se lastnega telesa in jaza. Potreba po gibanju 

narašča. Ideje kar same nastajajo in vsaka improvizacija je doživetje. Želja po preizkušanju je 

vse večja, radoveden si in pripravljen na igro. Spontan si, iskriv in misliš, da svobodi ni 

konca.« Tudi sama sem otrokom dala možnost, da raziskujejo in ustvarjajo sami, kajti 

pomembna se mi zdi participacija otrok. Otroci so bili vsak dan bolj radovedni, navdušeni in 

vsak dan so želeli več. Dala sem jim možnost aktivnega sodelovanja, prav tako kot poudarjajo 

tudi pri konceptu Reggio Emilia, da je treba dati otroku prosto pot, saj so otroci željni 

raziskovanja ter pripravljeni nenehno nadgrajevati in iskati nove rešitve (Podobnik, v Devjak, 

Skubic, 2009). Pomembno je, da otroka spodbujamo in mu omogočamo različne oblike 

izražanja ter da opazimo njihove potenciale.  
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R 3: Koliko otroci med plesnimi dejavnostmi razvijajo medsebojno komunikacijo (besedno in 

nebesedno) in na kak način se to odraža v skupini?  

Na začetku projekta so bili otroci sprva zadržani in so čakali na moja navodila. Ker sem jih na 

začetku bolj opazovala in čim manj usmerjala, so se morali med seboj začeti dogovarjati in 

sodelovati. Izstopali so bolj vodilni in komunikativni otroci. Pri igrah v paru je bilo opaziti 

veliko besedne in nebesedne komunikacije. Besedna komunikacija se je kazala z napotki drug 

drugemu in dogovarjanjem, kako naj se giblje, nebesedna pa z različnimi gibi in dotikanji 

teles. Tudi pri skupinskih dejavnostih so izstopali nekateri otroci; pri nekaterih otrocih je bilo 

opaziti velik napredek. Skozi projekt so otroci razvijali komunikacijo, začeli so se dogovarjati 

brez konfliktov ter se med seboj povezovati in sodelovati. Tudi pri drugih dejavnostih je zdaj 

viden napredek pri komunikaciji in sodelovanju med njimi. Veliko se igrajo po skupinah in 

zmanjšala se je njihova individualna igra. Seveda pa je bila pri dejavnostih ključnega pomena 

nebesedna komunikacija, saj sta ples in gibanje izrazno sredstvo in oblika nebesedne 

komunikacije. Prav tako meni J. Kovač Valdes (2010): »Ples je izrazno sredstvo, ki je 

zakoreninjeno v vsakem posamezniku, je oblika neverbalne komunikacije. Zato je ples 

njegova govorica osnova za kvalitetno življenje vsakega izmed nas.« 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Skozi celotno diplomsko delo in izvedbo projekta sem želela preveriti, kako lahko ples 

integriramo v vrtec, da ni le načrtovana in sestavljena plesna koreografija, ampak spontana 

gibalna dejavnosti otrok, ki jo spodbudimo npr. z nestrukturiranim materialom. Že sam kos 

blaga, elastike ali kos časopisnega papirja otroku predstavlja spodbudo za njegovo 

ustvarjanje. Vloga odraslega pri tem je, da prepustimo otroku možnost, da sam raziskuje in 

ustvarja. Poskrbimo za prijazno vzdušje ter spodbujamo otroke k želji in odprtosti po 

ustvarjanju. S tem uresničujemo participacijo otrok. 

Skozi celoten projekt sem dejavnosti prilagajala in sledila otrokom, njihovim idejam in 

željam. Poleg razvijanja plesnosti otrok pa je pomembno, da so otroci v dejavnostih uživali in 

se zabavali.  

Po končanem projektu še naprej z otroki izvajamo različne plesno-gibalne dejavnosti, jih 

razvijamo in dopolnjujemo, iščemo nove ideje in spodbude za plesno izražanje. V prihodnje 

bomo nadaljevali in uporabljali še druge nestrukturirane materiale, s katerimi bomo razvijali 

ideje tudi v povezavi z drugimi kurikularnimi področji. Med projektom sem opazila, da so 

plesne dejavnosti otroke začele zelo povezovati, krepilo se je njihovo sodelovanje in opazila 

sem pozitivne spremembe v njihovih odnosih. V nadaljevanju bom dala še več poudarka 

sodelovanju in njihovemu načinu komuniciranja. Skozi projekt sem želela pokazati in se 

prepričati, da se otroci lahko na veliko različnih načinov plesno izražajo z nestrukturiranim 

materialom, ne le ob glasbi in plesnih koreografijah. Otroci ne potrebujejo vnaprej določenih 

gibalnih vzorcev, ampak le material, s katerim samostojno ali v skupini ustvarjajo in se 

gibalno izražajo. V projektu sem prikazala le nekaj dejavnosti za vsak material, lahko pa se 

dejavnosti še nadgradijo in razvijajo naprej. 
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