
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJA LJUBI 

 

USTVARJALNI GIB V 1. STAROSTNEM OBDOBJU 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

 

USTVARJALNI GIB V 1. STAROSTNEM OBDOBJU 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr. Vesna Geršak, pred.                                  Kandidatka: Kaja Ljubi 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, september 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Ob zaključku svojega študija se iskreno zahvaljujem mentorici dr. Vesni Geršak za vso 

strokovno pomoč, podporo, čas, prijaznost in nasvete, ki so pripomogli k nastanku mojega 

diplomskega dela. 

 

Zahvaljujem se tudi ravnateljici Vrtca Domžale Jani Julijani Pirman, vzgojiteljici Tjaši 

Stopar, pomočnici vzgojiteljice Tini Jordan in otrokom iz skupine Gosenice, ki so mi 

pomagali in omogočili, da sem lahko izvedla empirični del svojega diplomskega dela. 

 

Velika hvala mojemu fantu Roku, ki je ves čas študija verjel vame, me priganjal k učenju in 

pisanju diplomskega dela ter me s pozitivnimi besedami spodbujal v težkih trenutkih študija. 

Neizmerno sem hvaležna svoji mami, ki mi je s svojo podporo, spodbudami, trudom in 

nasveti pomagala uspešno premagovati ovire in  moje šolanje zaključiti, in hvala očku, ki mi 

je ves čas stal ob strani.  

 

Hvala vsem sorodnikom in prijateljem, ki so me skozi šolanje podpirali, verjeli vame in mi 

stali ob strani.  



 
 

POVZETEK 

Otroci imajo veliko potrebo po gibanju. Z ustvarjalnim gibom otroci spoznavajo različne 

vsebine. S pomočjo ustvarjalnega giba in plesa se otroci gibajo, izražajo, ustvarjajo, razvijajo 

svojo domišljijo in krepijo odnose v skupini.  

 

V diplomskem delu sem raziskovala pozitivne učinke izvajanja ustvarjalnega giba v 1. 

starostnem obdobju. V teoretičnem delu sem s pomočjo različne literature predstavila in 

opisala ustvarjalni gib, njegov pomen za celostni razvoj otroka, vplive ustvarjalnega giba in 

plesa na otrokov kognitivni, socialno-čustveni in psihomotorični razvoj, kako sta plesna 

vzgoja in ustvarjalni gib opredeljena v Kurikulumu za vrtce, kateri so elementi plesa, katere 

so primerne plesne spodbude ter zakaj je dobro, da v plesno dejavnost vključimo tudi 

sproščanje. 

 

V empiričnem delu je predstavljen projekt izvajanja plesnih dejavnosti na temo ustvarjalnega 

giba, ki sem jih izvajala z otroki, starimi od 2 do 3 leta iz skupine Gosenice, Vrtec Domžale, 

enota Krtek Ihan. Preko osmih različnih plesnih dejavnosti so se otroci seznanili z 

ustvarjalnim gibom, samostojnim plesnim ustvarjanjem in s svojim telesom. Potek izvajanja, 

svoja opažanja, opažanja vzgojiteljice in odzive otrok sem zapisala v poteku in analizah 

dejavnosti, ki sem jih obogatila s fotografijami. Otroci so skozi celoten projekt aktivno 

sodelovali, v dejavnostih uživali ter pri tem krepili svojo domišljijo, kreativnost in 

medsebojne odnose. Celoten projekt je pokazal, da imajo otroci veliko potrebo in željo po 

plesno-gibalnih dejavnostih.  

 

Ključne besede: ustvarjalni gib, plesno izražanje, gibanje, plesna vzgoja, predšolska vzgoja, 

Kurikulum za vrtce 

  



 
 

ABSTRACT 

Children have a great need for physical movement. Through creative movement, they 

discover various contents. Creative movement and dance help them move, express 

themselves, be creative, develop their imagination, and strengthen social relations within 

their groups.  

 

This dissertation explores the positive effects of creative movement in the first stage of child 

development. The theoretical part introduces and describes creative movement, its 

importance in a child’s wholesome development, and its effects, as well as the effects of 

dance, on a child’s cognitive, social and emotional, and psychomotor development. It also 

shows how dance education and creative movement are presented in kindergarten 

Curriculum, what elements of dance there are, which dance stimulations are appropriate, and 

why relaxation should be included in our dance activities.  

 

The empirical part presents a dance activities project focusing on creative movement that was 

carried out in a group of children aged two and three that come from the Gosenice class of 

Krtek Ihan a part of kindergarten Domžale. The children familiarized themselves with 

creative movement, autonomous dance creation, as well as their own bodies with the help of 

eight different dance activities. The course of project execution, my observations and the 

teacher’s observations, as well as the children’s reactions are collected in the progression and 

analysis of the activities, which are accompanied by photographs. The children actively 

participated in the project throughout its duration; they enjoyed the activities and 

simultaneously strengthened their imagination, creativity, and social relations. The project 

showed that children have both a great need and a wish for dance and other physical 

activities. 

 

Key words: creative movement, dance, movement, dance education, preschool education, 

kindergarten Curriculum. 
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UVOD 

V. Geršak (2013) pravi, da telo ni zgolj posrednik med svetom in posameznikom, ampak 

služi tudi za različne gibe, kjer gre za povezanost človekove duševnosti in telesa ter za vpliv 

gibanja na delovanje možganov. V Kurikulumu za vrtce je ples področje, ki spada pod 

umetnost. Vzgojitelji se večinoma poslužujejo znanih plesnih dejavnosti, kot so rajalne igre, 

glasbeno-didaktične igre in učenje plesa, kjer je koreografija plesa že v naprej določena. 

Otroci pri tovrstnih plesnih dejavnostih ne raziskujejo, ustvarjajo in se izražajo, saj se gibajo 

po nekih določenih zaporedjih, ki jim ne omogoča svobode in samostojnega ustvarjanja (prav 

tam). 

 

Vzgojitelji težko stopimo iz okvirjev, ki smo jih pridobili tekom našega izobraževanja. Kljub 

temu se pristopi in načini dela z otroki z leti spreminjajo in pomembno je, da smo odprti za 

tovrstne spremembe. Zelo težko spremenimo svoj način dela, saj nam je ta znan in smo v 

njem dobri, čeprav bi bil lahko drugačen način dela boljši. Nove stvari so za nas neznane, 

zato je pomembno, da smo o novih pristopih in načinih dela dobro informirani. S svojim 

diplomskim delom želim vzgojitelje spodbuditi, da stopijo iz svojih okvirjev znanega in 

poizkusijo nekaj novega. V diplomskem delu opisujem, kaj je ustvarjalni gib, kako lahko 

ustvarjalni gib vpeljemo v 1. starostno obdobje, kakšni so odzivi otrok in katere so primerne 

spodbude. Pedagogi ne smemo pozabiti, da je otrokova primarna potreba gibanje in igra. 

Otroci preko igre in gibanja spoznavajo svet okoli sebe in se učijo. Otrok si stvari najbolje 

zapomni, kadar je v gibanju, saj različni znanstveniki pravijo, da gibanje pozitivno vpliva na 

delovanje možganov, saj ti otroka pripravijo na učenje in jih organizirajo (Geršak, 2013). Kot 

pedagogi ne smemo pozabiti na pomen neposredne izkušnje, aktivne soudeležbe otroka v 

procesu vzgoje in izobraževanja, ustvarjanja, doživljanja in izražanja otroka. Svet, ki nas 

obdaja, se ves čas spreminja in nam daje nove izzive, zato se moramo tudi mi, pedagoški 

delavci, izpopolnjevati in biti v teku s časom. Otroci so bitja, ki svet najraje spoznavajo 

aktivno in z veliko žlico, zato jim je to potrebno tudi omogočiti in v tem je čar vzgoje in 

izobraževanja, saj smo odrasli zgolj usmerjevalci, ki otroke z različnimi spodbudami 

usmerjamo, da otroci pridobijo pomembna znanja, ki jih odkrivajo sami. S tako vzgojo in 

izobraževanjem si otrok bolje zapomni stvari, saj je bil v procesu učenja aktiven tako s 

telesom kot z umom. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA IN PLESA 

 

Slika 1: Opredelitev ustvarjalnega giba in plesa (Geršak, 2006) 

 

Ena izmed osnovnih človekovih potreb je gibanje. Najvišja človekova potreba pa je 

ustvarjanje, ki človeku omogoča samouresničevanje. Pri ustvarjalnem gibu se povezujeta 

osnovna in najvišja človekova potreba v novo vrednost, ki se kaže v človekovi sproščenosti, 

zadovoljstvu, dobrem počutju, odzivanju in poslušanju sebe. Pri ustvarjalnem gibu 

neposredno izpostavimo sebe, ker se izražamo s telesom in s tem posredujemo svojo 

notranjost (Kroflič, 1992, str. 11). 

 

Ustvarjalni gib opredelimo kot aktiven pristop učenja s pomočjo telesa, kjer je gib sredstvo za 

motiviranje, udejanjenje in razlago. Sem spada ponazarjanje z gibom, gibalne ritmične in 

didaktične igre, rajalne igre, gibalno-plesno izražanje, gibalne dramatizacije in gibalne 

sprostitvene dejavnosti. Ustvarjalni gib se opira na dve področji: gibanje in umetnost. Gre za 

proces učenja, kjer na eni strani uporabljamo telo za gibanje, na drugi strani pa se skozi gib 

izražamo in ustvarjamo samega sebe (Geršak, 2015).  

 

Izhodiščne metode ustvarjalnega giba oziroma plesne vzgoje izhajajo iz načel sodobnega 

umetniškega plesa. Z vključevanjem metod ustvarjalnega giba v vrtce otrokom omogočamo 

učenje skozi igro in umetnostno vzgojo. Otrok se pri tej metodi sprošča, komunicira, ustvarja 

in se uči. Plesna vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom, je izražanje in ustvarjanje 
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z gibom in je metoda učenja. Ustvarjalni gib je motivacijsko sredstvo, sprostitvena tehnika in 

metoda spodbujanja ustvarjalnega mišljenja (Kroflič, Gobec, 1995).  

 

Ustvarjalni gib se ne opira na slog, obliko in tehniko posameznih plesnih zvrsti, ampak izhaja 

iz posebnega pojmovanja gibanja. Gibe si izmišljamo sami, jih ustvarjamo in jih povezujemo 

v plesno gibanje. Pri tem ni pomembna oblika in zunanjost giba, ampak izraznost, kakovost 

in povezanost med ljudmi. Z njim sproščamo napetosti na sprejemljiv način in povečujemo 

spodobnost izražanja čustev. Osnovno načelo ustvarjalnega gibanja je povezanost med 

notranjim doživljanjem, čustvovanjem in gibanjem. To pa omogoča povezanost telesa, duha, 

uma in čustev (Vogelnik, 1993). 

 

2. POMEN USTVARJALNEGA GIBA ZA OTROKOV CELOSTNI 

RAZVOJ 

Ustvarjalni gib je celostna metoda vzgojno-izobraževalnega dela, ki vključuje doživljajsko, 

psihomotorično in spoznavno sestavino. Gre za holistično učenje, v katerem se povezujeta 

duhovnost in telesnost v nedeljivo spoznavno in doživljajsko celoto. Znanost pravi, da je 

učenje najbolj učinkovito takrat, kadar poleg svojih čutil otrok pri učenju uporablja tudi 

gibanje. Z gibalnim izražanjem in ustvarjanjem poglablja doživljanje, s tem se poveča 

motivacija, izboljša razumevanje in zapolnitev. Skozi celostne ustvarjalno-gibalne dejavnosti 

se otrok uči ustvarjalnega sodelovanja, empatičnega poslušanja, upoštevanje sogovornika in 

spoštovanja različnosti (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

Otrokovo mentalno in čustveno življenje je tesno povezano z njegovim telesnim razvojem. 

Otrok se s pomočjo telesnega razvoja postopoma zave svojega jaza, razvija odnose z drugimi 

ter gradi znanja o svetu. Vzgojno-izobraževalne inštitucije stremijo k celostnemu razvoju in 

učenju otrok. Celotno učenje in razvoj pa pomenita razumeti svet s telesom in umom. 

Celostna metoda poučevanja prepleta telesne, doživljajske, miselne in socialne dejavnosti ter 

gradi na skupinskem in individualnem gibalnem ustvarjanju. Ustvarjalni gib omogoča 

raziskovanje lastnega gibanja, usmerja energijo, povečuje kreativnost, stimulira domišljijo in 

razvija telesne spretnosti. Z njim otroke navajamo na sodelovanje, upoštevanje drug drugega, 

reševanje problemov, različnost, strpnost in prijateljske odnose. Poleg tega pa si otrok bolje 

zapomni stvar, kadar je njegovo telo aktivno v enaki meri kot njegovi možgani (Geršak, 

2006).  
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Otrok ima pri celostnem učenju možnost zadovoljiti vse štiri osnovne potrebe, to so potreba 

po moči, potreba po zabavi, potreba po svobodi in potreba po ljubezni. Te so namreč 

ključnega pomena za uspešno učenje (Glasser, W. v Geršak, 2016). Otrok potrebo po ljubezni 

(sodelovanje, sprejetost, pripadnost, prijateljstvo, varnost) zadovoljuje, ko krepi socialne 

odnose, poleg tega pa mu ustvarjalni gib omogoča sodelovanje v prijetnem okolju in mu nudi 

občutek pripadnosti. Otrok ima pri dejavnosti ustvarjalnega giba možnost aktivne udeležbe. 

Otrok ustvarja, podaja ideje, oblikuje proces učenja in vodi skupino, s tem pa zadovoljuje 

potrebo po moči (pomembnost, veljava, ustvarjanje). Ustvarjalni gib je učenje, ki otroku 

omogoča ustvarjalno svobodo in samostojnost, saj se ima otrok možnost izražati na svoj 

lasten način. Tako je zadovoljena potreba po svobodi (svoboda gibanja, mišljenja, govora, 

ustvarjanja, samostojnosti, neodvisnosti). Dejavnosti ustvarjalnega giba otroku omogočijo 

zabavo, sprostitev in igro, tako pa zadovoljimo tudi potrebo po zabavi (spoznavanje novega, 

igrivost, smeh, sprostitev, dobra volja, uživanje, sprememba) (Geršak, 2016). 

 

 

Slika 2: Osnovne potrebe (Glasser, W. v Geršak, 2006) 

 

Ustvarjalni gib pomembno prispeva k otrokovemu samozavedanju, zadovoljstvu in občutju 

uspeha, saj le-ta vpliva na otrokovo vedenje in na oblikovanje stališč ter otroku omogoča 

oblikovanje ustreznih telesnih shem (Geršak, 2006).  

 

Osnovni cilj ustvarjalnega giba ni učenje koreografije po določenih vzorcih, ampak gre za 

ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo otroka, kot igra, kot učenje različnih kurikularnih vsebin z 
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gibalno-plesno izkušnjo. Pri gibalnem ustvarjanju s procesi imaginacije in vizualizacije, z 

razvijanjem prostorskih predstav in ustvarjalnega reševanja problemom pri otroku 

spodbujamo ustvarjalno mišljenje. Ustvarjalni gib je učni pristop z izkustvenim učenjem, to 

pa pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj. Ustvarjalni gib prinaša veliko pozitivnih 

učinkov na otrokov celostni razvoj. Uporabniki ustvarjalnega giba opažajo pozitivne odzive 

otrok, saj se ti veliko gibajo, med seboj sodelujejo, rešujejo probleme, ustvarjajo in si 

oblikujejo pozitivno samopodobo (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011).  

 

Ustvarjalni gib in ples otroku nudita podporo in pomoč pri (Kovač Valdes, 2011): 

 razvijanju kreativnosti, 

 razvijanju empatije, 

 razvijanju prostorskih predstav, 

 razvijanju estetskega čuta, 

 telesnem razvoju, 

 socialnem razvoju, 

 razvoju sočustvovanja, 

 razvoju samozavedanja. 

 

3. VPLIV USTVARJALNEGA GIBA NA OTROKA V VRTCU 

Piagetova razvoja teorija pripisuje velik pomen gibalnim dejavnostim v zgodnjem otroštvu. 

Motorični razvoj ima v prvih letih pomembno vlogo pri razvoju intelektualnih spodobnosti 

(Kroflič, 1992). Z ustvarjalnim gibom in plesom otrok obvladuje svoje gibalne spodobnosti, 

saj jim omogočata raziskovanje osnovnih motoričnih spretnosti z izkušnjami. Otroci imajo 

možnost raziskovati svoje telo kot instrument gibanja, kot sredstvo za izražanje in 

komunikacijo (Kovač Valdes, 2010). Ustvarjalni gib tako zaradi svoje multifunkcionalnosti 

in večplastnosti vpliva na otrokov psihomotorični, kognitivni in socialno-čustveni razvoj 

(Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). 
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Slika 3: Vpliv ustvarjalnega giba na otrokov razvoj (Geršak, 2016) 

 

3.1. PSIHOMOTORIČNI RAZVOJ 

Pri psihomotoričnem razvoju gre za razvoj spretnosti, ki so povezane z gibanjem samim. 

Otrok se zave lastnega telesa, prostora, časa, dinamike (energije), odnosov z drugimi in 

odnosov med deli telesi. Na tem področju otrok razvija plesno postavitev telesa, ravnotežje, 

koordinacijo in skladnost gibov, občutek za prostor in različne vrste gibanja (Kovač Valdes, 

2010). 

 

3.2. KOGNITIVNI oz. SPOZNAVNI RAVOJ 

Psihologi poudarjajo pomembno povezanost med uporabo telesa in razvijanjem drugih 

spoznavnih možnosti (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). Pri kognitivnem 

razvoju gre za zavedanje gibanja telesa v odnosu do prostora in drugih. Na tem področju 

razvijamo plesni spomin in prepoznavanje gibov in korakov. Otrok se uči preko neposredne 

izkušnje in lastne udeležbe, tako lažje in hitreje osvoji in razume posamezne elemente plesa 
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(prostorski vzorci, hitrost, nivoji …). K spoznavnemu razvoju spada tudi opazovanje in 

ovrednotenje plesa. Otrok si na tem področju izoblikuje mnenje o plesu, zato je dobro, da 

opazuje druge otroke pri plesu in analizira njihov ples. Otroke navajamo, da pri svojem 

podajanju mnenja najprej izrazijo pozitivne elemente in svoje mnenje tudi argumentirajo (kaj 

jih je pri plesu navdušilo in zakaj, kaj se jim pri plesu zdelo zanimivo in zakaj …) (Kovač 

Valdes, 2010). 

 

M. Montessori, A. Kolb in Kolb v Geršak (2016) pravijo, da ima gibanje pomembno vlogo za 

učinkovito učenje in pomnjenje, saj je kognitivni razvoj odvisen od njiju. Gibanje izboljša 

splošno razpoloženje, pozornost in motivacijo ter spodbuja kognitivne procese (prav tam).  

 

3.3. ČUSTVENO-SOCIALNI RAZVOJ 

Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva izražajo preko telesne 

govorice, zato tudi otrok svoje čustveno stanje izraža s telesnim stanjem. Otrok bolj izraža 

svoja čustva skozi telesno govorico kot odrasla oseba. Otroci uživajo v plesnih dejavnostih, 

saj preko njih lahko izrazijo vsa svoja doživetja in čustva, ki jih še ne znajo verbalno izraziti. 

Ob tem pa doživljajo zadovoljstvo, kar vpliva na oblikovanje stališč, vedenje, odnose in 

prispeva k pozitivni samopodobi. Ples otroku omogoča vzpostavitev pozitivnega in 

spoštljivega odnosa do lastnega telesa. Skozi ustvarjalni gib otrok sprošča domišljijo, krepi 

ustvarjalnost, inovativnost in občutek svobode (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 

2011). 

 

Za ustvarjalni gib je značilno medsebojno sodelovanje, ki pri otrocih spodbuja razvoj 

pozitivnih medčloveških odnosov. Poleg tega otrokom omogoča pridobivanje izkušenj na ne 

tekmovalen in ustvarjalen način, kjer ni pomemben uspeh, ampak proces ustvarjanja in 

uživanje v njem. S tem otroke navajamo na sodelovanje, reševanje konfliktov, spoštovanje 

drug drugega, sporazumevanje, strpnost, različnost in prijateljske odnose. V skupini se 

ustvari prijetna in prijazna klima med vsemi člani skupine (vzgojitelj – otrok, otrok – otrok), 

kar pozitivno vpliva na otrokov celostni osebni razvoj. Skupina in okolje otroka sprejema, mu 

daje ideje, ga potrjuje in mu daje zagon, da se razvije v vsestransko osebo (Meško, Geršak, 

Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). Vsak otrok potrebuje pozitivno potrditev s strani vzgojitelja, 

da je pri ustvarjanju uspešen. Vsaka pohvala je vedno dobrodošla in spodbudna za otrokovo 

nadaljnje raziskovanje in ustvarjanje (Kovač Valdes, 2010). 
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4. PLESNA VZGOJA IN USTVARJALNI GIB V VRTCU 

Kurikulum za vrtce (2012) je nacionalni dokument ter koncept in sistem predšolske vzgoje v 

vrtcih. Oblikovan je za dnevne programe in je ustrezna strokovna podlaga za izvajanje 

različnih programov. Kurikulum za vrtce zajema cilje, načela predšolske vzgoje in spoznanja, 

da otrok svet dojema in sprejema celostno, da se uči in razvija v aktivnem fizičnem in 

socialnem okolju, da je otrok v vrtcu v interakciji z osebami različnih starosti in se tako 

razvija individualno in pridobiva sociološke veščine. Ob uporabi strokovne literature in 

priročnikov kurikulum omogoča kakovostno razvijajočo in spreminjajočo predšolsko vzgojo 

v vrtcu, ki upošteva odzivanje otrok, organizacijo življenja v vrtcu in vključenost vrtca v širše 

okolje (Kurikulum za vrtce, 2012). Plesna vzgoja je v predšolski vzgoji samostojno vzgojno 

področje, ki spada v okvir umetnost, močno pa se povezuje še s cilji s področja gibanja 

(Geršak, 2006). 

 

UMETNOST 

Umetnost je področje, ki otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih zmožnosti, ki se izražajo 

skozi otrokovo igrivo spoznavanje in raziskovanje sveta. Otrok skozi umetnost komunicira in 

se izraža, v umetnosti ustvarja in izumlja ter umetnost doživlja in razvija čut za estetiko. 

Zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja so izkušnje s področja umetnosti pomemben 

dejavnik, ki otroku omogočajo uravnotežen razvoj in duševno zdravje (Kurikulum za vrtce, 

2012). 

 

Globalni cilji s področja umetnosti: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v (plesni) umetnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z (plesno) umetnostjo, 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških spodobnosti  

(Kurikulum za vrtce, 2012). 

 

GIBANJE 

Otrokovi primarni potrebi sta potreba po gibanju in potreba po igri. Otrok z gibanjem 

zaznava prostor, čas, okolico in samega sebe. V prvih letih otrokovega življenja je v ospredju 

otrokov gibalni razvoj, ki poteka od naravnih, preprostih oblik gibanja do zahtevnejših oblik 
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gibanja. Raznovrstne gibalne izkušnje otoku prinašajo zadovoljstvo in veselje. Otoku se 

omogoča, da skozi raznovrstne gibalne dejavnosti razvija, spoznava in usvaja gibalne 

spodobnosti in sheme. Z gibanjem se otrok razvija intelektualno, hkrati pa imata gibanje in 

igra pomembno vlogo pri čustveno-socialnem razvoju (Kurikulum za vrtce, 2012). 

 

Globalni cilji s področja gibanja, ki se povezujejo s plesno vzgojim in ustvarjalnim gibom: 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne spodobnosti, 

 razvijanje gibalnih sposobnosti, 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne spodobnosti, 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti 

(Kurikulum za vrtce, 2012). 

 

Plesna vzgoja in ustvarjalni gib v vrtcu potekata tako, da otrok sam raziskuje gib, si sam 

izmišlja in ustvarja gibe ter jih povezuje v plesno gibanje. Tu ni pomembna zunanjost in 

oblika giba, temveč njegova izraznost, sporočilnost in povezovanje z ostalimi otroki, ki so 

vključeni v proces ustvarjanja. Osnovno načelo predšolske plesne vzgoje je povezovanje med 

igro, gibanjem, notranjim doživljanjem in čustvovanjem. Ustvarjalni gib in plesna vzgoja se 

uspešno povezujeta z vsem kurikularnimi področji dejavnosti (jezik, matematika, narava, 

družba). Pri področju jezik otrok skozi ustvarjalni gib raziskuje svet in se ob ustvarjanju 

orientira v lastnem telesu in prostoru, kar je zelo pomembno pri začetnem opismenjevanju. S 

plesom in gibom otroci prikazujejo zgodbe in igre vlog, se vživljajo v različne situacije ter se 

urijo v neverbalni komunikaciji. Pri področju matematika je primerno gibanje v obliki 

različnih črt (ravne, krive), ponazarjanje simetrije, oblikovanje različnih oblik in likov, 

raziskovanje različnih pojmov (na, pod, zunaj, znotraj, nad, zraven …), razvrščanje in 

urejanje. Pri področju narava z gibanjem ponazarjamo spreminjanje v naravi, spoznavamo 

značilnosti naravnega in umetnega okolja ter človeškega telesa. Pri področju družba pa 

ustvarjalni gib vključujemo preko krepitve socialnih odnosov in gibalnega vživljanja v 

življenje nekoč in danes (Geršak, Lenard, 2014). 
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Pri iskanju načinov vpeljevanja ustvarjalnega giba in plesa na različna področja dejavnosti v 

vrtcu so potrebna znanja, ustvarjalnost in iznajdljivost vzgojiteljev, ki bodo tako prispevali k 

razvijanju njihove lastne ustvarjalnosti (Geršak, 2006). Plesna vzgoja in ustvarjalni gib 

morata biti prilagojena različnim potrebam, sposobnostim in interesom otrok, saj bosta le 

tako lahko prispevala k optimalnemu razvoju in zdravju otroka (Kurikulum za vrtce, 2012).  

 

Raziskave na področju plesne vzgoje in ustvarjalnega giba so pokazale, da obstajajo 

dispozicije za izražanje in ustvarjanje z gibanjem pri vsakem človeku, le vzbuditi jih je 

potrebno in spodbujati njihov razvoj. Skozi posamezne značilnosti gibanja v posamezni 

starosti lahko vidimo razvoj plesnih sposobnosti (Kroflič, Gobec, 1995).  

 

Osnovne značilnosti gibanje otrok starih od 1 do 3 leta: 

 spontano gibanje v izražanju čustev, v funkcijski igri, v usvajanju in spoznavanju 

okolice, 

 opazovanje gibanja v okolici, 

 usklajevanje gibanja z ritmom glasbe, 

 poskusi posnemanja gibanja iz okolice (gibanja otrok in odraslih), 

 usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje, 

 izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih (Kroflič, Gobec, 1995). 

  

Osnovne značilnosti gibanja otrok starih od 3 do 4 leta: 

 celovito in shematsko gibanje, 

 gibanje v skladu z ritmom glasbe, 

 ples,  

 obvladovanje prostora gibanja, 

 prilagajanje gibanja drugim otrokom, 

 vživljanje v gibanje v okolju in posnemanje le-tega, 

 z gibanjem podoživeta čustva, 

 oblikovanje gibanja (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

Otroku je potrebno pri zgodnjem učenju gibanja omogočiti stik s konkretnimi pojavi, da bo 

imel dober temelj za kasnejšo abstrakcijo. Otrok si z ustvarjalnim gibom z lastno aktivnostjo 
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pridobiva znanja in jih ponotranji. Zato govorimo o utelešenju oziroma povezavi med 

telesom in umom (Geršak, 2015). 

 

5. ELEMENTI PLESA 

S t. i. Labanovo analizo človekovega gibanja lahko predstavimo vsebino človekovega gibanja 

in ustvarjanja z gibanjem. Analiza poudarja, da so energija, prostor, čas in tok gibanja 

osnovne kategorije, ki opredeljujejo vsako človeško gibanje. Telo se giba v prostoru, v času, 

z energijo in s tokom. Štirje osnovni elementi plesa so telo, prostor, čas in energija. Z njihovo 

pomočjo pri otroku razvijamo plesni besednjak in ustvarjalnost. Elementi plesa nam 

omogočajo, da preverimo, ali smo naše zastavljene cilje uresničili in ali se je koncept 

elementov plesa pri otrocih razširil ali poglobil ali ostaja enak (Geršak, 2015). 

 

Slika 4: Elementi plesa (Geršak, 2006) 

 

Slika 5: Elementi plesa (Geršak, 2006) 
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S predšolskimi otroki raziskujemo različne načine gibanja (na mesti in v prostoru), pri tem 

uporabljamo različne dele telesa. V prostoru raziskujemo in uporabljamo različne nivoje, 

smeri, poti, obliko in velikosti gibanja, zraven pa lahko vključimo tudi tempo, ritem, trajanje, 

hitrost in poudarek. Vpeljava ustvarjalnega giba omogoča veliko možnosti ustvarjanja v 

skupini, v paru in individualno ter omogoča, da otroci razvijajo tako verbalno kot neverbalno 

komunikacijo in med seboj sodelujejo (Geršak, 2015). 

 

V predšolskem obdobju z otroki gradimo na osnovnih plesnih elementih, kot so velikost, 

smer hitrost, nivo. Vzgojitelji moramo biti pri načrtovanju dejavnosti v skupini pozorni tudi 

na uravnotežen delež vsebin, ki na eni strani omogočajo intenzivno »moško« gibanje in na 

drugi nežno »žensko« gibanje. Otrokom moramo ponuditi plesno-gibalne dejavnosti, ki 

omogočajo in spodbujajo konstruktivno uporabo in porabo energije (energičnost, ostrina, 

dinamika, odločnost) (Geršak, 2006). 

 

6. PLESNE SPODBUDE 

Priporočljivo je, da kot sestavino plesne vzgoje in ustvarjalnega giba uporabljamo različne 

plesne spodbude. V otrokovo gibalno ustvarjanje vključujemo različne predmete, ki jih otrok 

lahko meče, lovi, se z njimi valja, plazi in kotali. S predmeti lahko ustvarja na tleh, kleče, 

sede, lahko teče, skače in stoji. S temi predmeti oziroma spodbudami otrok spoznava svoj 

odnos do predmeta, odkriva nove oblike gibanja in korakov ter spoznava gibanje, ki mu ga 

omogoča dani predmet. Pozitivne učinke na otrokovo ustvarjanje imajo tudi kostumi in 

maske, s pomočjo katerih postane anonimen, kar pripomore k temu, da se bolj sprosti in 

postane bolj odprt. To se odraža v njegovem ustvarjanju in izražanju, ki je tako bolj izrazito. 

Spodbude delimo na zunanje in notranje. 

 

Med zunanje spodbude spadajo: 

 glasba, 

 različni rekviziti in predmeti, 

 pravljice, zgodbe in pesmi, 

 didaktične kartice, 

 pojavi in bitja iz okolja, 

 inštrumenti, 

 ples, 
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 likovna umetnost (Geršak, 2006). 

 

Poleg zunanjih spodbud pa pri ustvarjalnem gibu uporabljamo tudi notranje spodbude. 

Mednje spadajo predstave, ki izhajajo iz predhodnih doživetij in domišljijskih predstav 

posameznika. 

 

Med notranje spodbude spadajo: 

 gibanja in vedenja živali, 

 oblike v okolju, 

 televizijske oddaje, 

 literarne in likovne spodbude, 

 podoživljanje čustvenih stanj, 

 podoživljanje lastnih doživetij (Geršak, 2006). 

 

V predšolskem obdobju ima pri razvoju plesnih sposobnosti večjo vlogo neposredna zunanja 

spodbuda. Mlajši kot je otrok, več potrebuje zunanjih plesnih spodbud za gibalno izražanje in 

ustvarjanje. Ko postane otrok starejši, pa lažje in bolje črpa plesne spodbude iz lastnih 

doživetij (notranje plesne spodbude). Plesne spodbude črpamo iz narave, otrokovega 

vsakdanjega okolja, različnih umetniških področji in tem, ki so otroku blizu, saj je za otroka 

pomemben vir spodbud tisto, kar zaznava. Plesno vzgojo in ustvarjalni gib tako omogočijo 

različne plesne spodbude, ki spodbujajo gibalno izražanje in ustvarjanje, povezujejo v celoto 

(Kroflič, Gobec, 1995). 

 

V zgodnjem otroštvu je cilj plesnih dejavnosti in ustvarjalnega giba to, da spodbujamo in 

razvijamo otrokove naravne spodobnosti. Otrokom omogočimo veliko možnosti za 

ustvarjanje, izražanje in raziskovanje ter jim pri tem tudi pomagamo. Različne plesne 

spodbude spodbujajo otrokovo domišljijo, s tem pa se bogati otrokova plesna izraznost in 

spodobnost. Otrok se s pomočjo spodbud odpre in izraža. Izraža pa to, kar nam z besedami ne 

more povedati. Pri ustvarjalnem gibu ni pravih in napačnih načinov izražanja, z različnimi 

spodbudami otroka izzovemo in mu omogočimo prosto gibanje in ustvarjanje, kjer ni napak. 

Z ustvarjalnim gibom otrok gradi zavest o lastnih spodobnostih ter razvijajo lastne ideje in 

kreativnost (Geršak, 2015). 
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Vzgojitelji imamo možnost, da različne načine otroka motiviramo za gibanje. Odlična 

motivacija za ustvarjalni gib so različni vsakodnevni predmeti, s katerimi se otrok nauči 

pomembnih spretnosti, npr. koordinacije in gibljivosti, in krepi in razvija svoje telo. Trajanje 

in izvedbo posameznih dejavnosti ustvarjalnega giba prilagodimo motiviranosti in starosti 

otrok (Kovač Valdes, 2010). Kreativnemu vzgojitelju nikoli ne zmanjka spodbud, včasih je 

potrebno le prisluhniti otroku in ga opazovati pri njegovi spontani igri (Geršak, 2015).  

 

Najpogostejša plesna spodbuda je glasba, saj nas njen ritem osvoji in se nanj odzovemo z 

gibanjem oziroma plesom. Pri plesu pa se ne odzovemo samo na slišano in videno, temveč 

tudi na doživetja in občutenja. Za plesno ustvarjanje je primerna instrumentalna glasba z 

enakomernim ritmom. V vrtcu bi morali večkrat posegati po inštrumentih, ki ustrezajo 

otrokovemu gibanju. Vse plesne spodbude bogatijo otrokovo plesno izraznost in spodobnost. 

Vzgojiteljice v vrtcu izgubljajo zaupni telesni stik z otroki, saj vse preveč dnevnih dejavnosti 

izvajajo šolsko. Z različnimi didaktičnimi karticami, ki so odlična zunanja spodbuda za 

ustvarjalni gib, lahko vzgojiteljice ponovno vzpostavijo zaupno vez med otroki in sabo 

(Geršak, 2006). 

 

7. SPROŠČANJE 

Sprostitev je najbolj naravno stanje našega telesa in duše. V osnovi sta si počitek in sprostitev 

zelo podobna, le da je za sprostitev potrebno nekaj storiti. Sprostitev je nasprotje stresu. Tu 

gre za odsotnost fizične in psihične napetosti. Pomembno je, da se sproščamo tako odrasli in 

otroci, kajti stresno stanje nam vzame veliko živcev in energije, kar vpliva na naše zdravje, 

kakovost in dolžino življenja ter ustvarjanje. Sproščanje pomaga pri vključevanju v skupino, 

zmanjšuje agresivnost, prispeva k boljšemu razumevanju in povečuje strpnost. Sprostitev 

pomirja, opogumlja, spodbuja in veča samozavest (Geršak, 2005). 

 

Priporočljivo je, da otrokom omogočamo sprostitev med različni dejavnostmi v vrtcu, ne 

samo pri plesnih. Že najmlajši otroci uživajo ob sprostitvah in masažah, saj jim telesni stik 

daje občutek varnosti in jih pomirja. Sprostitve vpeljemo s pomočjo igric, ki otrokom 

pomagajo, da se predajo in prisluhnejo samemu sebi. Na sprostitev navajamo otroke vseh 

starosti, začnemo že z najmlajšimi. Otroci potrebujejo sprostitve, saj živijo v hitrem 

življenjskem tempu, polnega dražljajev iz okolice. Sproščen otrok je zdrav in duševno 

neobremenjen, ukvarja se sam s seboj, se celotno predaja igri in kaže zanimanje za okolje. 
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Telo nesproščenega otroka je v stalni pripravljenosti, kar se kaže v napetosti otroka. Otrok 

mora spoznati, da poleg zunanjih dražljajev obstajajo tudi notranji dražljaji oziroma notranji 

svet. Notranji svet je svet tišine in miru, ki mu pomaga opredeliti in procesirati zunanje 

dražljaje, hkrati pa spoznava, da obstaja svet, iz katerega si lahko črpa novo energijo. Otrok 

lahko prej samostojno osvaja svet ter se hitreje in lažje zavaruje pred negativnimi vplivi iz 

sveta (Geršak, 2006). 

  

Duševno in telesno sprostitev lahko pri otroku dosežemo z aktivnim gibanjem, saj preko 

intenzivnega ustvarjanja in doživljanja lahko sprošča napetosti. Psihofizično sprostitev pa pri 

otroku dosežemo z umirjanjem. Z različnimi sprostitvami zavestno popuščajo mišice, s tem 

pa posledično dosežemo duševno sprostitev. Umirjanje je lahko nebesedno (s telesnim 

dotikom, z glasbo, z različnimi masažami) ali besedno (besedno usmerjanje na dihanje, na 

zavestno napenjanje in popuščanje mišic, na vzbujanje miselnih slik in čutnih predstav) 

(Kroflič, Gobec, 1995). 

 

Sproščanje pomembno prispeva k razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti, zato je 

pomembno, da sprostitvena vzgoja postane del vzgajanja otrok. Sprostitvena vzgoja je 

pomembna in nujna alternativna delu otrokovega sveta, ki je poln površnega in nedejavnega 

doživljanja. Otrok mora imeti možnost improvizacije, odkrivanja in uporabe lastne 

domišljije, ki mu pomagajo ustvarjalno reševati probleme. V vrtcu je priporočljiva uporaba 

sprostitvenih igric, različnih masaž, joge za otroke, tibetančki in uvajamo vodeno 

vizualizacijo (Geršak, 2006). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPRDELITEV PROBLEMA 

Gibanje je ena izmed osnovnih potreb otroka. Otrok s pomočjo gibanja raziskuje svet okrog 

sebe, se igra, ustvarja in izraža. Poleg tega pa razvija ustvarjalno mišljenje, motorične 

spretnosti in pridobiva socialne izkušnje (Preksavec, 2015). Starši in vzgojitelji moramo 

otrokom omogočiti gibanje in  jim pripraviti raznovrstne dejavnosti, ki jih bodo spodbujale k 

samostojnemu raziskovanju in ustvarjanju le-tega.  

 

Plesna vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. Je vzgojna in učna metoda, pri 

kateri oblikujemo, izražamo in ustvarjamo z gibom (Kroflič in Gobec, 1995). Cilj plesnih 

dejavnosti je, da razvijamo in spodbujamo otrokovo plesnost. Pri tem z različnimi 

spodbudami otroka popeljemo v plesno ustvarjanje in raziskovanje (Geršak, 2015). Ples 

spodbuja razvoj motorike ter pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, otrokov gibalni, 

intelektualni, telesni, čustveni in socialni razvoj (Geršak, 2006). 

 

Otroka s pomočjo različnih spodbud povabimo k plesnemu ustvarjanju in raziskovanju. 

Spodbude delimo na notranje in zunanje. Notranje izhajajo iz predstav otroka in njegove 

domišljije, zunanje spodbude pa predstavljajo različni pripomočki in rekviziti. Spodbude 

pomagajo otroku, da se nam odpre in nam s plesom pove tisto, česar z besedami ne more. 

Poleg tega pa razvija svoje ideje in kreativne pristope (Geršak, 2015). V predšolskem 

obdobju imajo zunanje spodbude pri plesnem ustvarjanju večjo vlogo kot notranje (Kroflič in 

Gobec, 1995). 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala, kako lahko na različne načine vpeljemo ustvarjalni gib v 

1. starostnem obdobju. S pomočjo gibalno-plesnih dejavnosti in različnih pripomočkov sem 

poskušala spodbuditi otroško domišljijo, ustvarjanje in raziskovanje. Pri tem pa so me 

zanimali odzivi otrok in njihovo izražanje na ponujene spodbude. 

 

2. CILJI 

 C 1: Preveriti, ali je mogoče ustvarjalni gib na različne načine vpeljati v 1. starostno 

obdobje. 
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 C 2: Ugotoviti, katere plesne spodbude so primerne za otroke v 1. starostnem 

obdobju. 

 C 3: Ugotoviti, kako se otroci v 1. starostnem obdobju odzivajo na ustvarjalni gib. 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 R 1: Na kakšne načine je možno ustvarjalni gib vpeljati v 1. starostno obdobje? 

 R 2: Katere plesne spodbude so primerne za otroke v 1. starostnem obdobju? 

 R 3: Kakšni so odzivi otrok v 1. starostnem obdobju na ustvarjalni gib? 

 

4. RAZISKOVALNA METODA 

Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna. 

 

4.1. OPIS VZORCA 

Dejavnosti sem izvajala v Vrtcu Domžale, enota Krtek Ihan, v skupini Gosenice. Vzorec je 

obsegal 14 otrok (8 deklic in 6 dečkov), starih od 2 do 3 leta.  

 

4.2. PRIPOMOČKI 

 milni mehurčki,  

 rute in rjuhe,  

 baloni, 

 dežniki, 

 tempera barve, 

 papir,  

 trakovi, 

 fotoaparat, 

 radio, 

 knjiga Gibalne zgodbe (Schmidt, 2009), 

 knjiga Vodena vizualizacija (Schmidt, 2012), 

 CD z različno inštrumentalni glasbo. 
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4.3. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je temeljilo na nestrukturiranem opazovanju. Opažanja sem zapisovala v 

obliki analiz in evalvacij ter jih dokumentirala s fotoaparatom.  

 

4.4. OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene rezultate sem dokumentirala z zapisovanjem in fotografiranjem. Odgovorila sem 

na zastavljena raziskovalna vprašanja in preverila, ali sem dosegla zastavljene cilje. Pri 

obdelavi podatkov sem uporabila deskriptivno analizo pedagoškega raziskovanja.  

 

4.5. METODE DELA 

 Metoda pogovora 

 Metoda ustvarjanja 

 Metoda lastne aktivnosti 

 Metoda prepuščanja glasbi 

 Metoda poslušanja 

 Metoda prikazovanja 

 Metoda imitacije 

 

4.6. OBLIKE DELA 

 Frontalna oblika dela 

 

5. IZVEDBA DEJAVNOSTI NA TEMO USTVARJALNEGA GIBA 

Globalni cilji: 

 Razvijanje plesnega izražanja in mišljenja 

 Razvijanje plesa kot prijetne izkušnje 

 

5.1. DEJAVNOST Z BALONI 

Cilji dejavnosti: 

 Otrok s pomočjo balona ustvarja različne gibalne motive 

 Otrok doživlja prostor v različnih smereh in nivojih 

 Otrok oblikuje skladno gibanje rok in gornjega dela telesa 

 Otrok doživlja individualno gibanje in v skupini 
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Potek dejavnosti: 

Na začetku dejavnosti so se otroci posedli na modre pike, ki jih uporabljajo tudi za jutranji 

krog. S seboj sem prinesla balone različnih barv, ki pa še niso bili napihnjeni. Vsak otrok si je 

izbral svojo barvo balona.  

 

Slika 6: Izbiranje barve balona 

Medtem ko sem sama pihala balone, so otroci opazovali, kaj se dogaja z balonom in mi svoja 

opažanja tudi povedali (balon je postajal vedno večji); pogovorili smo se tudi o tem, kaj se 

zgodi z balonom, če ga preveč stisnemo, ga špiknemo z iglo ali ga preprosto preveč 

napihnemo (balon poči). Ko je vsak otrok dobil svoj balon, smo ponovili, kakšne barve 

balone imajo.  

 

Slika 7: Pogovor o balonih 
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Nato sem otrokom povedala, da bomo plesali skupaj z baloni, zato smo vstali in vsak je 

poiskal svoj prostor. Predvajala sem inštrumentalno glasbo in vsak otrok je lahko plesal, kot 

je želel. Sama sem ta čas opazovala otroke in njihova različna gibanja.  

 

Slika 8: Samostojno plesno ustvarjanje z baloni 

Ko se je glasba zaključila, sem otroke povprašala, kako so plesali z balonom. Skupaj smo 

poustvarili njihova gibanja in se spomnili še nekaj novih. Nato sem ponovno predvajala 

inštrumentalno glasbo in otroci so ponovno plesali z baloni, kot so želeli. 

 

Slika 9: Dvigovanje balona v zrak 
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Slika 10: Objemanje balona 

 

Slika 11: Kotaljenje balona po nogah 

 

Slika 12: Ples z baloni 
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Balone smo odložili na stran in sedaj poskušali s svojim telesom pokazati obliko balona. 

Sklenili smo krog in ustvarili velik balon, ta je bil sprva prazen. Vsi skupaj smo pihali balon, 

medtem se je naš krog večal. Ker smo balon preveč napihnili, je ta počil in padel na tla. To 

smo večkrat ponovili.  

 

Slika 13: Pihanje velikega balona 

 

Slika 14: Pok velikega balona 

Ponovno smo vzeli svoje balone, poiskali svoj prostor in se ulegli na tla. Otroke sem prosila, 

da zaprejo oči, in predvajala sproščujočo glasbo. Glasbo sem počasi utišala in skupaj z otroki 

smo v ležečem položaju trikrat globoko vdihnili in izdihnili ter počasi vstali. Vsak otrok je 

svoj balon odnesel v garderobno omarico in kasneje domov. 
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Slika 15: Sproščanje z baloni 

 

Slika 16: Deček z balonom 

Analiza dejavnosti: 

Otroke so že na samem začetku zelo pritegnili baloni, ki sem jih prinesla s seboj. Zanimalo 

jih je tudi, kaj bomo z njimi počeli, ali ga bodo lahko odnesli domov ter ali lahko dobijo 

balon določene barve. Otroci so bili veseli, da so si lahko izbrali svoj balon. Skupaj smo 

ugotovili, da so baloni na začetku majhni in da postanejo vedno večji, ko vanje pihamo. Na 

vprašanje, kaj se zgodi z balonom, če ga pihamo in pihamo ali špiknemo z iglo, so otroci 

povedali, da balon poči. Otroci so balon poznali, zato sem pričakovala, da bodo znali 

odgovoriti na vprašanja. Otroci so tudi primerjali balone med seboj in ugotavljali, čigavi 

baloni so enake barve. Pri samem plesu z baloni so otroci potrebovali kar nekaj spodbud in 

vodenja. Videlo se je, da so navajani vodenja in ne samostojnega ustvarjanja. Otroci so se z 

balonom sprehajali po prostoru, ga metali v zrak in se z njimi vrteli. Brez glasbe smo 

ponovno pokazali njihovo gibanje in se jih skupaj spomnili nekaj novih. Ugotovili smo, da 
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lahko balon dvignimo visoko v zrak in ga spustimo na tla, deček je ugotovil, da bi lahko 

balon brcali kot žogo, deklica pa, da lahko z balonom mahamo, lahko ga stisnemo k sebi, a 

moramo biti previdni, da ga ne počimo. Sama sem predlagala, da balon lahko vrtimo okoli 

svojega trebuha in hrbta (balon skrijemo za hrbet in pokažemo na trebuhu), da ga stisnemo 

med noge in z njim skačemo, da se usedemo na tla ga damo na stopala (nart), ko noge 

dvignemo, se balon zakotali k nam. Vse predloge smo tudi preizkusili in otroci so bili pri 

izvajanju zelo spretni. Ko so ponovno plesali ob inštrumentalni glasbi, so uporabljali več 

raznolikega gibanja in uporabljali gibanja, ki smo jih prej upodabljali brez glasbe. Otroci so 

bili nad plesom z baloni navdušeni in želeli so ga ponoviti, zato sem še enkrat predvajala 

glasbo in se jim tokrat pri plesu z baloni tudi pridružila. Večina otrok me je poskušala 

posnemati in sledila mojemu gibanju in plesanju. Opazila pa sem, da se nekaj otrok ni 

zmenilo za mojo vključitev v ples in so kljub temu samostojno plesali z baloni. Balone smo 

nato odložili na stran in otroke sem spodbudila, da so sami poskušali s telesom pokazati 

obliko balona. Deklica mi je sprva povedala, da je balon okrogle oblike, in spodbudila sem 

jo, da bi to obliko še pokaže s telesom. Deklica je bila izredno iznajdljiva in sklenila roke in 

tako ustvarila neke vrste krog oziroma obliko balona. Ostali otroci so jo posnemali, a kljub 

temu sem jih sama dodatno spodbujala in spraševala, kako bi še lahko pokazali obliko 

balona. Skupaj smo naredili en velik krog, ki je predstavljal balon. Otroci so pri pihanju zelo 

uživali, najbolj pa so se veselili poka balona, saj smo vsi padli na tla. To smo ponovili trikrat. 

Otrokom sam naročila, da ponovno vzamejo svoje balone. Zelo dobro so si zapomnili barvo 

svojega balona. Skupaj so se ulegli na tla, večina otrok ga je stisnilo k sebi, presenetil pa me 

je deček, ki je balon uporabil kot vzglavnik. Otroke sem prosila, da zaprejo oči, a jih niso 

imeli zaprte ves čas. Oči so odpirali in zapirali, a so se kljub temu ob sproščujoči glasbi 

umirili in sprostili. Veseli so bili, da so na koncu lahko svoje balone odnesli domov. Kljub 

temu da sem otroke veliko vodila, sem opazila, da je otrokom všeč, da lahko sami 

raziskujejo, kaj lahko počnejo s svojem telesom in skozi odraze otrok skozi dejavnost lahko 

trdim, da so otroci v dejavnosti zelo uživali in bili zelo aktivni. 

 

5.2. DEJAVNOST Z RUTAMI IN RJUHAMI 

Cilji dejavnosti: 

 Otrok s pomočjo rute ustvarja različne gibalne motive 

 Otrok doživlja prostor v različnih smereh in nivojih 

 Otrok oblikuje skladno gibanje rok in gornjega dela telesa 
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 Otrok doživlja individualno gibanje in v skupini 

 

Potek dejavnosti: 

V zeleni škatli sem v skupino prinesla različno velike rute in rjuho ter jih stresla na sredino 

našega kroga. Vsak otrok si je vzel svojo ruto, moje navodilo otrokom pa je bilo, da lahko z 

rjuhami plešejo po lastnih željah in raziskujejo, kako lahko na različne načine uporabljamo 

rjuho.  

 

Slika 17: Izbira rut in rjuh 

 

Slika 18: Ples z rutami in rjuhami 
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Slika 19: Ples z rutami in rjuhami 

Predvajala sem inštrumentalno glasbo in ples se je začel. Ponovno smo se pogovorili o tem, 

na kakšne načine so otroci uporabili rute pri svojem plesu in jih skupaj ponovno pokazali. Še 

enkrat sem prižgala glasbo in otroci so zaplesali z rutami in rjuhami. Preden so začeli plesati, 

pa sem jim povedala, da tokrat plešejo in nastopajo zame in za vzgojiteljico Tjašo. S Tjašo 

sva jim za uvod zaploskali, nato so otroci zaplesali, na koncu so se nama še priklonili in 

midve sva jim ponovno zaploskali. Ena izmed deklic je izbrala veliko rjuho, nato pa sta jo 

skupaj z drugo deklico prijeli vsaka z ene strani in jo dvigovali v zrak. Ideja je bila zanimiva 

in vsi skupaj smo se jima pridružili. Vsak je prijel en konec rjuhe, tako da smo jo napeli. 

Skupaj smo rjuho dvigovali v zrak in jo spuščali na tla.  

 

Slika 20: Dvigovanje in spuščanje velike rjuhe 

Eden izmed dečkov se je med tem, ko je bila rjuha v zraku, skril pod rjuho, in ta ga je, ko 

smo se sproščali na tla, skrila oziroma pokrila. Vsi otroci so posnemali njegovo dejanje in se 
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poskušali skriti pod rjuho. Nato sem otrokom naročila, da se usedejo v gručo na tla. S Tjašo 

sva prijeli veliko rjuho in otroke pokrivali in odkrivali.  

 

Slika 21: Skrivanje pod rjuho 

Otroci so si spet izbrali rjuhi, tokrat dve. Eno rjuho so položili na tla in se nanjo ulegli, z 

drugo pa so se pokrili. Prosila sem jih, naj zaprejo oči. Sama sem v roke vzela dve zeleni 

plošči, ki sta sicer namenjeni igri s kockami. S ploščami sem ustvarila neke vrste veter, 

otrokom zelo tiho in umirjeno govorila, da jih boža prijazni gozdni veter. Po končanem 

sproščanju sem jih prosila, da vstanejo in pospravijo rute v zeleno škatlo. Otroci so izrazili 

željo, da bi se še radi igrali z rutami, zato sem jim pustila, da so jih uporabili tudi pri prosti 

igri.  

 

Slika 22: Sproščanje na rjuhah in rutah 

Deklica in deček sta poskušala z veliko rjuho pokriti mizo, priskočila sem jima na pomoč in 

skupaj smo naredili šotor, v katerega so se skrili vsi otroci in se v njem igrali še celo 

dopoldne. 
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Slika 23: Šotor iz rjuh in rut 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci so tokrat že vedeli, da moj prihod v skupino pomeni plesno dejavnost. Še preden smo 

začeli in sem sama še pripravljala vse potrebno, so me spraševali, s čim bomo plesali in bili 

vidno navdušeni in motivirani za dejavnost. Ko sem pred njih postavila zeleno škatlo, so si 

hitro izbrali svoje rute. Kljub temu da je bila to šele moja druga dejavnost na temo 

ustvarjalnega giba, sam pri otrocih že opazila napredek. Pri samem plesu so veliko bolj 

raziskovali in ustvarjali z rutami. Tokrat je že bilo potrebno manj spodbud in vodenja. Pri 

samem plesu, ustvarjanju in raziskovanju so bili izredno iznajdljivi in inovativni. Deček si je 

z ruto pokril glavo in z njo plesal po prostoru, deklica si jo je zavila okrog pasu, kot bi imela 

obleko, in druga deklica je vzela svojo ljubkovalno igračo, medvedka, ga zavila v ruto in z 

njim plesala. Večinoma so otroci z rutami veliko mahali, jih metali v zrak in se z njimi vrteli 

ter posnemali otroke, ki so bili bolj iznajdljivi. Presenečena sem bila nad dečkom, ki si je vzel 

dve ruti, eno ruto je razgrnil na tla in se nanjo ulegel, z drugo pa se je pokril in opazoval 

ostale otroke pri plesnem ustvarjanju. Sam je bil sicer pasiven, a še vseeno aktiven, saj se je 

domislil, kako uporabiti rute. Vseeno smo po končanem prvem plesu spet skupaj pokazali 

njihove ideje in gibanja skozi ples ter nato še enkrat zaplesali. Njihov ples je bil zdaj še bolj 

raznolik in poln gibanja. Otrokom je tudi veliko pomenilo, ko sem povedala, da sedaj 

nastopajo za naju s Tjašo. Na koncu so bili zelo ponosni nase, saj sva jih s Tjašo pohvalili in 

jim zaploskali. Deklica, ki je imela veliko rjuho, je imela sprva nekaj težav pri samem plesu, 

a ji je na pomoč priskočila druga deklica in skupaj z njo sta se vrteli in jo dvigovali v zrak. 

Vsi smo jima priskočili na pomoč in dvigovali rjuho v zrak in se skrivali pod rjuho. Otroci so 
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pri tej dejavnosti zelo uživali in se smejali. S Tjašo sva jih posedli pod rjuho in jih pokrivali 

in odkrivali. Otroci so mahali pod rjuho in se smejali, ko sva jih odkrili. Pri sproščanju so bili 

zelo umirjeni in so pozorno poslušali zgodbo o vetru. Kljub temu da sem dejavnost 

zaključila, so otroci izrazili željo, da bi se še radi igrali z rjuhami in rutami. Deček in deklica 

sta se domislila, da bi naredili šotor in poskušala pokriti mizo z rjuho, vsi smo jima priskočili 

na pomoč in naredili šotor, v katerem so se otroci igrali še celo dopoldne. Rute so bile za 

otroke dobra spodbuda za plesno ustvarjanje in raziskovanje. Videlo se je, da so se otroci že 

bolj odprli in so več samostojno raziskovali. Vsi otroci so tako ali drugače aktivno sodelovali 

skozi celotno dejavnost. Veseli so bili pohval, ki sva jim jih namenili s Tjašo, in menim, da 

jim je to dalo pogum in željo po nadaljnjem samostojnem plesnem ustvarjanju in 

raziskovanju. 

 

5.3. DEJAVNOST S POBARVANIMI NOGAMI 

Cilji dejavnosti: 

 Otrok ustvarja različne gibalne motive 

 Otrok doživlja prostor v različnih smereh in nivojih 

 Otrok oblikuje skladno gibanje rok in gornjega dela telesa 

 Otrok doživlja individualno gibanje in v skupini 

 Otrok opazuje odtise svojih nog in z njimi ustvari sliko 

 

Potek dejavnosti: 

V sobo sem prinesla velik kolut belega papirja, ki sem ga razgrnila na tla in prilepila z 

lepilnim trakom. Otroci so sedeli na blazini in poslušali moja navodila. Povedala sem jim, da 

bomo plesali z bosimi nogami, ki bodo pobarvane z barvo. Ker je bilo otrok veliko, papir pa 

ne dovolj velik, smo se razdelili v dve skupini; ena skupina je plesala z bosimi nogami, otroci 

druge skupine so bili ta čas opazovalci, na koncu so jim tudi zaploskali. Skupini sta se nato 

tudi zamenjali.  
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Slika 24: Podajanje začetnih navodil 

Otroci, ki so plesali, so se posedli okrog velikega papirja, jaz in pomočnica Tina sva otrokom 

s čopičem namazali stopala z barvo po želji otrok (izbirali so lahko med rumeno, rdečo, 

modro in zeleno). Ko so imeli vsi otroci namazane noge, so vstali in plesali po papirju. V 

ozadju sem predvajala tudi inštrumentalno glasbo. S Tino sva otrokom večkrat namazali 

noge, saj se je barva hitro vpila v papir in se sušila. Celoten postopek sva ponovili tudi pri 

drugi skupini. 

 

Slika 25: Barvanje stopal 
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Slika 26: Opazovanje lastnih odtisev 

 

Slika 27: Ples z obarvanimi nogami – 1. skupina 

 

Slika 28: Ples z obarvanimi nogami – 2. skupina 
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Na koncu smo si vsi skupaj ogledali veliko sliko, ki smo jo ustvarili z svojimi nogami. 

Skupaj smo jo odnesli v garderobo in jo obesili na vrvico, da so si jo lahko ogledali tudi ostali 

otroci in starši. Ko smo se vrnili v sobo, so se otroci razdelili v pare. Eden izmed otrok se je 

ulegel na trebuh, drug pa ga je masiral. Otroci, ki so masirali, so me opazovali pri masaži – 

izdelali smo pico (gnetli smo testo, ga valjali, mazali z paradižnikovo omako, nanj položili 

šunko, sir in gobe, jo dali v pečico in jo na koncu pojedli). Otroka sta se tudi zamenjala in 

izdelali smo še eno pico. Otroci so bili na koncu dejavnosti umirjeni in so se vrnili k prosti 

igri. 

 

Slika 29: Slika, ki je nastala ob plesu z obravanimi nogami 

 

Analiza dejavnosti: 

Ob mojem prihodu v igralnico so otroci že nestrpno čakali, kaj bomo počeli tokrat. Med 

lepljenjem papirja na tla so me z zanimanjem opazovali. Pred smo začeli z dejavnostjo sem 

jih posedla na blazino, kjer sem jim predala navodila in jih naključno razdelila v dve skupini. 

Presenečena sem bila, kako lepo so otroci, ki so bili sprva gledalci, sprejeli in počakali, da sta 

se skupini zamenjali. Otrokom sem omogočila možnost izbire barve, s katero sem jim 

pobarvala stopala. Menim, da je to še dodatno spodbudilo k aktivnemu sodelovanju pri 

dejavnosti. Otroci so se pri ustvarjanju z pobarvanimi stopali bolj osredotočili na svoje noge 

oziroma stopala. Večino časa so opazovali svoja stopala in odtise, ki jih je pustila barva. Z 

glasbo in spodbudami so se začeli otroci bolje gibati po papirnati površini. Otroci so se začeli 

vrteti, skakati in uporabljati več prostora. Videlo se je, da so otroci v dejavnosti zelo uživali, 

saj so se prvič seznanili s tovrstno dejavnostjo in pobarvanimi stopali. Otrokom je veliko 
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pomenilo, da so imeli gledalce. Gledalci pa so opazovali njihov ples in gibanja ter jih kasneje 

lahko posnemali. Če primerjam skupine pri ustvarjanju z pobarvanimi stopali, je bila druga 

skupina bolj aktivna kot prva. Menim, da je razlog ta, da so lahko najprej opazovali in šele 

nato ustvarjali. V drugi skupini si eden izmed dečkov ni želel pobarvati svojih stopal in 

plesati oziroma ustvarjati. Z vzgojiteljico Tjašo sva ga večkrat spodbudili, a kljub temu ni 

želel sodelovati. V dejavnost ga nisem silila, zato je bil ves čas plesnega ustvarjanja gledalec, 

se pa nam je deček pridružil pri zaključku oziramo masaži. Na koncu smo si skupaj ogledali 

sliko, ki so jo otroci ustvarili. Ko smo jo obesili v garderobi, so bili vidno ponosni in 

navdušeni. Ko sem popoldne hodila mimo njihove garderobe, so otroci, ki so odhajali domov, 

z navdušenjem staršem razlagali, kaj smo počeli, in pokazali na sliko, ki so jo ustvarili. 

Otroci so se prvič srečali z masažo, a so bili pri izvajanju masaže zelo spretni. Opazovali so 

moje gibanje rok in me posnemali. Noben otrok ni bil pregrob. Otroci so se pri masaži 

sprostili in umirili. Vsi otroci so bili skozi masažo mirni in so vidno uživali v njej. Pri celotni 

dejavnosti spremenila potek barvanja stopal otrok; to je bilo dokaj zamudno in je prekinilo 

plesno ustvarjanje in raziskovanje. Menim, da bi bilo bolje, če bi barvo vlila v položne 

posode, ki bi bile nameščene poleg papirja, otroci bi si tako sami obarvali stopala, ko bi to 

želeli in tako ne bi zmotilo njihovega ustvarjanja. Vseeno pa barvanje stopal s čopičem ni 

zmotilo otrok in so se brez večjih težav vrnili k plesu. 

 

5.4. DEJAVNOST NA TEMO GOZDA – DREVO  

Cilji dejavnosti: 

 Otrok ustvarja različne gibalne motive 

 Otrok doživlja prostor v različnih smereh in nivojih 

 Otrok oblikuje skladno gibanje rok in gornjega dela telesa 

 Otrok doživlja individualno gibanje  

 Otrok skozi plesno izražanje prikazuje izkušnjo pridobljeno v naravi 

 

Potek dejavnosti: 

Skupaj z otroki smo se odpravili na daljši sprehod v gozd ob Kamniški Bistrici. Sredi naše 

poti smo se ustavili in si izbrali eno drevo. Drevo smo si skupaj z otroki dobro pogledali in 

raziskovali njegovo okolico. Nato sem otrok zastavili nekaj različnih vprašanj: »Kakšne 

barve je naše izbrano drevo? Ali je veliko, majhno? Kaj vse ima naše drevo (ima veje, liste, 

deblo)? Kako bi pokazal drevo s svojim telesom? Kako bi s svojim telesom pokazal veje na 
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drevesu, listje?« Otroke sem prosila, da zaprejo oči in so čisto tiho ter pozorno prisluhnejo 

naravo. Ko so odprli oči, sem jih vprašala, kaj vse so slišali (reko, ptičke, šelestenje listov – 

veter). Otroke sem spodbudila, da so s svojim telesom pokazali šelestenje listov oziroma kaj 

se dogaja z drevesom, ko piha veter. Otroci so nato ponazorili ptičke med letanjem in pri tem 

uporabili tudi svoj glas. Otoke sem povabila, da si pobližje ogledajo okolico drevesa. Otroci 

so v okolici drevesa našli mravljice, pajka, polža in druge rastline.  

 

 

Slika 30: Prikazovanje velikosti izbranega drevesa 

 

Slika 31: Prikazovanje zibanje drevesa 
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Slika 32: Opazovanje okolice drevesa 

Ob prihodu s sprehoda je bil čas za kosilo, zato smo podoživljanje gozda in živali ob glasbi 

izvedli naslednji dan. Nekaj dni kasneje smo se najprej pogovorili, kaj vse smo na sprehodu 

opazili in kaj vse smo počeli. Nato sem otrokom povedala, da bomo skozi ples pokazali, kaj 

vse smo počeli v gozdu.  

 

Slika 33: Poustvarjanje obiska v gozdu – zibanje drevesa 
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Slika 34: Poustvarjanje sprehoda v gozdu – hoja po gozdu 

 

Slika 35: Poustvarjanje sprehoda v gozdu – lezenje polža 

Našo dejavnost sem zaključila z umirjanjem in sproščanjem ob glasbi. Otroci so skozi 

umirjanje ležali na tleh, sama sem jih spodbujala, da imajo zaprte oči in pozorno prisluhnejo 

glasbi. 

 

Analiza dejavnosti:  

Otrokom je zelo dobro del svež zrak in sprehod v naravi. Drevo, ki smo si ga izbrali, je bil 

blizu poti, kjer smo se sprehajali. Otroci so aktivno sodelovali v pogovoru, povedali so mi, da 

je naše drevo zelo veliko, da je rjave barve, da ima veje in zelene barve. Pri ponazarjanju 

drevesa so si bili zelo enotni. Roke so dvignili visoko v zrak, da bi prikazali, da je naše drevo 

veliko. Ko sem jih spodbudila, da ima njihovo drevo tudi veje, so roke razširili v stran in jih 

rahlo pokrčili, pri ponazoritvi pa je večina otrok razprla svoje prste na rokah. Otroci so zelo 
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pozorno prisluhnili naravi in sami našteli veliko zvokov, ki so jih slišali. Slišali so reko, veter, 

čivkanje ptic, črička, avtomobile, avion, gaganje račk in lajanje psa. Otroke sem spodbudila, 

da ponazorijo letenje ptičkov in čivkanje. Ker so otroci slišali veter, sem jih vprašala, kaj pa 

se dogaja z drevesom, ko vanj zapiha veter. Otroci mi niso znali odgovoriti, zato smo 

pogledali proti vrhu drevesa in opazovali, kaj se z njim dogaja, ko vanj zapiha veter. Deklica 

je pravilno odgovorila, da se drevo ziba. To so pokazali s svojim telesom. Nekateri so stali z 

nogami na tleh in zibali zgolj svoj trup v desno in levo, nekateri otroci pa so zibali tako, da so 

stopali iz ene noge na drugo. Eden izmed dečkov pa je zibal zgolj svoje roke. Otroci so zelo 

radi raziskovali okolico in hitro našli polža med visokim rastlinjem, opazili pa so tudi pajka 

in mravljice. Naslednji dan smo raziskovanje gozda podoživljali v igralnici ob inštrumentalni 

glasbi. Otroci so si zelo dobro zapomnili, kaj vse smo počeli na sprehodu in mi povedali, da 

jim je bil sprehod všeč in da so se pri dejavnosti zabavali. Otroci so skozi ples pokazali, kaj 

vse so počeli in doživeli na sprehodu. Otroci so skozi ples pokazali, kako so hodili, zibanje 

dreves in letenje ptičkov. Njihovi obrazi so bili nasmejani. Pri plesu so se tudi vrteli in 

uporabljali celoten prostor. Nekaj otrok se je uleglo na tla in mislim, da so hoteli pokazati 

lezenje polža. Ko smo končali, so otroci želeli zaplesati še enkrat. Tokrat sem jih razdelila v 

dve skupini in so druga drugi nastopali. Kot gledalci so otroci pozorno spremljali nastop 

sovrstnikov. Kot plesalci pa so poskušali pokazati še več in biti še bolj izvirni; pri tem so 

izkoristili celotni prostor. Videlo se je, da jim je veliko pomenil aplavz gledalcev. Pri 

zaključku so se otroci zelo hitro umirili in sprostili. Otroke sem spodbujala, da zaprejo oči, a 

jih večina otrok ni imela zaprte ves čas. Po končani dejavnosti sem na svoje mesto postavila 

mize, otroci pa so se vrnili k igri.  

 

5.5. DEJAVNOST – GIBALNA ZGODBA (KROKODIL NA VRTU) 

Cilji dejavnosti: 

 Otrok ustvarja različne gibalne motive 

 Otrok doživlja prostor v različnih smereh in nivojih 

 Otrok oblikuje skladno gibanje rok in gornjega dela telesa 

 Otrok doživlja individualno gibanje in v skupini 

 Otrok opazuje odtise svojih nog in z njimi ustvari sliko 
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Potek dejavnosti: 

Otroci so se posedli na rumene pike v polkrog, sama pa sem se usedla na blazino, tako da 

sem vse otroke dobro videla. Otrokom sem povedala, da se bomo danes gibali ob zgodbi. Za 

začetek sem jim zgodbo prebrala, otroci pa so me pozorno poslušali. Zgodbo Krokodil na vrt, 

Evelina Umek, sem vzela iz priročnika Gibalne zgodbe, Gordana Schmidt.  

 

Slika 36: Prebiranje gibalne zgodbe 

KROKODIL NA VRTU (Umek, E. v Schmidt, 2009): 

Na vrt se je priplazil krokodil, Najprej je potisnil naprej desno prednjo nogo, potem levo, 

potem še zadnjo desno in potem še zadnjo levo. Z gobcem je opletal levo desno, kazal zobe 

in vzbujal strah in grozo. Nihče ni vedel, od kod se je vzel. 

Prvi sta ga zagledali dve mački, ki sta se temeljito umivali. Staknili sta glavi skupaj in 

presenečeni opazovali pošast, ki se je plazila vse bliže in vse bliže. 

»Poglej, kakšen gobec ima!« je vzkliknila črna muca. 

»In koliko zob!« se je zgrozila druga. 

»Skočiva!« sta zavpili obe in že sta bili na drevesu. 

Krokodila je opazila tudi koklja s svojimi piščančki. Tako vneto je iskala črvičke za svoj 

naraščaj, da bi krokodila skoraj kljunila. 

»Bežimo, hitro hitro!« je skušala spraviti piščančke na varno. 

Zajčki, ki so si prišli ogledat, ali so zeljnate glave že dovolj zrasle, in so živahno skakljali 

sem ter tja, so, ko so zagledali krokodila, sedli na zadnje tačke in se spogledali. 

»Ali je zelje?« je vprašal prvi. 

»Le od kod se je vzel?« je rekel drugi. 

»Takih živali ni v našem gozdu,« je ugotovil tretji. 

»Gospa koklja, ali kaj veste …?« se je hotel pozanimati četrti. 
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»Nekaj je hudo narobe,« je ugotovil peti. 

»Narobe,« so rekli vsi skupaj, »taka pošast je lahko nevarna.« In so urno odskakljali v gozd. 

»Ga, ga, ga,« je gagala račka, ki se je odpravila na svoj vsakodnevni sprehod k reki. In 

dodala: »Lej ga, lej ga, ta se tudi rad kopa.« 

Krokodil se ji je približal. Ko je zagledala njegove zobe, je zamahnila s perutmi in se skrila 

za bližnji grm. 

Vrabci, ki so vse to opazovali z vrha drevesa, so zaščebetali: 

»Koga se tako bojite?« 

»Pošasti,« se je slišalo iz vseh koncev vrta. 

»Pošasti,« so spet zaščebetali vrabci, »to je Mihčev plišasti krokodil. To je igračka.« 

»Oh,« so se oddahnili vsi: muci, koklja s piščeti in zajčki; stopili so h krokodilu 

in ga začeli božati. Koklja in piščeta so ga nežno kljuvali. Potem je iz hiše pritekel Mihec in 

odnesel krokodila. 

 

Ko sem jo prebrala smo se pogovorili o njeni vsebini. Otroke sem vprašala, kdo vse je 

nastopal v zgodbi, čigav je bil krokodil in ali je bil res krokodil grozna žival. Nato smo vstali 

in začeli zgodbo tudi gibalno ponazarjati. Zgodbo sem prebirala postopno po povedih. Pri 

vsaki povedi smo se vstavila in poskušali prebrano pokazati s svojim telesom. Otroke sem 

spodbujala, da sami raziskujejo, šele če res niso našli nobene ideje, sem jim priskočila na 

pomoč. Ko smo prišli do konca, sem zgodbo še enkrat počasi prebirala, otroci pa so jo sedaj 

sami gibalno ponazarjali. To smo ponovili še trikrat.  

 

Slika 37: Krokodili 
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Slika 38: Zajčki 

 

Slika 39: Koklja in piščančki 

Ker so bili otroci razživeti in polni energije, sem na koncu izvedla tudi umiritev oziroma 

sproščanje. Otroci so se ulegli na tla, sama sem jih spodbudila, da poskusijo zapreti oči in jih 

imajo zaprte. Prižgala sem inštrumentalno glasbo, kjer so bili prisotni različni zvoki, ki jih 

slišimo v gozdu, če smo čisto tiho. Ko se je glasba končala, so otroci počasi ustali in se odšli 

igrat. 
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Slika 40: Sproščanje ob inštrumentalni glasbi 

Analiza dejavnosti: 

Skozi pogovor in moja vprašanja o prebrani zgodbi sem preverila, kako pozorno so otroci 

poslušali zgodbo. Izkazalo se je, da so bili zelo zbrani in so si veliko zapomnili. Samostojno 

so našteli vse živali, ki so nastopale v knjigi, pomoč so potrebovali zgolj pri Mihcu, a so se ga 

hitro spomnili, ko sem jih zastavila vprašanje, čigav je bil krokodil. Povedali so mi tudi, da 

krokodil v zgodbi prestrašil vse živali, ampak ni bil nevaren in grozen, saj je bil plišasta 

igrača. Povedali so mi tudi, da imajo tudi oni doma plišaste igrače, s katerimi se igrajo in jih 

imajo pri sebi med spanjem. Gibalno ponazarjanje in izmišljevanje so vodili trije otroci, dve 

deklici in en deček, ostali otroci so sledili njihovem gibanju. Otroci niso potrebovali veliko 

pomoči pri izmišljanju, temveč zgolj nekaj spodbud z vprašanji, kot na primer, ali ima koklja 

res štiri noge in podobno. Presenetila me je deklica, ki je gibanje krokodila ponazorila z bolj 

grobim in težkim gibanjem rok in nog. Pri ponazarjanju mačke pa je bila pri gibanju zelo 

nežna, uglajena in počasna. Otroci so bili še toliko bolj navdušeni nad gibanjem ob zgodbi, 

saj so pri gibalni izvedbi uporabljali tudi zvoke živali. Samostojno izvedbo gibalne zgodbe so 

otroci prikazali zelo podobno, kot smo jo prej skupaj. Otroci so še vedno sledili trem 

vodilnim otrokom. Na željo otrok sem zgodbo prebrala še dvakrat. V tem času so vsi otroci 

že zelo dobro spoznali zgodbo in bili pri svojem gibanju zelo spretni in samostojni. Ostali 

otroci niso več potrebovali slediti trem vodilnim otrokom. Sama sem bila nad njihovim 

zanimanjem in željo po večkratnem ponavljanju zelo presenečena in hkrati navdušena, kajti 

vedela sem, da sem izbrala pravo gibalno zgodbo, ki je otrokom blizu. Tudi vzgojiteljica 

Tjaša se je z menoj strinjala in dejala, da bo tudi sama v bodoče v skupini večkrat izvajala 

gibalne zgodbe. Otroci ne le poslušajo zgodbo in jo ustno obnavljajo, temveč jo tudi gibalno 
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uprizarjajo, izvajajo neke vrste dramatizacijo. Pri tem pa krepijo obe možganski polobli. 

Sama umiritev je bila zelo preprosta, saj so se otroci umsko in telesno zelo naprezali skozi 

glavno dejavnost. Umirili so svoje telo in misli ter se vrnili nazaj k svoji dnevni rutini. Tokrat 

že bolj zaupali mojim spodbudam, da zaprejo oči in jih imeli večino časa zaprte, sama to 

delno pripisujem tudi utrujenosti otrok, ki so bili pri dejavnosti miselno zelo aktivni. 

 

5.6. DEJAVNOST Z MILNIMI MEHURČKI 

Cilji dejavnosti: 

 Otrok ustvarja različne gibalne motive milnih mehurčkov 

 Otrok doživlja prostor v različnih smereh in nivojih 

 Otrok oblikuje skladno gibanje rok in gornjega dela telesa 

 Otrok doživlja individualno gibanje in v skupini 

 Otrok oblikuje mehko, nežno in lebdeče gibanje 

 

Potek dejavnosti: 

Otroke sem posedela na rumene pike, sama sem se usedla pred njih. Pokazala sem jim, kaj 

sem tokrat prinesla s seboj. Otroci so takoj vedeli, da so to milni mehurčki. Otrokom sem 

povedala, da bomo danes plesali kot milni mehurčki. Najprej sem milne mehurčke pihala, 

otroci pa so jih pokali z rokami. Nato smo se usedli nazaj na rumene pike in opazovali, 

kakšni so milni mehurčki. Sama sem en mehurček ujela na paličico in ga pobližje pokazala 

vsem otrokom. Otrokom sem nato zastavila različna vprašanja: »Kakšne barve je milni 

mehurček? Ali milni mehurčki hitro počijo? Zakaj mislijo, da hitro poči? Kakšne oblike je 

milni mehurček?« Po pogovoru smo vsi skupaj ustali, sama sem otroke spodbudila, da mi s 

svojim telesom pokažejo, kakšne oblike so milni mehurčki, kaj se zgodi z milnim 

mehurčkom, ko pade na tla in poči, ter kako sami pokamo milne mehurčke.  
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Slika 41: Pokanje milnih mehurčkov 

 

Slika 42: Opazovanje milnega mehurčka 

 

Slika 43: Oblika milnega mehurčka 
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Skupaj smo sklenili krog in tako kot pri dejavnostih z baloni napihnili milni mehurček, ki se 

je nekaj časa vrtel in lebdel v zraku, nato pa je padel na tla in počil. Otroke sem razdelila v 

dve skupini. Sedaj so otroci ob inštrumentalni glasbi plesali ples milnih mehurčkov. Ena 

skupina je plesala oziroma nastopala, druga skupina jih je opazovala, kasneje sta se skupini 

zamenjali. Vsaka skupina je ples milnih mehurčkov odplesala trikrat na željo otrok.  

 

Slika 44: Ples milnih mehurčkov – 1. skupina 

 

Slika 45: Ples milnih mehurčkov –  2. skupina 

Dejavnost sem tokrat zaključila z vodeno vizualizacijo. Otroci so se ulegli na tla, kot so 

želeli, in zaprli oči. Otroke sem skozi celotno vodeno vizualizacijo spominjala in spodbujala, 

da zaprejo oči in jih imajo zaprte ves čas. Zgodbo za vodeno vizualizacijo sem vzela iz knjige 

Vodena vizualizacija, Gordana Schmidt, kjer so zbrane različne zgodbe za izvajanje vodene 

vizualizacije. Zgodba je imela naslov Dežela živali, Mojca Fir. 
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DEŽELA ŽIVALI (Fir, M. v Schmidt, 2012): 

Ležimo na hrbtu in zapremo oči. 

Mirno dihamo. 

Nekje v deželi živali, ob žuborečem potoku, se nahaja velika, prečudovita jasa. 

Tudi mi smo na jasi. Diši po travi in rožah. 

Skačemo po travniku in raziskujemo okolico. Okrog nas je mogočen gozd. 

Na jasi vidimo zajca, zajkljo in majhnega zajčka. 

Izza drevesa kuka mama srna, ob njej pa srnica. 

Stečemo k potoku, v katerem plavajo ribe. Z dlanjo sežemo v vodo. Kako je hladna! 

Ob vodi se sončijo žabe. 

Okrog cvetlic krožijo čebele in čmrlji. Jih slišiš? 

Tu pa tam vidimo poskočno kobilico in še kakšnega metuljčka. 

Jasa skriva še veliko drugih živali. Oglej si jih. 

Zdaj se pretegni, zazehaj in odpri oči. Spet smo tu v igralnici. 

Kaj ste še videli? 

 

Slika 46: Sproščanje ob vodeni vizualizaciji 

Na koncu zgodbe so se otroci pretegnili in se počasi usedli. Vprašala sem jih, katere vse 

živali so še videli na jasi. Nato smo skupaj vstali in se vrnili k dnevni rutini. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci so bili nad pokanjem milnih mehurčkov navdušeni. Ves čas so se na glas smejali in 

kričali. Tako so iz sebe dali njihovo začetno energijo in navdušenje ter tako bolje sledili 

nadaljevanju dejavnosti. Pri odgovarjanju na vprašanja bili zelo iznajdljivi, malo več pomoči 
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in spodbude so potrebovali pri ugotavljanju barve mehurčkov. Deklica je na koncu pravilno 

ugotovila, da mehurček nima nobene barve. To sem utemeljila tako, da sem jim povedala, da 

skozi milni mehurček lahko vidimo tako, kot vidimo skozi okna. Če pa milni mehurček 

pogledamo čisto od blizu, lahko na njem opazimo nežno prelivanje mavrico. Otroci so mi 

povedali, da milni mehurčki hitro in lahko počijo. Pri vprašanju, zakaj tako mislijo, mi je 

deček odgovoril, da zato, ker ga lahko poči s svojimi rokami. Pritrdila sem in dodala, da so 

mehurčki zelo krhki in počijo že ob dotiku. Glede oblike mehurčka je deklica hitro 

odgovorila, da je okrogle oblike. Eden deček pa je dodal, da ima tako obliko kot žoga in 

balon. Pri prikazovanje milnega mehurčka s svojim telesom, so bili otroci sprva brez idej. Ko 

sem jih nekaj časa spodbujala, se je le ena deklica spomnila, da bi lahko roke nad glavo 

sklenili skupaj in naredili krog, vsi smo ponovili za njo. Pokazala sem, da bi se lahko usedli 

na tla in se skrili, zvili skupaj in tako ustvarili neke vrste okrogel mehurček. Otroke sem 

ponovno vprašala, kaj se zgodi z mehurčkom, ko pade na tla. Odgovorili so, da poči. To so s 

svojim telesom pokazali tako, da so padli na tla in se ulegli. Pokazali so tudi, kako so pokali 

milne mehurčke. Roke so dvignili v zrak in z njimi ploskali. Velik mehurček smo skupaj 

pihali podobno kot pri dejavnosti z baloni, le da tokrat naš mehurček ni počil takoj, ampak je 

nekaj časa letel, lebdel, se vrtel v zraku, ob padcu na tla pa počil. Pok so otroci pokazali tako 

kot prej – padli so na tla in se ulegli. Pok so tudi glasovno opremili. Velik mehurček smo na 

njihovo željo pihali in pokali še štirikrat. V krogu smo se posedli na tla, otroke sem naključno 

razdelila v dve skupini in otroci so že vedeli, da bodo sedaj nastopali drug za drugega. Preden 

se je ena skupina posedla in druga razporedila po prostoru, sem otrokom povedala, da so se 

sedaj spremenili v milne mehurčke, ki plešejo po zraku in na koncu počijo. Njihov ples je bil 

zelo raznolik, koristili so celotni prostor, ki so ga imeli na voljo, in uporabljali različne nivoje 

gibanja. Ples je bil zelo lahkoten in nežen, le pri poku balona so bili njihovi gibi bolj močni in 

trdi. V plesu so zelo uživali, kar se je videlo na njihovih obraznih mimikah in želji po 

večkratnem nastopanju in menjavanju skupin. Tudi v vlogi gledalcev so bili otroci aktivni. 

Kot gledalcem so plesalcem zaploskali na začetku in koncu plesa in ves čas spremljali ples 

svojih sovrstnikov. Nekatere elemente plesa so nato uporabili pri svojem plesu, nekatere so si 

izmislili sami, tretje pa so posnemali od otrok, s katerimi so plesali skupaj v skupini. Pri 

vodeni vizualizaciji sem otrokom dovolila, da se uležejo, kot želijo in kjer želijo, kljub temu 

da je na začetku zgodbe pisalo, da se uležejo na hrbet. Spodbujala sem jih, da imajo zaprte 

oči, a jih nekateri otroci niso imeli ves čas. Več spodbude so potrebovali mlajši otroci, 

medtem ko so starejši otroci imeli zaprte oči skozi celotno vodeno vizualizacijo. Z vodeno 

vizualizacijo so se otroci srečali prvič. Zelo dobro so poslušali moje branje zgodbe starejši 
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otroci ter mi celo odgovorili, da ne slišijo čmrljev in čebel. Povedla sem jim, da si to zgolj 

predstavljamo in domišljamo. So pa mi na koncu povedali, da so na jasi bili tudi pajki, 

medved, lisica, pri eni deklici je bila tudi veverica. Vodena vizualizaciji je bila za otroke kar 

zahtevna, mlajši otroci v skupini niso ravno najbolje razumeli namena vodene vizualizacije, a 

so kljub temu zgodbo umirjeno poslušali. Menim, da je vodena vizualizacija primernejša za 

starejše otroke, stare tri leta in več. Je pa res, da so se otroci z vodeno vizualizacijo srečali 

prvič in bi lahko z večkratnim ponavljanjem le-te pridobila drugačne odzive tudi mlajših 

otrok v skupini. Pri izbiri zgodbe je potrebno biti pozoren na to, da ni predolga in pretežka za 

otroke. Menim, da sem izbrala primerno zgodbo, saj ni bila predolga in je bila blizu otrokom, 

saj otroci gozdne živali že dobro poznajo. Po končani vodeni vizualizaciji so bili otroci 

sproščeni in umirjeni. Vrnili so se k svojim dnevnim dejavnostim. 

 

5.7. DEJAVNOST Z BARVNIMI TRAKOVI 

Cilji dejavnosti: 

 Otrok ustvarja različne gibalne motive z barvnimi trakovi 

 Otrok doživlja prostor v različnih smereh in nivojih 

 Otrok oblikuje skladno gibanje rok in gornjega dela telesa 

 Otrok doživlja individualno gibanje in v skupini 

 

Potek dejavnosti: 

S seboj sem prinesla trakove različnih barv. Otrokom sem povedala, da bomo danes plesali s 

trakovi. Vsak otrok si je izbral svojo barvo traku. Pri tem sem še preverila, kako dobro otroci 

poznajo barve in vsakega otroka vprašala, katero bravo si je izbral. Opazili smo, da imajo 

nekateri otroci trak enake barve, zato smo skupaj preverili in povedali, kateri otroci imajo 

trakove enake barve in katera barva je to. Nato smo začeli s trakovi plesati na inštrumentalno 

glasbo. Pred začetkom sem otrokom povedala, da morajo biti pri uporabi traku previdni, da z 

njim ne udarijo katerega od ostalih otrok, ter da se s palčko, na kateri je privezan trak, ne 

tepemo. Tokrat so vsi otroci plesali hkrati.  
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Slika 47: Izbiranje barvnih trakov 

 

Slika 48: Ples z barvnimi trakovi 

Nato smo naredili krog in v krogu skupaj plesali z trakovi (dvigovali smo jih v zrak, jih 

spuščali na tla, vrteli, z njimi mahali in se gibali v krogu). Otroke sem razdelila v dve skupini 

in ponovno so nastopali drug za drugega.  
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Slika 49: Plesanje v krogu 

 

Slika 50: Ples s trakovi – 1. skupina 

 

Slika 51: Ples s trakovi –  2. skupina 
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Na koncu so se skupaj s trakom ob sebi ulegli na tla, zaprli oči in bili čisto tiho. Nekaj časa so 

ležali v čisti tišini, jaz pa sem odprla okno in otroci so poslušali čivkanje ptic. Otrokom sem 

rekla, naj vdihnejo svež zrak in izdihnejo (skozi nos smo vdihnili zrak in skozi usta smo ga 

izdihnili), to smo ponovili trikrat. Otroci so odprli oči in počasi vstali. K meni so prinesli 

trakove in se vrnili k prosti igri. 

 

Slika 52: Sproščanje ob koncu plesne dejavnosti 

Analiza dejavnosti: 

Otroci so se prvič srečali s trakovi. Veliko jim je pomenilo, da sem jim omogočila možnost 

izbire traku. Vsi otroci so tudi poznali barvo traku, ki so si ga izbrali. Otroci so se pri plesu 

popolnoma razživeli in uživali. Vrteli so se s trakovi, z njimi mahali, hodili na okrog in ga 

vlekli za seboj. Med plesom sem se jim pridružila tudi sami, nekateri otroci so mi začeli 

slediti in ponavljati moje gibe, drugi se za mojo vključitev v ples niso zmenili. Nekaj otrok 

mi je sprva sledilo in nato pa so začeli ponovno samostojno plesati. Pri uporabi trakov so bili 

kljub temu previdni in ni prišlo do nesreče. Na njihovih nasmejanih obrazih se je videlo, kako 

uživajo v plesu. Zelo sem bila navdušena nad dečkom, ki je svojo paličico, na katero je bil 

pripet trak, uporabil kot piščalko. Sprva sem mislila, da palčko zgolj grize, ko pa sem tudi 

sama bolj pozorno prisluhnila inštrumentalni glasbi, sem zaslišala, da je v njej prisotna piščal. 

Deček je tako igral na svojo piščal in se premikal po prostoru. Otroci so bili pri plesu sprva 

bolj statični, a so se ob moji spodbudi, da lahko uporabijo ves prostor, začeli premikati po 

prostoru. Na željo otrok smo še enkrat zaplesali. Sklenili smo krog in sedaj vsi skupaj plesali 

v krogu. V ozadju smo še vedno slišali glasbo, ki pa sedaj ni bila tako glasna kot prej. Otroci 

so sami sestavili ples v krogu. Sama sem jih zgolj spodbujala z vprašanjem: »Kako bi še 

lahko plesali s trakovi?«  Otroci so se domislili, da bi jih dvigovali visoko v zrak in spuščali 
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na tla; deček je predlagal, da z njimi mahamo levo in desno (otroci so bili ob tem zelo 

previdni, da niso udarili svojih sosedov) ter gor in dol. Deklica je predlagala da z njimi 

hodimo v krogu in mahamo z njimi, druga deklica je predlagala, da rišemo kroge, in tako je 

nastal naš ples s trakovi v krogu. Ples v krogu smo nato še enkrat ponovili, sicer ne čisto v 

takšnem zaporedju kot prej. Otroci so me že spraševali, ali se bomo tudi danes razdelili v dve 

skupini in nastopali. Povedala sem, da se bomo, in bili so zelo veseli in navdušeni. Uživali so 

v nastopanju in prikazovanju svojih zamisli. Veliko jim je pomenil tudi aplavz, ki so ga 

prejeli na začetku in koncu, ko so se priklonili. Ko so bili otroci v vlogi gledalcev, so 

nastopajočim otrokom ploskali in pozorno spremljali njihov nastop. Skupine smo večkrat 

zamenjali na željo otrok. Otroci so na koncu že vedeli, da sledi umiritev, in se skupaj s 

trakovi ulegli na tla. Oči so nekateri otroci imeli zaprte ves čas, spet drugi so jih odpirali in 

zapirali. Sama sem ji spodbujala, silila pa jih nisem, saj so se ravno tako umirili in sprostili 

kot ostali otroci. Opazila sem, da so bili mlajši otroci tisti, ki so večkrat odprli in zaprli oči ter 

da so starejši imeli zaprte oči skozi celotno umirjanje. Menim, da gre to za zanimanje otrok, 

kaj se dogaja v njihovi okolici (nekaj se premika, odprejo se vrata ali okno …). Dejavnost je 

uspela, kot sem si jo zamislila, prav tako so bili realizirani vsi zastavljeni cilji. 

 

5.8. DEJAVNOST Z DEŽNIKI 

Cilji dejavnosti: 

 Otrok ustvarja različne gibalne motive z dežniki 

 Otrok doživlja prostor v različnih smereh in nivojih 

 Otrok oblikuje skladno gibanje rok in gornjega dela telesa 

 Otrok doživlja individualno gibanje, v dvojicah in v skupini 

 

Potek dejavnosti: 

Starše otrok sem dan pred dejavnostjo prosila, da otroci naslednje jutro s seboj v vrtec 

prinesejo svoje dežnike. Otroci so se posedli v jutranji krog, sama pa sem odšla v garderobo 

iskat dežnike in jih prinesla v igralnico. Najprej smo se v krogu pogovorili o deževnih dneh, 

o tem, ali so otroci že kdaj bili na dežju, kaj so počeli in kaj vse po navadi potrebujemo, 

kadar pada dež (dežnik, škornje, pelerine). Pogledali smo skozi okno in povedali, kakšno 

vreme je zunaj. Nato sem otrokom razdelila dežnike in jim povedala, da bomo danes plesali z 

dežniki. Opozorila sem jih tudi, da moramo biti pri plesu previdni, da z dežnikom koga ne 

udarimo ali špiknemo v oko. Vstali smo in otroci so se razporedili po prostoru, da je vsak 
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imel dovolj prostor. Preden sem predvajala inštrumentalno glasbo sem še poudarila, da z 

dežniki lahko plešejo kot želijo in naj raziskujejo, kaj vse lahko z dežnikom pri plesu 

počnejo. Otroci so sprva plesali sami, nato pa sem vključila še sama. Otroci so dvakrat plesali 

vsi hkrati, nato pa sem jih, na njihovo željo, razdelila v dve skupini in nastopali drug 

drugemu. Skupini sta se večkrat zamenjali. Preden smo se razdelili v dve skupini, smo brez 

glasbe skupaj ponazorili, kaj vse so otroci pri plesu počeli z dežniki.  

 

Slika 53: Razdelitev dežnikov 

 

Slika 54: Ples z dežniki 1 



53 
 

 

Slika 55: Ples z dežniki 2 

 

Slika 56: Ples z dežniki –  1. skupina 

 

Slika 57: Ples z dežniki –  2. skupina 
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Ko so otroci izrazili željo, da imajo dovolj, se je vsak ulegel pod svoj dežnik. Sama sem 

prižgala glasbo, kjer so se slišale dežne kaplje, ki padajo na zemljo, grmenje in veter. Otroci 

so tako umirili, počasi vstali, zaprli dežnike in jih odnesli v svojo garderobno omarico. 

 

Slika 58: Sproščanje pod dežniki 

Analiza dejavnosti: 

Skoraj vsi otroci so s seboj prinesli svoje dežnike; le ena deklica ga je pozabila doma. Bila je 

zelo žalostna, ker ni imela svojega dežnika, a sem ji povedala, da lahko imela mojega. Sama 

sem za vsak slučaj s seboj prinesla dva. Deklica je bila vesela, saj je lahko takoj aktivno 

sodelovala pri dejavnosti. Pri pogovoru o deževnih dneh so bili otroci zelo zgovorni. Vsi so 

že bili na dežju. Povedali smo mi tudi, da če nimaš dežnika, kadar pada dež, postaneš moker, 

saj nate padajo kapljice. Otrokom sem povedala, da so dežne kapljice voda. Na vprašanja, kaj 

vse potrebujemo, kadar dežuje, da nismo mokri, so mi otroci povedali, da potrebujemo 

dežnik. Neka deklica pa mi je povedala, da ima doma pelerino in roza škornje. Vsi otroci so 

mi nato, povedali, da imajo tudi oni doma pelerino in škornje ter mi povedali, kaj je na njih 

narisano in kakšne barve so. Otroke sem vprašala, zakaj potrebujejo škornje. Deček mi je 

odgovoril, da jih ima zato, da ni moker, ko skače po lužah, in ponovno so vsi otroci pritrdili, 

da tudi oni radi skačejo po lužah. Pogledali smo skozi okno in ugotovili, da danes ne pada 

dež, temveč sije sonce in je zunaj toplo. Otrokom sem razdelila dežnike, pri tem sama nisem 

vedela, čigav je kateri dežnik. Otroci so zelo dobro poznali svoj dežnik in tudi dežnike svoj 

prijateljev. Vsi so kazali svoje dežnike, kakšne barve so in kako so porisani. Nato smo vstali 

in otroci so začeli plesati. Nekateri otroci so potrebovali pomoč pri odpiranju in zapiranju 

svojega dežnika. Nekje v sredini plesa sem se jim s svojim dežnikom pridružila tudi sama. 

Tokrat nisem ustvarjala sama, ampak sem pri plesu posnemala in sledila različnim otrokom. 

Otroci, ki so začeli slediti meni, niso ravno sledili mojemu ustvarjanju, ampak ustvarjanju 
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otrok, ki so pri tem bolj samostojni, inovativni in kreativni. Otroci so se s svojim dežniki 

vrteli, jih odpirali in zapirali, jih na tleh vrteli kot vrtalko in se pod njih skrivali. Eden izmed 

dečkov je dežnik obrnil na glavo in se nanj usedel in dejal, da je to njegov čoln. Dva dečka 

sta začela plesati skupaj, na tla sta položila svoja dežnika in si ustvarila majhen »šotor«, v 

katerem sta se skrivala, skupaj sta tudi vstala, vzela vsak svoj dežnik se gibala po prostoru, 

nato pa se spet vrnila in ponovno z dežniki naredila majhno »hišico«. Otroci so dežnike 

zaprli, kadar ni bilo dežja, roke so stegnili izpod dežnika in preverili, ali še dežuje. Veliko so 

gledali v strop oziroma smo si domišljali, da je to nebo, s katerega pada dež, k temu sem jih 

spodbudila sama. Brez glasbe smo poustvarili njihovo gibanje in uporabo dežnikov. Deklica 

je izrazila željo, da bi se razdelili v dve skupini in nastopali. Tudi ostali otroci so se strinjali z 

idejo. To je bila dobra ideja, saj so otroci imeli v manjših skupinah več prostora za gibanje. 

Otroci radi nastopajo, zato smo skupini večkrat zamenjali. Tokrat pri umiranju otrokom 

nisem naročila, da zaprejo oči. Nekateri otroci so vseeno zaprli oči, drugi pa so pod dežnikom 

opazovali notranjost dežnika. Glasba jih je umirila in sprostila. Dejavnost je bila uspešna, saj 

so otroci v dejavnosti uživali. Realizirala sem vse zastavljene cilje. Tokrat je bila to naša 

zadnja dejavnost na temo ustvarjalnega giba. Z vzgojiteljico Tjašo sva se dogovorili, da bo 

sama še naprej enkrat tedensko izvajala podobne dejavnosti na temo ustvarjalnega giba, saj je 

opazila pozitivne učinke. Otroci so bolj ustvarjalni, inovativni, poleg tega so bili po 

dejavnosti čez dan bolj umirjeni. Naslednji dan sem ponovno prišla v skupino in se tokrat 

pogovorila z otroki o tem, kakšne so se jim zdele plesne dejavnosti in kaj jim je bilo najbolj 

všeč. Deklica, ki je med vodilnimi v skupini, je dejala, da ji je bilo najbolj všeč, ko smo 

plesali s trakovi in dežniki. Eden izmed dečkov pa je dejal, da mu je bilo všeč tudi takrat, ko 

smo imeli pobarvane noge. Ostali otroci so se strinjali z njunima odgovoroma. Prav tako so 

izrazili željo, da bi imeli tovrstne plesne dejavnosti tudi v prihodnje. Ko sem jih vprašala, 

zakaj, je deklica odgovorila, da zato, ker lahko nastopajo in plešejo, kot želijo. To, da lahko 

plešejo, kot želijo, sem tudi sama med dejavnostmi poudarjala. Na koncu sem jim povedala 

še, da sem vesela, da so mi pomagali pri moji diplomski naloge,  in se jim zahvalila, da so 

sodelovali pri dejavnostih. Vsakemu otroku sem v zahvalo prinesla tudi milne mehurčke v 

spomin na dejavnost z milnimi mehurčki. 

 

6. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Otroci iz skupine Gosenice se do sedaj še niso seznanili s tovrstnimi plesnimi dejavnostmi. 

Plesne dejavnosti so pri njih potekale v sklopu dodatne dejavnosti Biba pleše. Tu otroci 
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sledijo vzgojiteljici in redko samostojno plesno ustvarjajo in se izražajo. Otroci posledično 

niso aktivno udeleženi v sam proces ustvarjanja. Moj namen je bil vpeljati različne načine 

plesnih dejavnosti s pomočjo ustvarjalnega giba, pri katerih so otroci aktivni udeleženci in 

soustvarjajo samo plesno dejavnost. Ko so se otroci prvič srečali z ustvarjalnih gibom, se je 

videlo, da niso navajeni samostojnega raziskovanja in ustvarjanja, ampak so ves čas nekako 

čakali name, da pokažem različne gibe, katere bodo oni posnemali. Manjši napredek se je 

videl že na koncu moje prve dejavnosti, ko so otroci počasi začeli samostojno raziskovati in 

ustvarjati. Seveda je bilo potrebno veliko spodbudnih besed, pohval in prigovarjanja, da ni 

napačnega gibanja. Otroci so dobili zaupanje in pogum za ustvarjanje, hkrati pa so se veselili 

dejavnosti z ustvarjalnim gibom, saj so se lahko sprostili, bili aktivni in krepili svojo 

domišljijo. Otroci so iz dejavnosti v dejavnost postajali bolj kreativni in inovativni. Niso se 

več bali izražati s svojim telesom, ampak so v tem preprosto uživali. S pomočjo različnih 

zunanjih spodbud sem plesne dejavnosti naredila zanimive in zabavne. Zunanje spodbude so 

motivirale otroke, da so začeli raziskovati, se izražati in ustvarjati. Otroci so moje prihode v 

skupino nestrpno čakali in bili v pripravljenosti, kaj bomo počeli tokrat. Celotna skupina je 

zelo živahna in aktivna. Z ustvarjalnim gibom so otroci aktivno uporabljali svoje telo pri 

gibanju in plesu, hkrati pa so uporabljali tudi svoje možgane pri zamislih, ki so si jih ustvarili. 

Ves čas dejavnosti so bili otroci miselno aktivni, kar je povzročilo, da so porabili veliko 

energije. Otroci so bili po plesnih dejavnostih z ustvarjalnim gibom bolj umirjeni in 

sproščeni. Presenečena sem bila nad hitrim napredkom otrok, ki so iz dejavnosti v dejavnost 

vedno bolj samostojno ustvarjali in raziskovali ter kmalu niso več potrebovali moje pomoči 

in vodenja. Veseli so bili pohval, ki so jih še dodatno spodbujale. Pri plesnih dejavnostih so 

se otroci vživeli v gibanje, plesali so samostojno ali v skupini. Pridobljene izkušnje, ki so ji 

dobili tekom dejavnosti z ustvarjalnim gibom, so se začele odražati tudi pri samostojni igri 

otrok. Otroci so se začeli lepše igrati z igračami, pri igri so se dlje časa igrali z isto igračo in 

tudi prepiranja med otroki je vedno manj. Aktivno so se začeli igrati igre vlog in pri tem 

uporabljati različne igrače (telefon je bila navadna lesena deska, z ruto so si naredili obleko, 

kuža ali muca je bil eden izmed otrok …). Pri igri sedaj niso potrebovali veliko raznovrstnih 

igrač, saj so eno igračo uporabljali pri različnih igrah in si pri tem zamišljali in razmišljati, 

kako lahko le-to uporabijo na različne načine.  

 

Moje prvo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila pred pričetkom projekta, je bilo, na 

kakšne načine je možno ustvarjalni gib vpeljati v 1. starostno obdobje. Skozi prebiranje 

različne strokovne literature in pisanje teoretičnega dela diplomske naloge sem ugotovila, da 
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obstajajo različni načini vpeljave ustvarjalnega giba v vrtec. Ker sem se osredotočila na 1. 

starostno obdobje, sem izbirala dejavnosti, ki so primerne za to starostno obdobje. Dejavnosti 

sem načrtovala tako, da so bile za otroke zanimive, poučne in nove, saj se otroci do sedaj še 

niso seznanili s tovrstnimi dejavnostmi. Pri dejavnostih sem uporabila različne zunanje 

spodbude in ugotovila, da otroci najraje plesno ustvarjajo s predmeti, ki jih pri plesu še niso 

uporabili in nanje tudi ne pomislimo, da bi jih uporabili (rute, dežniki, barva, milni 

mehurčki). Te predmeti otroke spodbujajo pri ustvarjanju in raziskovanju ter otroke 

spodbujajo k miselni aktivnosti.  

 

Moje drugo raziskovalno vprašanje je bilo, katere plesne spodbude so primerne za otroke v 1. 

starostnem obdobju. Skozi raziskavo se je pokazalo, da so za otroke v 1. starostnem obdobju 

najbolj primerne zunanje spodbude. Otroci pri tej starosti potrebujejo nekaj, kar zaznavajo z 

vsemi čutili ter si tako lažje ustvari neko predstavo in lažje manipulirajo oziroma raziskujejo 

s predmetom, ki ga imajo pri sebi. Med zunanje spodbude spadajo različni predmeti in 

rekviziti, s katerimi otrok ustvarja. V mojem primeru so bili otroci najbolj motivirani s 

predmeti, s katerimi se ne srečujejo vsak dan oziroma jih pri plesu in ustvarjalnem gibu ni še 

nikoli uporabljali (trakovi, milni mehurčki, gibalne zgodbe …). Ti predmeti mu predstavljajo 

dodaten izziv, saj so zanje neznanka. Primerni so tudi čisto preprosti predmeti (rute, rjuhe, 

barva, listje, časopis …), ki otrokom omogočajo neskončno možnosti plesnega izražanja. 

Plesne spodbude otroka spodbudijo k plesnemu izražanje in v njem ustvarijo zanimanje za 

sodelovanje in gibalno ustvarjanje. Pri otrocih te starosti težje plesno ustvarjajo s pomočjo 

notranjih spodbud, saj morajo otroci črpati iz lastnih doživetij, kar pa je njim težko 

predstavljivo. Za otroka je vse, kar zaznava, lahko vir spodbude, ki ga motivira za gibalno 

ustvarjanje in izražanje. Mlajši otroci potrebujejo oprijemljive spodbude, s katerimi 

manipulirajo, medtem ko lahko starejši že črpajo iz lastnih doživetij in domišljije. 

 

Tretje raziskovalno vprašanje je bilo, kakšni so odzivi otrok 1. starostnega obdobja na 

ustvarjalni gib. Nad odzivi otrok sem pozitivno presenečena. Ko sem jih prvič seznanila z 

ustvarjalnim gibom, so potrebovali veliko vodenja in usmerjanja. Kljub temu sem jih ves čas 

spodbujala, da sami razmišljajo in ustvarjajo gibe, in že na koncu prvega srečanja, so nekateri 

otroci začeli samostojno ustvarjati in se izražati. Z vsakem naslednjim srečanjem sem se 

vedno manj vključevala v njihov proces ustvarjanja in raziskovanja. Odzivi otrok so bili 

skozi celoten projekt zelo pozitivni. Otrokom je bilo všeč, da so lahko sami ustvarjali s 

svojim telesom in se plesno izražali. Vedno so me nestrpno čakali, kaj bomo počeli tokrat in 
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kakšne rekvizite sem prinesla s seboj. Presenetila me je njihova domišljija, kreativnost in 

želja po plesnem izražanju, ki je iz dejavnosti v dejavnost naraščala. Seveda so bili nekateri 

otroci pri ustvarjalnem gibu bolj samostojni in izvirni kot drugi, ki so le sledili in poustvarjali 

gibanje vrstnikov. Vseeno pa sem pri otrocih, ki so bolj sledili, opazila tudi nekaj 

samostojnega plesnega ustvarjanja in izražanja. Vsi otroci so skozi dejavnosti uživali in po 

njihovih odzivih lahko rečem, da so jim bile dejavnosti zelo všeč. Za samo sodelovanje so jih 

motivirali različni predmeti in rekviziti, ki jih pri plesnih dejavnostih še niso uporabili. S tem 

sem jih spodbudila k raziskovanju in razmišljanju. Pred začetkom izvajanja dejavnosti na 

temo ustvarjalnega giba sem se bala, da eden izmed dečkov ne bo želel sodelovati. Z rekviziti 

in možnostjo izbire rekvizita sem ga motivirala in deček je sodeloval pri vseh dejavnostih 

razen pri eni, takrat ko smo ustvarjali z barvo, saj si ni želel umazati nog, v kar pa ga nisem 

silila. Otrokom je veliko pomenila tudi moja pohvala in spodbujanje skozi dejavnosti, ki so 

jih še dodatno motivirala za plesno izražanje. Otroci so zelo radi nastopali pred svojimi 

sovrstniki, ki so jim ploskali in pohvalili njihov ustvarjalni ples. Vpliv ustvarjalnega giba sem 

opazila tudi pri njihovi samostojni igri, saj so se aktivno začeli igrati igre vlog in pretvarjanja. 

Tudi različne igrače so začele dobivati različne funkcije (kocke so postale hrana v skodelicah, 

lesena deska telefon …). Tu sem dobila dokaz, da so mojo dejavnosti otrokom zanimive in 

jih spodbujajo k razmišljanju in krepijo domišljijo. S pomočjo ustvarjalnega giba pa so se 

izboljšali tudi medsebojni odnosi otrok v skupini. Otroci so začeli biti do drugih otrok bolj 

prijazni, vedno več je prisotne igre v parih ali v manjših skupinah, znajo pohvaliti drug 

drugega, v skupini je manj prepiranja in več strpnosti. Z dejavnostmi sem poskrbela, da so 

bili otroci bolj umirjeni, saj so vso svojo energijo usmerili v gibanje in razmišljanja; tako po 

končani dejavnosti ni bilo odvečne energije, kričanja in tekanja po igralnici. Otroci so mi 

povedali, da z menoj radi plešejo in ustvarjajo. Te njihovi komentarje, veselje ob mojem 

prihodu v igralnico, aktivno sodelovanje in uživanje v plesnem izražanju so dokaz, da so bili 

odzivi otrok na ustvarjalni gib resnično pozitivni. 

 

Izpolnila sem cilje raziskovanja, ki sem si jih zastavila na začetku in dosegla vse cilje, ki sem 

si jih zastavila pri posameznih dejavnostih. Izvedla sem plesne dejavnosti na temo 

ustvarjalnega giba, ki so bile otrokom zelo všeč in skozi le-te pokazala, kako lahko na 

različne načine izvedemo dejavnosti ustvarjalnega giba v 1. starostnem obdobju. Z različnimi 

zunanjimi spodbudami, ki so primerne za otroke 1. starostnega obdobja, sem otroke 

motivirala in spodbudila k aktivnemu sodelovanju.  S pomočjo ustvarjalnega giba so se otroci 

razgibali, krepili svoje možgane in domišljijo ter se pri tem zabavali. Odzivi otrok so bili 
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pozitivni in s svojim gibalnim ustvarjanjem in izražanjem so me presenečali iz dneva v dan. S 

svojim projektom sem tako prikazala pozitivne učinke ustvarjalnega giba na otroke iz 

skupine Gosenice, ki so bili vključeni v raziskavo. 
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SKLEP 

Namen mojega diplomskega dela je bil raziskati načine vpeljave ustvarjalnega giba v 1. 

starostno obdobje, spodbude, ki jih pri tem uporabljamo, in kako ustvarjalni gib vpliva na 

otroke. Skozi prebiranje različne literature in pisanje teoretičnega dela sem spoznala, da so 

otroci zelo radi aktivno vključeni v proces ustvarjanja in raziskovanja ter kako pomembno je 

aktivna vključenost otrok. S pomočjo ustvarjalnega giba otroci sami razmišljajo in so poleg 

tega tudi gibalno aktivni. V današnjem hitrem življenjskem tempu otrokom dajemo premalo 

možnosti, da sami raziskujejo in razmišljajo. Otrok si s samostojnim raziskovanjem, 

razmišljanjem in ustvarjanjem bolje zapomni stvari in pri tem krepi svojo domišljijo in 

kreativnost. Otroci se po mojem mnenju vedno manj tudi gibljejo, saj raje posedajo za 

televizijo in računalnikom. Z ustvarjalnim gibom poskrbimo, da je otrok aktiven tudi fizično 

in ne samo miselno. Ustvarjalni gib lahko vpeljemo tako v vrtec kot tudi v šolo in je primeren 

za vse starosti otrok. Zaželeno je, da ga vpeljemo že na samem začetku, ko je otrok še majhen 

in z njim odrašča skozi svoje učenje v vrtcu in nato naprej v šoli. 

 

Pred izvedbo empiričnega dela nisem dobro vedela, kaj naj pričakujem, kako se bodo otroci 

odzvali na ustvarjalni gib, s katerim so se srečali prvič in ali so moje dejavnosti zanje 

zanimive. Že po opravljeni prvi dejavnosti sem vedela, da grem v pravo smer. Kljub začetnim 

zadržkom otrok zaradi neznanega so proti koncu prve dejavnosti že začeli sami razmišljati in 

ustvarjati. Od tu naprej so me iz dejavnosti v dejavnost znova presenetili s svojo domišljijo in 

kreativnostjo ter vedno večjo samostojnostjo. Otroci niso potrebovali mojega vodenja in 

vključevanje v proces ustvarjanje. Zanje je bilo dovolj, da sem jim pripravila zanimive 

zunanje spodbude, ki so jih motivirale k razmišljanju in plesnemu ustvarjanju. Otroci se bili 

zelo veseli in so radi aktivno sodelovali skozi celoten projekt, kar se je videlo skozi odzive 

otrok in njihovo uživanje v ustvarjalnem gibu. Tudi vzgojiteljica, ki mi je dovolila, da svojo 

raziskavo in projekt izvedem z otroki iz njene skupine, je bila nad ustvarjalnim gibom 

navdušena; dejala je, bo tudi sama začela izvajati podobne dejavnosti v skupini. O svojem 

pozitivnih vtisih je pripovedovala drugim vzgojiteljicam, ki so me začele spraševati o 

dejavnostih ter kako jih lahko tudi same vključijo v svojo skupino. Skozi pisanje 

diplomskega dela in izvajanje dejavnosti sem se veliko naučila. Spoznala sem, kako 

pomembno je, da otrokom damo možnost samostojnega raziskovanja, razmišljanja, 

ustvarjanja in gibanja, saj si otroci stvari tako bolje zapomnijo. Z ustvarjalnim gibom 

otrokom omogočimo oboje, gibanje in razmišljanje. Zanimivo je bilo opazovati otroke, ki so 
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bili skozi dejavnosti vedno bolj samostojni in so v samostojnosti tudi neizmerno uživali in se 

učili.  

 

Kot odrasle osebe oziroma vzgojitelji moramo otrokom dati možnost samostojnega 

razmišljanja in raziskovanja, kjer ni napačnih odgovorov in ni napačnega gibanja, ampak je 

pomemben proces. Verjetno bi nam vzelo manj časa, če bi otroke ves čas vodili in usmerjali 

skozi dejavnosti, a ravno s tem otroka prikrajšamo za doživetje, ki mu ga samostojno 

razmišljanje omogoča. Ustvarjalni gib je odlična izbira za celostni razvoj otroka, saj otroku 

zaradi svoje večplastnosti omogoča motorični, kognitivni, socialni in čustveni razvoj. 
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