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POVZETEK  

V diplomskem delu sem raziskovala, kako so predšolski otroci iz Vrtca pri OŠ Ţirovnica 

motivirani za ustvarjanje z gibom. Zanimalo me je, ali bodo otroci aktivno sodelovali v 

plesnih dejavnostih. Ţelela sem spodbuditi njihovo ustvarjanje in izraţanje lastnega 

doţivljanja trenutka skozi gib. Moj namen je bil, da bi bile vse načrtovane dejavnosti za 

otroke prijetna izkušnja in bi se počutili dovolj sproščeni za ustvarjalno sodelovanje ter 

izraţanje z gibom.  

V teoretičnem delu sem opisala značilnosti gibanja predšolskega otroka, plesno umetnost in 

ustvarjalnost otrok. Različne avtorje in teorije sem povezala v smiselna poglavja.  

Rezultati so pokazali, da se otroci ob glasbi izraţajo brez zadrţkov. Tudi z uporabo različnih 

pripomočkov (kolebnica, kosi blaga, rutke) so pokazali ustvarjalnost in motiviranost za 

sodelovanje pri dejavnosti. Njihova gibanja so se razlikovala in kljub medsebojnemu 

posnemanju so pokazali veliko različnih gibov. Deklice so na splošno uporabljale bolj neţno 

gibanje, manj ostrih in hitrih gibov. Dečki pa so bili v primerjavi z deklicami bolj dinamični, 

več so tekli po prostoru, več poskakovali in bili bolj glasni. Elementi plesa so bili zajeti v 

različnih poloţajih otrok, dinamiki in hitrosti gibanja med ustvarjanjem z gibom v telovadnici. 

Ko je klasična glasba napolnila prostor, je otroke motivirala h gibanju. Dodani pripomočki pa 

so otroke spodbudili k razmišljanju o uporabi določenega predmeta in jih dodatno motivirali k 

ustvarjalnemu izraţanju.  

 

Ključne besede: gibanje, ples, ustvarjanje z gibom, izraţanje, predšolsko obdobje 

  



 

 
 

ABSTRACT 

This thesis explores motivation of the pre-school children about art of movement. I was 

wondering if kids will actively participate in dancing activites. I wanted to encourage their 

creative side and expression of their experience through movement.  

My goal was that all of my planned activites would be a pleasant experience for children and 

that they would feel comfortable enough to participate with their creative movement. 

In theoretical part I described features of pre-school children, dancing art and children's 

creativity. With a help of different authors, I connected different theories in meaningful 

chapters. 

The results showed that children don't have problems about expressing when music plays. 

They also showed their creativity and motivation to participate in the activities when using 

different accessories (for example: skipping rope, pieces of cloths, headscarfs). Each of them 

expressed in different ways and despite imitating each other, they showed a lot of different 

moves. In general, girls showed more gentle movement with less fast and sharp moves, while 

boys were more dinamic. They were also running and jumping along the place and being 

louder compared to girls. Elements of dance were included in different positions of children, 

dinamics and speed of movement. Classic music filled up the place and motived kids to move, 

while given accessories made them think how to use a certain object and gave them additional 

motivation to a creative expression. 

 

Keywords: movement, dance, creation with a movement, expressing, preschool period 
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»Telo je ustvarjeno za gibanje. In gibanje je isto kot ţivljenje. Če bi se zaustavilo, bi vse 

zamrlo. In v tem gibanju, ki je neminljivo, je zakoreninjen ples in z njim vred tudi potreba 

ljudi po njem.« 

Marija Vogelnik: Ples skozi čas in balet skozi svet 
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1. UVOD 

Otroci so ustvarjalni. Le omogočiti oz. dopustiti jim je potrebno, da se izraţajo. Ustvarjalnost 

se začne pri dojenčku. Ţe pri rojstvu novorojenček kaţe radovednost. Prav slednja je glavni 

del ţivosti, katero pogojuje ustvarjalnost. Radovednost je kot hrepenenje, ki je v človeku, da 

bi odkrival, raziskoval in se učil. Dojenček z jokom opozarja na svoje potrebe in svet okoli 

sebe spremlja z nenasitno radovednostjo (Matos, 2014). 

Človek je ţe od nekdaj iskal v povezavi glasbe in gibanja enost med prostorskim in časovnim 

doţivljanjem. Začutiti »brezglasni ritem« kot imenuje Gautier (v Zagorc, 1995, str. 24), 

osvoboditi telo in osvoboditi duha. Temu se človek ţeli pribliţati v vseh obdobjih svojega 

obstajanja (Zagorc, 1995). 

V vrtcih močno prevladujejo dejavnosti z določenim in pričakovanim gibanjem. Plesov in 

rajalnih iger se otroci učijo. Ko se jih skupina otrok nauči, jih določeno obdobje ponavljajo z 

izvajanjem novo naučenih iger in s tem novo naučenih dogovorjenih gibov. Gibalne igre 

imajo svoja pravila. Slednje ponovno učimo otroke tako, da jih vodimo in učimo upoštevanja 

raznih pravil in športnega obnašanja. S tem otrokom ne damo svobode izraţanja svojih občutij 

ali svojega doţivljanja sveta. Pričakujemo določeno gibanje in dokler tega ne usvojijo, se 

učijo (Preksavec, 2015).  

Z moţnostjo ustvarjanja z gibom sem ţelela otroke motivirati k individualnosti in lastnemu 

ustvarjanju z gibom. Ţelela sem si, da izraţajo lastna občutja na svoj način in pri tem niso 

vodeni. Vzrok sledeči raziskavi je bil izbirni predmet Plesno gledališče na Pedagoški 

fakulteti. Ker se sama nisem počutila prijetno pri spontanem ustvarjanju z gibom, me je 

zanimalo, kako se ob tem počutijo otroci oz. s kakšnim gibanjem to sporočajo.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1  POMEN GIBANJA ZA OTROKOV RAZVOJ 

»Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem je pogojeno zaznavanje 

okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladati svoje roke, noge, trup, 

sčasoma začuti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si samozaupanje in 

samozavest.« (Kurikulum za vrtce, 2004, str. 25) 

Gibanje v leksikonu plesa (Dolinar, 1990, str. 99) pomeni »premagovanje telesne teţe in 

ravnoteţja s silo (energijo) in s tem spreminjanje poloţaja in napetosti telesa v prostoru v 

določeni časovni enoti. Gibanje je po svojem bistvu prehajanje iz neravnoteţja v ravnoteţje in 

obratno. Je osnovno izrazno sredstvo plesnega oblikovanja. Vsako gibanje ima začetek, razvoj 

in zaključek, ki je hkrati prehod v naslednje gibanje. Ritem gibanja je rezultat organizacije 

napetostih delov v časovnem toku.« Razvoj človekovih gibalnih funkcij obsega gibalni razvoj 

oz. motorični razvoj. Le–ta je pogojen z medsebojnim vplivom osnovnih dejavnikov razvoja: 

dednosti, okolja in samodejavnosti. Gibalno izraţanje pa je lahko spontano (nenačrtovano) ali 

zavestno (načrtovano). Z gibanjem, gibnim oblikovanjem ali s plesom človek izraţa čustveno 

doţivljanje (Dolinar, 1990). 

Horvat in Magajna (1989, v Zagorc, 2013) menita, da se gibalno-motorični razvoj začne ţe v 

predporodni dobi. V nadaljnjem razvoju se neprekinjeno izpopolnjuje. Gibalno-motorični 

razvoj avtorja definirata kot najbolj izrazito obliko ali funkcijo psihofizičnega razvoja.  

Pomemben čas za gibalni razvoj posameznika so ravno prva leta ţivljenja. Razvija se od 

naravnih in preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek) k sestavljenim in 

zahtevnejšim športnim dejavnostim. Raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in 

zadovoljstvo, otroci v predšolskem obdobju pridobivajo z igro. Gibanje spodbuja tudi razvoj 

intelektualnih sposobnosti. Igra in gibanje pomembno in močno vplivata na socialen in 

emocionalen razvoj. Elementarne gibalne igre, ki so osnova športnih iger, učijo postopnega 

spoznavanja smisla in pomena upoštevanja pravil igre. Otroci se preko tega socializacijsko 

krepijo. Kurikulum za vrtce na področju gibanja opisuje prilagoditev različnim potrebam, 

interesom in sposobnostim otrok. Tako lahko optimalno prispeva k otrokovemu razvoju in 

zdravju (Kurikulum za vrtce, 2004).   

»Sama vadba omogoča usvajanje tehničnih zakonitosti gibanja in določenih gibalnih vzorcev, 

ki sčasoma preidejo v določene gibalne navade; te bodo mnogim otrokom ostale za vse 
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ţivljenje. Mlajši ko se otroci spoznajo z raznovrstnostjo gibanja, bolje lahko razvijejo svojo 

ustvarjalnost na tem in tudi na drugih področjih.« (Zagorc, 2013, str. 5) 

 

2.2  OPREDELITEV PLESA 

»Ples je fizična, ustvarjalna, ekspresivna, umetniška, socialna in zabavna aktivnost.« (Kovač 

Valdés, 2011, str. 3) 

»Ples-to sem jaz in moje ţivljenje. To je moje dihanje in valovanje, svoboda in hkrati moj 

kalup, vklenjenost in odpovedovanje. Ples je moja pesem in moj jok. Je moje zlitje s 

sočlovekom in hkrati moje nasprotje njega samega. Danes smeh, veselje in uţivanje, jutri 

trepet, srd, sovraštvo. Je hotenje in zavračanje hkrati. Je preklinjanje ob naporih in radost ob 

zmagi …« (Zagorc, 1997, str. 5) 

Ples ima velik pomen v človeškem ţivljenju. Pomeni gibalno aktivnost, socializacijo, 

uglasitev lastnega telesa, čustvenost, ustvarjalnost, sprostitev in mnogo drugega. Ples je način 

izraţanja, komuniciranja, ustvarjanja in način zabave. Otrok preko plesa s telesom pokaţe, 

kako se počuti, kaj in na kakšen način nekaj doţivlja. V predšolskem obdobju poteka ples 

preko igre. Otroka motivira in celostno pritegne (Kroflič in Gobec, 1995). »Vzgajanje z 

gibom poteka skozi igro. Vsebuje vse psihološke značilnosti igre, zato je kot celostna 

vzgojna-izobraţevalna metoda enako učinkovita ne glede na starost. Udeleţenec v tej igri naj 

bo predšolski otrok, šolar, mladostnik ali odrasel. Naj se sprošča, komunicira, ustvarja, se 

uči.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 14) Po mojem mnenju bi morali v vrtcu večkrat spodbujati 

ustvarjalni gib. Najpogostejše so osrednje dejavnosti in ustvarjalne aktivnosti plesno-rajalne 

igre. Pri slednjih pa je ţe določeno, kako naj se otroci gibljejo. Vendar s tem izgubimo 

svobodo do lastnega izraţanja (ker pričakujemo ţe določene gibe).  

V vrtcu ne učimo plesne tehnike. Slednjo uporabljamo na kreativen način. Elementi plesne 

tehnike so osnova za oblikovanje lastnih motivov. Več plesnih gibov sestavlja celoto. S tem 

načinom raziskujemo gibanje in dobimo zanimive rezultate (Rupnik in Rupnik, 2012). 

 »Če damo otroku moţnost »ustvarjalno misliti« z gibanjem, razvijamo njegov domišljijski in 

intuitivni svet. Kajti gibanje je univerzalna govorica, ki je od prvih razvojnih obdobij otroku 

najbliţja.« (Zagorc, 2013, str. 5) 
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»Gibanje je dogajanje v času in prostoru. Zakaj se človek giblje? Da preţivi, da preučuje in 

spoznava svoje okolje, da se prilagaja okolju in ga spreminja, da vzpostavlja stike, 

komunicira.« (Allenbaugh, 1967, v Kroflič, 1999, str. 16) 

 

2.2.1 ELEMENTI PLESA 

Prostor, moč (energija) in čas so skupaj s telesom štirje osnovni elementi plesa. Vsakokrat, ko 

se človek giblje, jih uporablja. Ustvarjalnost v plesu se razvija z raziskovanjem vseh moţnosti 

kombiniranja teh elementov. Ne moremo je doseči kar naenkrat. Večina odraslih in tudi otroci 

ne razmišljajo o izraznosti. Nekateri ljudje se radi izpostavljajo, raziskujejo, izraţajo na 

različne načine in so ţe po naravi odprti. Človek potrebuje znanje o različnih načinih 

ustvarjanja, da se zave svoje ekspresivnosti in jo začne uporabljati. Z raziskovanjem tako 

imenovanih elementov plesa se razvija plesni besednjak in ustvarjalnost (Kovač Valdés, 

2011).  

»Vsebino človekovega gibanja in ustvarjanja z gibanjem lahko predstavimo s t. i. Labanovo 

analizo človekovega gibanja (Laban, 2002), ki poudarja, da so prostor, čas, moč in tok gibanja 

osnovne kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti vsako človekovo gibanje. Moje telo (deli 

telesa, oblike …) se giblje v prostoru (osebnem, splošnem, v smereh, velikostih …), v času 

(tempo, ritem), z močjo (stopnja moči, kakovost …) in s tokom (svobodnim, vezanim,  s 

prehodi …).« (Geršak, 2015, str. 39) 

Pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu morajo vzgojitelji s predšolskimi otroki graditi na osnovnih 

plesnih elementih (tj. velikost, nivo, smer, hitrost …). Vzgojitelji morajo biti pozorni, da 

otrokom omogočajo uravnoteţene deleţe vsebin. Slednje nudijo intenzivno »moško« gibanje 

in spodbujajo konstruktivno porabo energije (dinamika, energičnost, ostrina, odločnost). 

»Ţenske« linije pa so bolj neţne in mehke (ples sneţink, gibanje metuljev in ptic, ples 

pomladnih cvetlic, ples deţnih kapljic, gibanje listkov v vetru). Izbrane vsebine morajo biti 

načrtovane primerno starosti otrok. V vrtcu se otroci učijo osnovnih plesnih elementov 

(hitrost, velikost, nivo, smer). Kompleksnejše plesne elemente (kvaliteta, sila) otroci 

spoznavajo v šoli (Geršak, 2006). 
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Tabela 1: Elementi plesa (Geršak, 2015, str. 40) 

 

 

 

2.2.2 VPLIV PLESA NA OTROKOV RAZVOJ 

»Ples je govorica telesa.« (Zagorc, 2013, str. 7) Govorica telesa pa je jezik občutkov, sestavni 

del človeških odnosov. Razvija se ţe od rojstva naprej. Skozi svoje telo občutimo in 

doţivljamo okolje. Z njim sporočamo odnos do sebe, do drugih, izraţamo svoje občutke, 
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čustva in mislil. Telo je sredstvo, s katerim govorimo, komuniciramo – otroci bolj kot odrasli. 

Po vsem svetu otroci radi plešejo. Gibanje telesa razume vsak človek in je tako postal 

»mednarodni jezik«. Razumejo ga vsi narodi in vse kulture (Zagorc, 2013). 

»Razvoja in uspešnosti ne more biti brez ustvarjalnega nemira, tveganja in nenehnega iskanja, 

katerega korenine so resnične potrebe ljudi. Prav zato je treba upoštevati človeške razseţnosti, 

uveljavljanje ustvarjalnosti in s tem pozitiven odnos do posameznega človeka v sodelovanju z 

drugimi.« (Matos, 2014, str. 31) 

Dr. Stuart (v Horvat, 2014) definira pozitiven vliv plesa na otrokovo odgovornost za svoja 

dejanja, optimizem, trdoţivost, angaţiranost, poštenost, ustreţljivost in motivacijo  skozi 

verbalno komunikacijo. 

Kovač Valdés (2011, str. 8) meni, »da ples: 

 nudi sprostitev, 

 spodbuja ustvarjalnost, 

 razvija osebnost, samozavest in pozitivno samopodobo, 

 vliva na socialni, čustveni in umetniški razvoj, 

 krepi in razvija telo, 

 krepi čut za estetiko, 

 kot del splošne kulture vsakega posameznika vzgaja k vrednotenju kulturne 

raznovrstnosti.« 

 

PSIHOMOTORIČNI RAZVOJ 

Psihomotorični razvoj zdruţuje spretnosti, ki so povezane z razumevanjem in zavedanjem 

telesa, prostora, časa, uporabo moči oz. energije in z zavedanjem odnosov z drugimi ter 

odnosov med lastnimi deli telesa. Če ţelimo preveriti napredek v psihomotoričnem razvoju 

posameznega otroka, moramo biti pozorni na plesno postavitev telesa (drţo), ravnoteţje in 

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

2011).  
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SPOZNAVNI RAZVOJ 

Pri spoznavnem razvoju gre za spoznavanje in učenje gibanja telesa v interakciji do drugih in 

do prostora. Razvijamo moţnost prepoznavanja in poimenovanja korakov in gibov različnih 

delov telesa. Na tem področju razvijamo tudi plesni spomin. Preko praktičnega preizkušanja 

se otroci največ naučijo. Iz lastnih izkušenj se učijo razumeti posamezne elemente kot npr. 

princip razdalje, hitrosti, nivojev, prostorskih vzorcev. Pri tem razvoju gre tudi za opazovanje 

plesa in njegovo vrednotenje. Otrok na ta način razmišlja, spoznava in oblikuje neko mnenje o 

videnem gibanju ali plesu. Smiselno je opazovanje drugih in analiza opazovanega. Otroke 

spodbujamo k izraţanju na različne načine (pogovor, pisno, likovno, gibalno) in jih navajamo 

na argumentiranje svojega mnenja (Kovač Valdés, 2011).  

 

ČUSTVENO-SOCIALNI RAZVOJ 

Otroci so radi aktivni in uţivajo v gibanju. Radi izraţajo različne občutke in to ponazarjajo z 

različnimi gibi in koraki. Ples jim omogoča izraţanje čustev in jim daje moţnost socializacije 

z drugimi. Skozi ples otroci spoznavajo svoj jaz, kako se gibljejo, kje se gibljejo in iščejo 

različne rešitve za svoje izraţanje. Odkrivajo, kaj jim je všeč, primerjajo podobnosti in razlike 

gibanja z drugimi, učijo se realizacije svojih odločitev, razvijajo neskončno domišljijo itn. V 

pozitivnem okolju otrok lahko razvija zdravo, pozitivno samopodobo. Preko vsega naštetega 

raziskovanja in učenja dobiva zelo pomembne izkušnje za oblikovanje svoje osebnosti. Vsaka 

izkušnja raziskovanja in izraţanja mora biti prilagojena razvojni stopnji otrok. S primernim 

pristopom in pohvalo omogočamo otroku uspeh in zadovoljstvo (Kovač Valdés, 2011). 

 

2.2.3 PLESNA VZGOJA  

»Vzgoja v najširšem pomenu obsega hkrati vzgojo in izobraţevanje, torej vzgojo srca in 

vzgojo razuma. V vzgajanju s plesom se lahko oboje tesno prepleta in dopolnjuje. Plesna 

vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. To je področje estetske, umetnostne in 

kulturne vzgoje. Plesna vzgoja v oţjem pomenu besede je vzgajanje za ples, za plesno 

umetnost kot avtonomno umetnostno področje. Vzgajanje s plesom je vzgojna in učna 

metoda, katere sredstvo je oblikovanje, izraţanje in ustvarjanje z gibanjem. S spodbujanjem 

ustvarjalnega mišljenja prispeva k razvoju celostne osebnosti.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 

13) 
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»Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato je treba zlasti v predšolskem in predpubertetnem 

obdobju ponuditi čim več moţnosti za gibanje in izraţanje z gibom. Pri plesni vzgoji otroke in 

mlade uvajamo v svet plesa, gibanja z organizirano igro, katere cilj je mlade razgibati in jih 

postopoma uvajati v izraţanje doţivljanja svojega okolja, lastnih izkušenj in čustvovanj.« 

(Kroflič, 1999, v Bucik, Poţar Matijašič, Pirc (ur.),  2011, str. 258) 

Gibanje predstavlja osnovno aktivnost v plesni vzgoji. V plesu je gibanje/gib izrazno 

sredstvo. Z njim človek izraţa svoj odnos do sveta; svoje doţivetje, počutje, misli, 

čustvovanje. Plesno izraţanje oz. plesna vzgoja pa ima marsikaj skupnega s športno vzgojo. 

Zlasti z moderno ritmično gimnastiko, akrobatiko, s plesom na ledu oz. na snegu.  Vsak 

človek se (plesno) izraţa na drugačen, svoj način, ne glede na izrazno sredstvo (material, 

barva, zvok itn.). Plesna vzgoja bi morala spodbujati izvirnost in ustvarjalnost posameznika 

(Kroflič in Gobec, 1995).  

 

2.2.4 OBLIKE PLESNE VZGOJE 

FRONTALNA UČNA OBLIKA 

Temeljna značilnost frontalne učne oblike je, da vzgojitelj dela s celotno skupino otrok hkrati. 

Vsebine dela so posplošene in prilagojene glede na predznanja večine otrok v skupini. To 

pomeni, da so vsi otroci aktivni hkrati in ni moţnosti prilagojenega dela s posamezniki. 

Časovno je ta oblika dela najbolj ekonomična, vendar lahko posamezniki močno odstopajo. 

Za razvoj svojega potenciala so lahko prikrajšani gibalno bolj nadarjeni otroci. Prav tako pa 

lahko čutijo negativne posledice tudi počasnejši, mlajši ali manj sposobni otroci v skupini. 

Zaradi posplošenih navodil in vsebin niso zmoţni slediti dejavnostim v celoti in enakem 

obsegu kot večina otrok (Retuznik Bozovičar, Krajnc, 2010).  

Kroflič in Gobec (1995) ugotavljata, da je frontalna učna oblika dela le občasna učna oblika v 

ustvarjalni plesni vzgoji. Zaradi številčnih skupin v vrtcu pogosto pride do prostorskih 

problemov, zaradi stiske pa konflikti. Načela individualizacije ni mogoče realizirati.   

 

SKUPINSKA UČNA OBLIKA 

Pri skupinski učni obliki delo poteka v skupinah. V manjših delovnih skupinah so otroci lahko 

bolj motivirani za delo in sodelovanje. Posameznik ima pomembnejšo vlogo kot pri frontalni 
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obliki dela. S tem načinom dela se otroci učijo sodelovanja z drugimi, se dogovarjajo, 

usklajujejo svoja mnenja in začenjajo razumeti vlogo posameznika v skupini. Vsi otroci 

skupaj tvorijo celoto, skupino. Da pa je skupina uspešna, morajo sodelovati vsi vključeni 

posamezniki. Vzgojitelj mora ustrezno načrtovati dejavnosti po skupinah in poskrbeti ter 

pripraviti športne pripomočke (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

Kroflič in Gobec (1995, str. 109) ugotavljata, »da pride v skupinskem ustvarjanju z gibanjem 

do sproščenega ustvarjalnega vedenja udeleţencev, kar jim omogoča ugodje, sprostitev, 

sodelovanje in samopotrjevanje.« 

 

INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA 

Pri individualni učni obliki je v središču posameznik. Vzgojitelj se posveti in prilagodi 

načrtovane vsebine določenemu posamezniku. Posebno v predšolskem obdobju so velike 

individualne razlike v tempu razvoja gibalnih sposobnosti. Tem pa lahko sledimo in jih 

odpravljamo z individualnim načinom dela. Gibalno bolj nadarjenim otrokom omogočimo 

nadgrajevanje njihovih sposobnosti, znanj in zmoţnosti. Gibalno manj spretnim otrokom pa 

omogočimo osebni tempo dela. Otroku s tem načinom dela omogočimo, da doţivi uspeh in 

potrditev ter uresničitev svojih interesov. Individualna učna oblika je še posebej pomembna za 

otroke s specifičnimi teţavami ali s posebnimi potrebami (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 

2010).  

»V igri po ţelji pa individualna oblika omogoča neposreden stik med vzgojiteljem in 

otrokom. Vzgojitelj se gibalno igra z otrokom, ki to ţeli, ali z otrokom, za katerega ve, da 

potrebuje več gibalnega, tudi neposrednega telesnega stika (otroci s posebnimi potrebami). Ob 

tem otrok doţivlja varnost, ugodje, samopotrjevanje.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 68) 

 

DELO V DVOJICAH (TANDEM) 

Pri tej učni obliki lahko načrtujemo plesne dejavnosti v parih. Vzgojitelj se mora dobro 

pripraviti in organizirati ustrezne pare (npr. mlajši in starejši otrok). Tako si lahko otroci med 

seboj pomagajo, sodelujejo in se dopolnjujejo. Delo v dvojicah je lahko za otroke dobra 

motivacija in spodbuda za vztrajanje v plesni dejavnosti (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 

2010). 
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»Rezultat nastajajočega dialoga so zainteresiranost za delo, zadovoljstvo in ustvarjalnost 

učencev. Dialoški način dela je posledica skupne ţelje, da bi rešili zastavljeni problem, da bi 

nekaj ustvarili. Gibalna dejavnost je imanentno sredstvo otrokovega izraţanja in ustvarjanja, 

zato olajšuje vzgajanje k delu.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 101) 

 

2.2.5 METODE PLESNE VZGOJE 

Plesna vzgoja poteka s pomočjo štirih metod: metodo vodenja, metodo izmišljanja 

(improvizacija), metodo od vodenja k izmišljanju (improvizaciji), metodo od izmišljanja 

(improvizacije) k vodenju. Otroke lahko usmerjamo v ţeleno gibanje, jih vodimo verbalno ali 

neverbalno, jih spodbujamo k lastnemu izraţanju in spodbujamo unikatne gibalne vzorce. 

Izbira metode plesne vzgoje je odvisna od zrelosti skupine, starosti, plesnih izkušenj in seveda 

od ciljev ter nalog metodičnega postopka (Kroflič in Gobec, 1995).  

 

METODA VODENJA 

Otroke vodimo v gibanju z lastnim gibanjem ali z besedo. Vzgojitelj ali otrok pokaţe gibalni 

vzorec in ostali ga povzamejo. Natančnost povzemanja gibalnega vzorca je odvisna od 

zrelosti posameznika, plesnih izkušenj in od operativnih ciljev dejavnosti. Izraza posnemanje 

in povzemanje se razlikujeta. Posnemanje je lahko le posnemanje videnega brez otrokovega 

globokega razmišljanja. Lahko pa je posnemanje tudi izraţanje svojih individualnih predstav. 

Otrok izraţa svoje ideje. Pri tem gre ţe za metodo izmišljanja in ne več za metodo vodenja. 

Povzemanje pa je bolj natančno. Otrok mora celovitejše reagirati in se vţiveti v gibalni 

vzorec. (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

METODA IZMIŠLJANJA (IMPROVIZACIJA) 

Otroke lahko usmerjamo k njihovemu gibalnemu ustvarjanju in izmišljanju z ustrezno 

spodbudo. Metoda izmišljanja je lahko neposredna in gibanje nastaja sproti. To je lahko ob 

glasbi, predmetu. V predšolskem obdobju je to najpogostejši način plesnega ustvarjanja. 

Lahko pa dejavnost pripravimo posredno. Otroci lahko sodelujejo v skupinskem ustvarjanju. 

Najprej se dogovorijo, izmislijo gibanje, ples, nato pa ga predstavijo vrstnikom. S tem 
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načinom ustvarjanja otroci dobivajo tudi izkušnje s timskim delom. Z metodo izmišljanja pa 

se lahko izraţajo tudi individualno in svobodno improvizirajo (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

METODA OD VODENJA K IZMIŠLJANJU (IMPROVIZACIJI) 

Metoda od vodenja k izmišljanju je kombinirana metoda. Od vodenja otrok prehajamo v 

metodo izmišljanja na način, da otroke najprej vodimo, potem pa jih spodbujamo k iskanju 

drugačnih, lastnih gibalnih motivov. Mlajši otroci pri tej metodi potrebujejo več časa za 

preusmerjanje iz danega gibalnega motiva. Postopoma pa dozorevajo in se gibalno/plesno 

nadgrajujejo, tako se čas preusmerjanja skrajša (Kroflič in Gobec, 1995).  

 

METODA OD IZMIŠLJANJA (IMPROVIZACIJE) K VODENJU 

Tudi metoda od izmišljanja k vodenju je kombinirana metoda. Otroci najprej ustvarjajo svoje 

gibe in se sami izmišljajo gibalne motive in ples. Vzgojitelj jih kasneje spodbuja k 

posnemanju oz. povzemanju določenega gibanja. Lahko jih vodi vzgojitelj ali posamezni 

otroci iz skupine. Svoje zamisli tako delijo z vrstniki in vzgojiteljem (Kroflič in Gobec, 

1995).  

 

2.3  USTVARJALNOST IN PLES 

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

Je sposobnost, osebnostna lastnost, poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, 

preoblikovanje situacije v okolju, izvirno preoblikovanje informacij.« (Kroflič in Gobec, 

1995, str. 26 in 27) 

Sachs (1965, v Kroflič in Gobec, 1995) pomen ustvarjanja z gibom povezuje v celoto ter 

meni, da sta ustvarjalec in ustvarjeno eno.  

»Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doţivljanja in ustvarjanja pomemben 

dejavnik uravnoteţenega otrokovega razvoja in duševnega zdravja.« (Kurikulum, 2004, str. 

38) 

Plesno izraţanje za predšolske in mlajše šolske otroke predstavlja gibanje, ki je lastno otroku 

na določeni razvojni stopnji. To pomeni, da ustvarjajo oz. izraţajo z gibom gibalne oblike, 
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katere so v preteklosti ustvarili otroci ali jih ustvarjajo otroci danes ali pa so jih spontano 

prevzeli od odraslih (Kroflič in Gobec, 1995). »Vzgoja z izraznim gibanjem ali s plesom je 

torej vzgoja ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 16) 

 »Ustvarjalnost je potencialna nagnjenost v vsakem človeku, je temeljna človeška kategorija. 

Porajanje nove ideje je prvi podvig v ustvarjalnem procesu.« (Matos, 2014, str. 31) 

Trstenjak (v Zagorc, 1992, str. 11) o ustvarjalnosti razmišlja takole: » Človek je najšibkejši v 

tem, v čemer je najmočnejši – namreč v ustvarjalnosti, o kateri sploh ne ve, kaj je … Pravi 

ustvarjalni proces ne dobiva draţljajev za dejavnosti iz predmetov zunaj sebe, marveč jih ima 

subjekt v sebi ţe tako ali drugače prednaravnane.« 

»Pri ustvarjanju naj bo vodilo proces in ne končni rezultat. Plesna koreografija oz. nastop za 

starše/kraj/druge oddelke v vrtcu naj nima za cilj perfekcionistično naučenih korakov, ampak 

predstavitev ustvarjalnega procesa, kjer so ustvarjalci in raziskovalci ustvarjalnega giba 

otroci.« (Geršak, 2010, str. 304) 

 

2.3.1 RAZLIKE MED SPOLOMA V PLESNEM IZRAŢANJU 

Dečki in deklice imajo različne interese. Tako se pokaţejo razlike tudi pri načrtovanih plesnih 

dejavnostih. Vzgojitelj mora razlike upoštevati pri svojem delu. Za dečke je značilno, da niso 

motivirani za plesno ustvarjanje, zlasti od šestega leta naprej. Izkušnje kaţejo, da je pogoj za 

aktivno sodelovanje ustrezna motivacija. Z zanimivimi vsebinami in sredstvi so lahko dečki 

zelo konstruktivni in motivirani za sodelovanje. Podobno vedenje najdemo tudi pri 

mladostnikih in odraslih (Kroflič in Gobec, 1995). 

Dečki se v plesu zelo razlikujejo od deklic. »Vidna problematika današnjega časa, ki jo navaja 

Ian Grant (2006) je ta, da so »moške značilnosti, kot so impulzivnost, zagretost in 

zaščitništvo, v zadnjih desetletjih zaradi feminističnega druţbenega razpoloţenja utrpele 

precejšnje izgube in veliko moških, vključno z njihovimi sinovi, se morajo spopadati z 

iskanjem identitete in vloge v postfeministični, seksualni kulturi.« (Horvat, 2014, str. 48) 

Tako kot je vsak otrok nekaj posebnega, je tudi vsak deček nekaj posebnega. Osebnostne in 

vedenjske razlike se lahko med deklicami in dečki hitro opazijo. Dečki imajo radi akcijo, 

doţivljanje pustolovščin, zmage v bitkah, občutek upoštevanja, drznosti in moči. Ustrezna 

spodbuda izraţanja pozitivno vpliva na osebnost, kreativnost in gibalno izraţanje. Z 

omogočanjem »divjega gibanja« (posnemanje gibanja ţivali kot npr. tiger, kuščar, orel, kača), 
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teka, sklec, raztegovanja ipd. dečke spodbujamo k izraţanju svojih najglobljih občutkov in pri 

tem se bodo sprostili. Počutili se bodo tekmovalno in hkrati začutili čustveno podporo in 

razumevanje (Horvat, 2014). Veliko strokovnjakov meni, da ravno onemogočanje nasilnih in 

dinamično fizičnih iger dečkov, vodi v nasilne osebnosti. Zagovarjajo zmerno dejansko igro 

dečkov na domačem igrišču z uporabo pripomočkov iz naravnih materialov (npr. les–meč, 

karton–ščit). Z razumevanjem in zmernim spodbujanjem vplivamo pozitivno na samopodobo, 

izraţanje, način gibanja in sprejemanje sebe ter drugih.  

Dečki se vedejo drugače, če se plesno izraţajo v skupini z deklicami kot v skupini samih 

dečkov. Kjer prevladujejo deklice, so dečki bolj zadrţani, bolj umirjeni in manj ustvarjalni. 

Kreativnost se pokaţe in razţivi v popolnoma deški skupini. Takrat so polni energije, ţeljni 

interakcij med seboj in nagajivi (Horvat, 2014).  

 

2.3.2 PLES SKOZI SOCIALNI VIDIK 

Ples povezuje in zdruţuje otroke. Preko ustvarjalnega izraţanja se otroci lahko izkustveno 

učijo medsebojnega komuniciranja. Razvijanje kakovostne komunikacije omogočajo gibanje, 

igra, sodelovanje in ustvarjanje. Učenje komunikacije poteka skozi več komunikacijskih 

kanalov in ne le preko besede (Kroflič, 1999). 

»Komuniciranje z gibom razvija dobre socialne odnose, jih kultivira. Navadno se poraja skozi 

skupinsko ustvarjanje, kjer imata telesni in psihični stih pomembno vlogo – še posebej pri 

medsebojni strpnosti in sodelovanju.« (Zagorc, 2013, str. 7) 

N. Rot opredeljuje interakcijo v ustvarjalnih gibalnih dejavnostih kot aktualen odnos med 

dvema ali več posamezniki. Pri tem en posameznik vpliva na vedenje ostalih. V procesu 

ustvarjalnega izraţanja poteka intenzivna interakcija med vključenimi osebami preko 

verbalnega in neverbalnega sporazumevanja. Komunikacijo Rot definira kot odnos med 

posamezniki s pomočjo znakov. Pri ustvarjalnih gibalnih dejavnostih so ti znaki besede in 

pogosto dogovorjene gibalne oblike (Rot, 1982, v Kroflič, 1999, str. 128). 

 

2.3.3 ZUNANJE IN NOTRANJE SPODBUDE 

Motivacija za aktivno sodelovanje pri plesu so lahko zunanje in/ali notranje spodbude. 

Zunanje spodbude prihajajo iz okolja. To je lahko glasba, ki spodbudi ustvarjanje z gibom. 
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Ritem in melodijo glasbe otrok neposredno izraţa v gibalni izmišljariji. Lahko je to tudi 

predmet. Glede na izbrani predmet otrok pokaţe svoj odnos do njegove oblike, funkcije in 

gibanje predmeta v gibalnem ustvarjanju. Slednje je drugačno z ţogo, časopisom, trakom, 

ruto ali elastiko. Notranje spodbude pa so individualne, notranje predstave posameznika. 

Izhajajo iz predhodnih izkušenj in doţivetij (gibanje, oblike v okolju, literarne in likovne 

spodbude, televizijske predstave, vedenje ţivali, podoţivljanje čustev in lastnih doţivetij) ter 

iz domišljijskih vzorcev posameznika (Kroflič in Gobec, 1995). 

Temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi so pozitivne spodbude. Vrtec naj z 

različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem otrokom omogoča in jih spodbuja, da 

spoznajo in razvijajo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte oz. sheme. 

Vzgojitelji navajajo otroke na varnost pri izvajanju vseh aktivnosti, uporabi igral in 

rekvizitov. Otroke ozaveščajo o pomenu varnosti in sprejemanju osebne odgovornosti zanjo 

(Kurikulum za vrtce, 2004). 

Predšolski otroci plešejo sproščeno s predmetom po svoji lastni volji. Predmet naj otrokovega 

umetnostnega giba ne ovira, ampak spodbuja izraţanje individualnosti in gibanje po prostoru-

v različnih nivojih. Ţe sam prostor je lahko otroku spodbuda za gibalno ustvarjanje. Velika 

motivacija za gibanje so ogledala. Z opazovanjem svojih plesnih gibov so otroci dodatno 

motivirani za aktivno sodelovanje v prostoru.  

V predšolski dobi ima neposredna zunanja spodbuda večjo vlogo pri razvijanju plesnosti kot 

predhodne otrokove izkušnje. Mlajši otroci za gibalno ustvarjanje potrebujejo sredstva in 

konkretne pripomočke (blago, časopis, trakove, kolebnica, medvedek, balon itn.). Starejši 

otroci pa se bolj izraţajo s pomočjo doţivetij in občutij. Vse zaznave otrok dojema kot 

spodbude. Različne spodbude za gibalno in plesno izraţanje zdruţujejo plesno vzgojo v 

povezavi z drugimi vzgojnimi področji v celoto (Kroflič in Gobec, 1995).  

Vzgojitelji z različnimi spodbudami vodijo, sprejemajo in spodbujajo samoiniciativnost 

posameznega otroka. Teţavnost in zahtevnost gibov se razlikuje glede na različne starostne in 

razvojne stopnje otrok. Tem primerna pa more biti tudi izbrana vsebina, katero načrtuje in 

pripravi vzgojitelj (Kroflič, 1999, v Bucik, Poţar Matijašič, Pirc (ur.), 2011). 

 »Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in 

predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju 
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konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj.« (Kurikulum za vrtce, 2004, str. 

19) 

 

2.3.4 VLOGA ODRASLIH 

Odrasli nudijo otrokom ustrezne izzive in jim omogočajo, da se načrtovanih dejavnosti 

udeleţujejo sproščeno in brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. Pri izvajanju različnih 

gibalnih dejavnostih otroke vzgojitelji in pomočniki spodbujajo, usmerjajo, vodijo, pomagajo, 

demonstrirajo, opogumljajo, svetujejo, popravljajo, z njimi sodelujejo, se igrajo in se tudi 

sami učijo. V spontanih in vodenih dejavnostih večina otrok z veseljem sodeluje in uţiva v 

gibanju. Prijetno in zaupno vzdušje odločilno prispeva k motivaciji za njihovo sodelovanje 

(Kurikulum za vrtce, 2004). Otroci morajo imeti moţnost izbire, raziskovanja in odkrivanja 

izvirnih rešitev nalog. Odrasli jim morajo ponuditi dejavnosti, kjer se lahko učijo sprejemanja 

napak in neuspehov kot naravnega dela učenja. Strokovni delavci vrtca otroke opazujejo in 

spremljajo njihov gibalni razvoj. Beleţijo vse pomembne faze vzgojnega dela: načrtovanje, 

vzgojno delo, opazovanje in evalvacijo. Načrtovanje dejavnosti mora temeljiti na poznavanju 

in razumevanju otrokovega razvoja in potreb. Uspešnost otroka je pogojena z upoštevanjem 

značilnosti posameznika. Uspeh je relativen glede na individualne sposobnosti otroka in 

njegove interese. Odrasli pomagajo otroku zaznati svoj napredek in pohvalijo njegovo 

prizadevanje ter uspeh ne glede na doseţke vrstnikov (Kurikulum za vrtce, 2004). Posebno 

pozornost odrasli namenijo izrazito gibalno nadarjenim otrokom, katere vodijo pri razvoju 

njihove nadarjenosti, in gibalno manj spretnim otrokom, katere podpirajo in opogumljajo. 

Tako deklice kot dečke enako spodbujajo, da sodelujejo in se vključujejo v različnih zvrsteh 

gibalnih dejavnostih. Z enakimi moţnostmi se otroci preizkušajo in uţivajo v izzivih. 

Vzgojitelji in pomočniki imajo največjo vlogo pri medsebojnem sodelovanju med otroki, 

starši in vrtcem. Starše lahko povabijo na različne oblike dejavnosti v vrtcu, npr. igre brez 

meja, izlet na bliţnji hrib, orientacijski izlet, športno dopoldne/popoldne, srečanje z ljudskimi 

plesi itn. V okviru vseh dejavnosti in situacij so za varnost otrok odgovorni odrasli 

(Kurikulum za vrtce, 2004). 

»Pri umetniških dejavnostih je pomembno, da vzgojitelj ne posega v otrokovo ustvarjanje v 

smislu dajanja ţe vnaprej določenih form, temveč prepusti otroku moţnost lastnega 

raziskovanja in ustvarjanja.« (Geršak, 2010, str. 294) 
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 »Pomena celotnega pristopa, ki ga omogoča metoda ustvarjalnega giba, se vedno bolj 

zavedajo učitelji, ki se dopolnilno ali redno izraţajo v tej smeri. Ţal pa so o pomenu vzgajanja 

s plesom še vedno premalo ozaveščeni posamezni vzgojitelji predšolskih otrok. Tem ostaja 

velikokrat postransko estetsko vzgojno področje, namesto da bi bila integrirajoča,  

povezovalna metoda projektnega dela in drugih inovativnih vzgojno-izobraţevalnih 

pristopov.« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 14) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1  OPREDELITEV PROBLEMA 

Zagorc (1997) navaja, da umetniške zvrsti oblikujejo njihova izrazna sredstva. Gre za 

sredstva, s katerimi se umetnik izraţa oz. skozi katera sporoča svoje videnje sveta ter 

dogajanje v njem. Z besedami se ustvarjata literatura in gledališka umetnost; z glasom, tonom 

in z zvokom se ustvarja glasbo; kamen, les, glina, barva oblikujejo likovno umetnost in 

arhitekturo; z gibom in človekovim telesom pa opredelimo ples. Človeku bi moral biti 

najbliţje ravno ples, kjer je izrazno sredstvo on sam – gospodar svojega telesa. »Subjekt–

osebek lepotnega doţivljanja in objekt-sredstvo, s katerim umetnik sporoča doţivljanje lepote 

drugim, sta pri plesu v izredni povezanosti in medsebojni bliţini.« (Zagorc, 1997, str. 11) 

Gibanje je telesno, duševno in duhovno odzivanje. Človek se lahko s plesom bolje izrazi kot z 

besedami. Kot svetovni jezik ga razumejo vsi Zemljani in vendarle se vsak izraţa drugače. 

Vsak ima tudi svojo energijo, ki nas premika, vodi in usmerja. »Prav ta energija pa pogojuje 

občutek zadovoljstva v nas, občutek "sprijaznjenja" s svojim bivanjem in obstajanjem. Skozi 

svoje telo doţivljamo svet okrog sebe. Telo je tako rekoč večni instrument, skozi katerega se 

zrcali naš odnos do sebe, do drugih, do sveta.« (Zagorc, 1997, str. 8) 

Vsi stremimo k temu, da se v svoji koţi počutimo dobro. Tako tudi v svojem gibanju in 

obstoju delamo to, kar nam je všeč in v čemer uţivamo. Včasih se teţko izraţamo ali imamo 

zadrţke. Naše telo izdaja, kdaj smo sproščeni in kdaj smo v krču. Zato včasih pride do zmede, 

če govorica telesa in naše misli nista eno.  

Sama sem imela na fakulteti pri predmetu Plesno izraţanje deljena mnenja in občutja. Pri 

ustvarjalnem gibu nisem znala biti sproščena. Prisotnost kolegov mi je dajala občutek 

ocenjevanja in sramu. Predvsem sramu. Obenem se mi je zdelo enostavno. Ne bi se mogla 

bolj motiti. Le »(pre)klik« bi se moral zgoditi pri meni in brez problema bi se prepustila sebi 

in se izraţala po prostoru.  

Plesna umetnost v vrtcu je zapostavljena. Premalo je svobodnega giba in plesa. Vse je preveč 

strogo načrtovano in plesni gibi so naučeni po določenih merilih in smernicah. Svoboda giba 

in plesa bi morala biti bolj spodbujena. S tem se spodbuja estetska svoboda posameznika. Pri 

samem plesu je pomembno, da posameznika ne omejujemo in ga ne učimo točno določenih 
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gibov. Pomembno je, da vsak sam pokaţe, izţivi svoje ideje, pogled na svet, raziskuje okolje 

in sebe preko neomejenega ustvarjalnega giba (Geršak, 2015).  

 

3.2  CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Cilji diplomskega dela so: 

1. analizirati načine izraţanja z gibom pri predšolskih otrocih; 

2. analizirati razlike v odzivih otrok med izraţanjem z gibom (samostojno gibanje, 

posnemanje gibanja); 

3. analizirati gibanje glede na uporabo različnih pripomočkov. 

 

3.3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

RV1: Kateri načini gibanja pri otrocih se pojavijo brez uporabe pripomočkov in kateri načini 

gibanja z uporabo pripomočkov? 

RV2: V kolikšni meri otroci posnemajo vrstnike pri plesnem ustvarjanju?  

RV3: Ali so razlike med deklicami in dečki pri ustvarjanju z gibom in na kakšen način se 

odraţajo? 

RV4: Ali predšolski otroci iščejo stik/povezavo z drugimi otroki pri ustvarjanju z gibom in na 

kakšen način? 

RV5: Kateri elementi plesa so najbolj pogosti pri ustvarjanju z gibom pri 5- in 6-letnih 

otrocih? 

 

3.4  OPIS SKUPINE 

Nastope ustvarjalnega giba sem izvajala v Vrtcu pri OŠ Ţirovnica, v skupini Pikapolonice. 

Sodelovalo je 23 otrok, od tega 8 deklic in 15 dečkov, starih med 5 in 6 let. Med njimi je en 

avtist z odločbo. 
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3.5 RAZISKOVALNA METODA 

Pripomočki: radio, CD s klasično glasbo (W. A. Mozart), kolebnica, kos blaga, rutka 

Postopek zbiranja in obdelava podatkov: Podatke sem pridobivala s pomočjo opazovanja 

predšolskih otrok. Sedemkrat sem jih peljala v telovadnico in jih spodbudila k plesnemu 

izraţanju. Opazovala sem njihovo plesno ustvarjanje in opaţanja beleţila v obliki zapisov. 

Nastope sem fotografirala in snemala z dovoljenjem staršev otrok. Za vsak nastop sem 

naredila evalvacijo analize gibanja. Pomagala sem si s pomočjo literature o elementih plesa. 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

3.6  POTEK DEJAVNOSTI 

Z otroki sedimo na tleh v telovadnici. Podam jim navodila, kaj bomo delali. Navodilo je 

sledeče: Ko zaslišite glasbo, se začnite gibati z rokami in nogami po celi telovadnici. Celo 

vaše telo naj se giblje, kot se ţeli. Ne glejte prijateljev in ne pogovarjajte se med glasbo. Ko se 

glasba (W. A. Mozart) zasliši, se moje opazovanje začne. Njihove gibanje dokumentiram s 

fotografiranjem in snemanjem. Otroci se spontano gibljejo po celi telovadnici. 

 

3.7  CILJI PO PODROČJIH DEJAVNOSTI 

UMETNOST 

Globalni:  

- Doţivljanje, spoznavanje in uţivanje v plesni umetnosti.  

Splošni: 

- Otrok si izmišlja ustvarjalne gibe in telesne poloţaje.  

- Otrok preizkuša hitra in počasna gibanja, vezana in odsekana ter napeta in sproščena. 

- Otrok uporablja sredstva tako, da predstavljajo druge predmete.  

- Otrok se gibalno izraţa ob klasični glasbi (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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KORELACIJA 

GIBANJE 

- Otrok se giblje in pleše s celim telesom. 

- Otrok usvaja osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se telo giblje), spoznavanje različnih poloţajev in odnosov med deli lastnega 

telesa, med sredstvi in ljudmi, med ljudmi.  

- Otrok povezuje gibanje z elementi plesa.  

DRUŢBA 

- Otrok doţivlja vrtec kot okolje, v katerem so enake moţnosti za vključevanje v 

dejavnosti. 

- Otrok spoznava samega sebe in druge ljudi preko ustvarjalnega gibanja.  

NARAVA 

- Otrok preko plesnega izraţanja spoznava sebe, svoje telo ter spoznava in dojema 

telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh.  

- Otrok uporablja različne pripomočke za gibanje v prostoru.  

JEZIK 

- Otrok spoznava in doţivlja ritem klasične glasbe. 

- Otrok se ustvarjalno izraţa z gibi telesa, preko katerih izraţa svoje občutke.  

MATEMATIKA  

- Otrok uporablja različna sredstva (kolebnice, kosa blaga, rutke) in jih postavlja v 

različne poloţaje v prostoru (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, 

desno ipd.). 

- Otrok raziskuje telovadnico kot prostor in se postavlja v razne poloţaje (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 
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3.8 VLOGA VZGOJITELJA 

- Vzgojitelj spodbuja plesno ustvarjalnost in vsem otrokom nudi enake pogoje.  

- Vzgojitelj pripravi prostor, glasbo, pripomočke in sredstva.  

- Vzgojitelj ustvarja prijetno vzdušje med dejavnostjo in spodbuja unikatna gibanja. 

- Vzgojitelj nagovarja k spontanemu izraţanju lastnih občutij.   

- Vzgojitelj spodbuja otroke, da ne prihaja do posnemanja gibanja in verbalne 

komunikacije med igranjem glasbe.  

- Vzgojitelj spodbuja aktivno sodelovanje vseh otrok.  

 

3.9  VLOGA OTROKA  

- Otrok je glavni ustvarjalec v svojem gibanju telesa. 

- Otrok aktivno sodeluje pri doţivljanju klasične glasbe.  

- Otrok uporablja kolebnico/kos blaga/rutko po svoji volji in domišljiji.  
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4 DEJAVNOSTI IN EVALVACIJA  

 

Razpredelnica dejavnosti 

DEJAVNOST PRIPOMOČEK DATUM 

1. DEJAVNOST brez 12. 1. 2017 

2. DEJAVNOST brez 20. 1. 2017 

3. DEJAVNOST kolebnica 24. 1. 2017 

4. DEJAVNOST kos blaga 13. 2. 2017 

5. DEJAVNOST rutka 14. 2. 2017 

6. DEJAVNOST brez 17. 2. 2017 

7. DEJAVNOST brez 14. 3. 2017 

 

1. DEJAVNOST  

DATUM: 12. 1. 2017 

PRIPOMOČEK: brez pripomočka 

Otroci so sedeli v telovadnici na tleh. Navodilo je bilo, da ko zaslišijo glasbo, se začnejo 

gibati z rokami in nogami. Med tem ne govorijo. Opomnila sem jih tudi, da naj ne plezajo po 

letveniku. Ko sem vklopila glasbo W. A. Mozarta, so se najprej začeli vsi premikati v krogu 

po telovadnici. Vsi so se gibali v desno smer. Spodbujala sem gibanje po celi telovadnici. Več 

deklic se je prijelo za roke in skupaj poplesavalo sem ter tja. Nekateri pa so se valjali po tleh 

(večinoma fantje). Deklica E. je plesala sama kot balerina. Gibala se je na sredini telovadnice;  

kasneje se je z eno roko drţala letvenika, z drugo pa kroţila. Posnemala je vaje za balet. 

Deklica T. se je ţelela z njo nekaj drugega igrati/plesati, vendar jo je deklica E. zavrnila. 

Uţivala je v svojem trenutku in ni se dala motiti. Njeni gibi so bili povezani z obrazno 

mimiko. Dajala je subtilen občutek in navdihujoče jo je bilo gledati. Deklica T. je odšla 

drugam. Vsi otroci so bili aktivni. Kasneje sem opazila, da se je deklica S. umaknila k zidu, 

od koder je opazovala otroke. Imela je teţave z gibanjem nog in pogosto ni ţelela sodelovati 

pri gibalnih dejavnostih. Njena teţava jo je ovirala ţe pri hoji. Vsaka nadgradnja (hitra hoja, 

tek, skoki, poskoki …) ji je bila v veliko breme, kar je bil vzrok pogostega jokanja. Kmalu se 

je vrnila nazaj in se spet aktivno gibala po prostoru.  
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Pozitivno sem bila presenečena, da so bili gibalno aktivni vsi otroci. Predvidevala sem, da 

bodo imeli teţave z začetkom, z vključitvijo v gibanje po prostoru. Tako dečki kot deklice so 

se sproščeno gibali. Presenečena sem bila tudi, ko sem opazila zdruţevanje, gibanje v paru ali 

skupini (drţijo se za roke in skupaj valovijo po telovadnici). Nisem pa predvidela, da se bodo 

med seboj pogovarjali. Med seboj so se hoteli organizirati, se meniti in dajati navodila. Veliko 

je bilo posnemanja gibanja. Kljub večkratnim ponavljanjem, naj se vsak giba po svoje, je ves 

čas prihajalo do posnemanja prijateljev.  

 

 

Slika 1: Deklica balerina se ne da motiti 

 

 

Slika 2: Niti deček ne zmoti balerine 
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Slika 3: Med glasbo so otroci razporejeni po celem prostoru 

  

 

Slika 4: Pogovor, skakanje, posnemanje valjanja 

 

2. DEJAVNOST 

DATUM: 20. 1. 2017 

PRIPOMOČEK: brez pripomočka 

Opazila sem velik vpliv vrstnikov drug na drugega. En otrok je ob pričetku predvajanja glasbe 

začel laziti po tleh, s čimer je dobil veliko posnemovalcev. Večina otrok se je namreč v 

trenutku lazila, nekateri so se tudi plazili. Deček L. je leţal na tleh, se potisnil z rokami naprej 

in spet samo leţal. Temu je sledilo več ponovitev. Mislim, da se je med glasbo znal umiriti in 

slediti svojim vzgibom. Spet drugi so »lebdeli po zraku«. Roke so imeli razprte in mehko 

stopali po prostoru ter se vrteli. Vrteli so se visoko in vrteli so se nizko, po tleh. Počasi in 

včasih malo hitreje. Med glasbo je deklica S. prišla do mene in me vprašala, kaj delam. Potem 

pa še deklica B., kaj bo, ko bo glasba utihnila. Obema sem odgovorila na kratko. Prvi sem 
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rekla, da zapisujem, kaj oni delajo. Drugo pa sem spomnila, da sem navodila povedala. 

Slednja je konstantno iskala priloţnosti za pogovor. 

Opazila sem, da so se ob umirjeni glasbi več gibali po tleh. Ob hitrejši glasbi pa so bili bolj 

veseli in razposajeni. Več je bilo poskakovanja in »hopsanja«. Veliko je bilo posnemanja 

gibanja. Domnevam, da zato, ker se otroci zaradi prisotnosti vrstnikov teţje poglobijo vase, 

teţje odmislijo druge. Ni jim bilo čisto jasno, kaj se dogaja, ko je glasba vključena. To sem 

opazila pri posameznikih, ki so me večkrat ošinili s pogledom. Zdi se mi, da bi si ţeleli 

nadaljnjih navodil. Spet drugi posamezniki pa so se izraţali po svoje in sta jima bila glasba in 

prostor zadostna. Nenavadno se mi je zdelo gibanje dečka L. Z rokami se je potiskal naprej, 

nog pa ni uporabljal. Se ustavil in ponovno potisnil. Bil je prepuščen samemu sebi in deloval 

je umirjeno. Nekaj je bilo posameznikov, ki so znali prisluhniti sebi in se gibati po svoje. 

Večkrat sem opozorila otroke, naj se ne pogovarjajo med plesom, a nekateri tega niso zmogli.   

 

 

Slika 5: Plazenje, lazenje, hoja z rokami in nogami 

 

 

Slika 6: Ustvarjanje posameznikov v prostoru 



Avsenik, J., Ustvarjanje z gibom v predšolskem obdobju (2017) 

Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja  

26 
 

 

Slika 7: Posnemanje gibanj (večina na tleh) 

 

 

Slika 8: Potiskanje z rokami naprej 

 

3. DEJAVNOST 

DATUM: 24. 1. 2017 

PRIPOMOČEK: kolebnica 

Tej dejavnost je bil dodan pripomoček, in sicer kolebnica. Otroci so se gibali ob glasbi, ko pa 

se je glasba ustavila, so se ustavili tudi oni. Takrat je veliko otrok začutilo potrebo, da 

naredijo še nekaj korakov in gibov, preden se ustavijo. Deklica B. je otroke opomnila: »A je 

še glasba?« Potem so se ustavili. Nekateri otroci so vrteli kolebnice po tleh ali okoli sebe, se 

vanje zapletali, spet drugi so jo vlekli za seboj. Nekaj pa je bilo takih, ki kolebnic niso 

uporabljali. Deček L. me je vprašal, ali morajo imeti kolebnice. Kasneje je prišel še deček T. z 

enakim vprašanjem. Dovolila sem jima gibanje brez kolebnice, po ţelji. Še vedno se je veliko 

otrok verbalno sporazumevalo med samim izraţanjem ob glasbi. Deklica E. se je med 

gibanjem po prostoru usedla v kot, v znak nejevolje. Zato sem ustavila glasbo in jo poklicala 
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k sebi. Vprašala sem jo, kaj je narobe. Ni ji bilo všeč, ker je deklica T. plesala balet po svoje 

in ne tako, kot jo je učila ona. Po njenem mnenju je, deklica T. plesala narobe. Deklici E. sem 

rekla: »Deklica T. se lahko giblje ali pleše kot ţeli in kot sama čuti glasbo.« Odšla je nazaj in 

se počasi ponovno vključila v gibanje po prostoru. Ni več sodelovala z deklico T.  

Ko se je glasba ustavila, je še vedno trajalo nekaj sekund, da so se vsi otroci ustavili. Včasih 

se mi je zdelo, da so nekateri morali zaključiti svoj gib, medtem ko nekateri niso slišali ali pa 

zgolj niso hoteli slišati, da glasbe ni več. Kljub večkratnim opozorilom pa so se otroci še 

vedno pogovarjali med glasbo in ustvarjanjem z gibom. Niti uporaba pripomočka tega ni 

ustavila. Ker se niso sprostili in izraţali po svoje, so konstantno iskali interakcijo z drugimi. 

To je po mojem mnenju tudi razlog, da so se ves čas ţeleli pogovarjati. Če je bila glasba bolj 

vesela, hitra, poskočna, so bili tudi otroci bolj razposajeni, ţivahni in glasni. Nekateri so 

uporabljali kolebnice, drugi ne. Nekateri so gibalno ustvarjali delno z in delno brez kolebnice. 

Kdor je uporabljal kolebnico, se je manj povezoval z drugimi otroki. Več je bilo 

individualnosti. Izjeme so bile predvsem pri dečkih. Slednji so, v primerjavi z deklicami, 

večkrat iskali interakcijo z drugimi.  

 

 

Slika 9: Kolebnice pod, ob, za, spredaj 
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Slika 10: Skok čez kolebnico 

 

 

Slika 11: Kolebnice v zraku in na tleh 

 

 

Slika 12: Kolebnice leţijo 
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4. DEJAVNOST 

DATUM: 13. 2. 2017 

PRIPOMOČEK: kos blaga 

Ob predvajanju glasbe so se začeli vsi otroci gibati v krogu, vsi v eno smer. Tekli so. 

Malokdo je poskakoval v drugo smer proti skupini. Kose blaga so otroci dajali na glavo in z 

njimi hodili po telovadnici. Deklica S. je hodila vzravnano in pokončno, kot bi posnemala 

vajo za lepo hojo. Deček T. je kos blaga večkrat vrgel v zrak in ga ujemal. Medtem je 

spreminjal hitrost hoje. Včasih je tudi pospešil in tekel. Drugi so kmalu ugotovili, da so lahko 

v interakciji z drugimi, če se obmetavajo. Nekateri so se vrteli na mestu ali po prostoru, 

stiskali blago ali opazovali, kako plapola, medtem ko so oni tekli. Nekateri so telovadili: ena 

roka gor, druga dol in menjavali kos blaga iz ene roke v drugo. Deček T. je klečal na tleh in 

jih brisal, kot bi jih pomival.  Deklica B. je bila ob glasbi vsa izgubljena. Ni vedela, kaj naj 

dela. To ni bil njen prvi nastop, ko se ni znala zamotiti. Njeno ustvarjalno izraţanje je bilo 

kratko. Kmalu je spet postala negotova. Njeno gibanje se je umirilo, pogled je begal med 

otroki in iskal mene.  

Ko je ritem glasbe pospešil, so otroci kričali in več je bilo hitrega gibanja, teka. Veliko otrok 

je iskalo odmor. Ţeleli so se ustaviti in odpočiti. Dva sta se usedla z razlogom, da ju boli 

glava. Pri tem nastopu je prevladoval tek in glasno kričanje.   

Otroci so se gibali s pripomočkom – kosom blaga. Kot še pri vsaki dejavnosti do sedaj, so 

tudi tukaj ţeleli biti v interakciji z drugimi otroki. Redki so bili posamezniki, ki so se gibali 

sami in delali, kar so si zaţeleli. Večina je kričala in se ţelela pogovarjati/dogovarjati med 

glasbo. Zato sem glasbo ustavila, jih opomnila, naj se ne pogovarjajo, naj pleše vsak zase. 

Moj poskus je bil (ţal) neuspešen. Ves čas, znova in znova se je opisani vzorec ponavljal. 

Skupina je tudi pri mojih dejavnostih potrjevala, da so bili otroci zelo glasni. Na to me je 

opozorila tudi vzgojiteljica sama. Za deklico B. mi je bilo nenavadno, da je delovala 

izgubljeno in negotovo, ko je glasba vključena. Ni vedela, kaj bi delala. Vedno je iskala še 

kakšno deklico, s katero bi sodelovala. Ko sem ponovila, da vsak pleše zase, je otrpnila. 

Vedno je bila tako samozavestna in odločna, pri ustvarjanju z gibom pa je bila popolnoma 

drugačna. Tudi ob pripomočkih ni bilo dosti bolje.  
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Slika 13: Hop, skok, poskok 

  

 

Slika 14: Kosi blaga v zraku in na tleh 

 

 

Slika 15: Ustvarjanje z gibom na tleh 
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Slika 16: Kosi blaga plešejo 

  

5. DEJAVNOST 

DATUM: 14. 2. 2017 

PRIPOMOČEK: rutka 

Otroci so bili bolj razigrani, vedri in navdušeni, ker so pred to dejavnostjo ţe telovadili in 

rajali. Pustna igra ob veseli glasbi je bila glavna tema gibanja, usmerjene dejavnosti z 

vzgojiteljico.  

Vsak otrok je vzel eno rutko. Bile so enakih dimenzij, samo barve so se razlikovale. Zadonel 

je Mozart. Eni so se usedli in rutke zlagali, drugi so jih metali v zrak in lovili. Zelo so uţivali, 

ko so jih povijali na glavo »kot stare mame«. Nekaj je bilo takih, ki so z njimi plesali ob 

ogledalu in se opazovali. Deček N. je večino časa samo hodil po telovadnici z rutko v roki. 

Deklica Z. je hodila po vseh štirih, z rokami in nogami. Rutko pa je dala na trebuh. Nekaj je 

bilo posnemovalcev. Opazila sem tudi kroţenje z roko po zraku, v kateri je otrok drţal rutko, 

in tekel. Še vedno so se pogovarjali med seboj kot pri vsaki dejavnosti do sedaj, vendar je bilo 

govorjenja vseeno manj. Proti koncu dejavnosti so se nekateri utrujeni usedli na klop. Razlog 

je bila predhodna ura telovadba.  

Niso ţeleli vsi imeti pripomočka – rutke. To me je presenetilo. Potrdila sem svojo domnevo, 

da bodo otroci bolj ţivahni po uri gibanja z vzgojiteljico. Zanimalo me je, ali se bo to poznalo 

pri ustvarjanju z gibom. Bili so bolj glasni in bolj razposajeni. Hitreje so postali utrujeni in 

ţeleli počitek. Dovolila sem jim, da se usedejo, če so prišli večkrat do mene. Iskala sem 

rešitev, kako naj jih umirim pri govoru. Vsak nastop sem jih opozorila, naj se ne pogovarjajo. 
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Ampak vedno so se. To je edino pravilo, ki jih je omejevalo. Mislim, da niso mogli preko tega 

zaradi veselja, svobode in občutka rajanja ob glasbi. 

 

 

Slika 17: Otroci kroţijo po telovadnici, sredina prazna 

  

 

Slika 18: Rutka na glavi 

  

 

Slika 19: Posnemanje rutke na glavi 
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Slika 20: Rutka na trebuhu 

 

 

Slika 21: Rutka pleše pred ogledalom 

 

6. DEJAVNOST 

DATUM: 17. 2. 2017 

PRIPOMOČEK: brez pripomočka 

Ko je glasba zadonela po telovadnici, so se otroci začeli gibati. V začetku je prevladovalo 

gibanje po tleh. Veliko je medsebojnega posnemanja gibanja med otroki. Med seboj so se 

pogovarjali. Niso upoštevali navodila, da med glasbo ne govorimo, saj so govorili ves čas. Ob 

letveniku je deklica E. posnemala vaje za balerine. Z eno roko se je drţala letvenika, njena 
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drţa je pokončna, z drugo roko je krilila gor in dol (nad glavo in do pasu ali pa jo je iztegnila 

pred seboj) in gibala se je z nogama (pokrči, iztegne). Stala je s petama skupaj in prsti 

navzven. Občasno so jo posnemale druge deklice, vendar se deklica E. ni zmenila zanje. Po 

telovadnici je začel prevladovati tek v krogu – predvsem fantje. Eden je začel, drugi so  mu 

sledili. Med drugim sem med to dejavnostjo opazila veliko naslednjih oblik gibanja: puzanje, 

plazenje, skakanje in vrtenje. Deklica B. je ob steni pozirala. Spreminjala je poze/poloţaje 

telesa v kratkem času in se naslanjala na steno. Glasba je bila bolj napeta, hitrejša. Kar nekaj 

posameznikov je prišlo do mene s prošnjo po počitku, ker da so utrujeni. Deček T. je rekel 

deklici B.: »Ne morem več.«  

Presenečena sem bila, koliko otrok je prišlo do mene, da so utrujeni. Nisem pomislila, da bi se 

to lahko zgodilo. Zaradi hitre glasbe predvidevam, da so bili notranje bolj napeti in jih je njen 

tempo in ritem utrudil. Niti ne toliko samo gibanje po telovadnici kot glasba. Dva otroka je 

bolela glava. Plesni gibi deklice E. ob letveniku pa niso bili presenečenje. Pri eni izvedeni 

dejavnosti je ţe delala baletne gibe. Njena predanost plesu tisti trenutek je bila neverjetna. 

Sploh je ni premamil tek z vrstniki in vse deklice, ki so jo ţelele ogovarjati, je ignorirala ali na 

kratko zavrnila.   

 

 

Slika 22: Balerina v gibu 
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Slika 23: Posnemanje baletnih korakov 

  

 

Slika 24: Z glavo naprej 

  

 

Slika 25: Ustvarjanje med glasbo po celem prostoru 
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7. DEJAVNOST 

DATUM: 14. 3. 2017 

PRIPOMOČEK: brez pripomočka 

Dejavnost smo izvedli po uri telovadbe. Pred začetkom sem posebno opozorila, da med 

glasbo ne govorijo. Še vedno so govorili. Veliko je bilo gibanja po tleh. Otroci so si pomagali 

z rokami in nogami. Večina otrok na tleh se je premikala, redki so zavzeli svoj prostor in se 

gibali na mestu. Slednje so izvajale v večini deklice. Veliko je bilo tudi skokov in poskokov. 

Vidno so uţivali in bili veseli. Nekaj novega pa je bila hoja v čepe. Tako so hodili po 

telovadnici. Med poplesavanjem so svoje gibe spremljali v ogledalu. Pri tej dejavnosti je bil 

zavzet ves prostor in otroci so najmanj od vseh dejavnosti posnemali drug drugega. Še vedno 

je prihajalo do posnemanja, vendar je bilo tega očitno manj.  

Zanimivo mi je bilo gibanje v počepu, katerega do sedaj nisem zasledila. Ples ob ogledalu pa 

je bil pričakovan. Predvsem so se opazovale deklice od blizu. Najraje pa se je gledal deček L., 

ki je, sicer na drugi strani telovadnice, neposredno stal pred ogledalom in z druge strani 

telovadnice. Radi so se drţali tudi za drog ob ogledalih. Vsi se radi opazujemo v ogledalu, 

čeprav imajo nekateri več predsodkov, sramu oz. zadrţkov. Radi pa opazujemo sebe in svoje 

gibanje. Samo sproščeni moramo biti dovolj, da smo tega zmoţni in da to lahko delamo pred 

drugimi. Otroci so tega zmoţni, ker so še majhni in nimajo toliko predsodkov in zadrţkov, kot 

jih ima odrasla oseba. Njihova izvirnost in unikatnost mi je od vsega najbolj všeč. Od vseh 

nastopov brez rekvizitov se mi je ta zdel »najboljši«. Bilo je manj posnemovalcev. Otroci so 

bili pribliţno ves čas enako razdeljeni po celem prostoru, čeprav so bili v gibanju. Gibali so se 

vsi otroci. To je moje zadovoljstvo in uspeh.  

 

 

Slika 26: Večina na tleh 
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Slika 27: Posnemanje gibanja mačke 

 

 

Slika 28: Gledanje v ogledalo in gibanje v krogu po telovadnici 

  

 

Slika 29: Po dveh ali po štirih 
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5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Ugotovila sem, da so bili otroci zelo izvirni z ustvarjanjem s svojim telesom; pokazali so vrsto 

različnih gibanj/gibov in poloţajev. Preko plesa so se dobro pokazale tudi osebne lastnosti 

posameznikov. Njihova radovedna energija je napolnila prostor in glasba je spodbujala 

njihovo gibanje. Nekateri so bili zelo unikatni. Niso se menili za druge in se prepustili svojim 

notranjim oz. zunanjim vzgibom. Neodločnost nekaterih otrok pa se je kazala v posnemanju 

drugega.  

M. Zagorc (1997) ugotavlja, da skozi svoje telo doţivljamo svet okrog sebe. Telo enači z 

večnim instrumentom, skozi katerega se zrcali naš odnos do sebe, do drugih, do sveta. S 

telesom se izraţamo na več načinov: govorimo, prevajamo, sporočamo. Mi smo naše telo. M. 

Zagorc (1997) zagovarja, da se skozi telo pretakajo različne neskončne energije. Njihov 

pretok pa pomeni večno gibanje.  

Skupina otrok, v kateri sem izvajala dejavnosti, je bila motivirana za sodelovanje ţe zaradi 

prostora. V telovadnici se vsi počutijo dobro in postanejo ţivahnejši. Manj ţivahni in 

nekoliko bolj umirjeni so bili zjutraj. Ko pa smo izvajali dejavnosti po športni vzgoji, je bilo 

temu čisto nasprotje. Pri vsaki dejavnosti so bila enaka navodila. Zavzeli so ves prostor, niso 

pa upoštevali navodila, da se ne pogovarjajo. Brez tega niso zdrţali niti eno dejavnost.  Nisem 

ţelela, da bi otroci posnemali gibanja drugega, pa vendar je vsakič prišlo do tega. 

Z ustvarjalnim gibom sem ţelela spodbujati izvirnost in ustvarjalnost vključenih predšolskih 

otrok v načrtovane dejavnosti.  

V nadaljevanju sledi interpretacija rezultatov po zastavljenih raziskovalnih vprašanjih.  

 

RV1: Kateri načini gibanja pri otrocih se pojavijo brez uporabe pripomočkov in kateri načini 

gibanja z uporabo pripomočkov? 

Otroci so motivirani za ustvarjanje z gibom tudi brez pripomočka. Znajo se gibati po prostoru 

in izraţati. Vendar pa je res, da se ob glasbi vidno bolj sprostijo in uţivajo v gibanju. Z 

uporabo kolebnic, kosov blaga oz. rutk pa so otroci pokazali še več idej, kaj lahko počnejo. Z 

uporabo pripomočkov so svoje ustvarjanje z gibom nadgradili in jih radovedno vključevali v 

svoj ples. S kolebnico so skakali, jo vrteli z eno roko in podajali v drugo, vlekli za sabo, drţali 
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ob strani in hodili, se z njo vrteli, hodili čez njo, z njo plesali, se vanjo zapletali itn. Redki so 

ustvarjali popolnoma brez nje ali kombinirali ustvarjanje z gibom (malo z in mano brez 

kolebnice). Kos blaga so uporabljali za brisanje po tleh kot posnemanje čiščenja, ga metali 

pred seboj in lovili med tekom po telovadnici, ga metali v zrak in lovili, z njim plesali, se 

vrteli, ga prepogibali/zlagali, hodili po vseh štirih in ga nosili na glavi ali pa ga samo drţali in 

tekli v krogu. Največ otrok pa ga je vrtelo po zraku in zraven teklo ali »hopsalo«. Videlo se je, 

da so ob tem uţivali. Z rutkami pa so posnemali način nošenja rutk starih mam, jih povijali 

okoli glave, metali v zrak in tekli, z njimi plesali, se opazovali v ogledalu, tekli/hodili in rutke 

samo drţali v roki, z njimi kroţili po zraku, brisali prah, merili steno, jih zlagali sede na tleh 

itn.  

 

RV2: V kolikšni meri otroci posnemajo vrstnike pri plesnem ustvarjanju?  

Otroci so v veliki meri posnemali vrstnike pri plesnem ustvarjanju. Včasih je bil 

posnemovalec le en in včasih je posnemanje trajalo le kratek čas. Pogosto pa je bilo skupinsko 

posnemanje. Najprej je začel en, sledil mu je drugi in tako je kmalu več otrok izvajalo enako 

gibanje. Očitno manj ponavljanja pa se mi zdi, da je bilo pri nastopih z rekviziti. Otroci so 

plesali bolj individualno v primerjavi z drugimi nastopi. V ospredju je bil izbran rekvizit in 

vsak po svoje je moral razmišljati, kaj bo z njim. Bili so zelo inovativni in unikatni z idejami.  

 

RV3: Ali so razlike med deklicami in dečki pri ustvarjanju z gibom in na kakšen način se 

odraţajo? 

Pri ustvarjalnem gibu so bile deklice na splošno bolj neţne, njihovi gibi niso bili ostri. Bolj 

strukturirano gibanje je pokazala deklica E. z baletnimi elementi. Uporabljale so več hoje v 

primerjavi z dečki in njihovo gibanje je bilo počasnejše. Tudi premikanje po prostoru ni bilo 

tako hitro kot pri dečkih, ki so hitreje prešli iz enega dela telovadnice v drugega. Dečki so 

pokazali več poskokov in hitrejše gibanje. Njihovo ustvarjanje z gibom so spremljali glasni 

zvoki in smeh. Pogovarjali so se vsi, dečki in deklice. S to razliko, da so bile deklice bo lj 

klepetave, dečki pa bolj glasni. Tako, da lahko potrjujem, da prihaja do razlik med spoloma.  

 

RV4: Ali predšolski otroci iščejo stik/povezavo z drugimi otroki pri ustvarjanju z gibom in na 

kakšen način? 
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Predšolski otroci iščejo stik/povezavo z drugimi otroki pri ustvarjalnemu gibu. Dečki in 

deklice so se dogovarjali v tandemu ali v skupinicah, kako bi plesali in kdo bo kaj naredil. 

Vsak nastop sem jih večkrat opomnila, da se vsak giblje po svoje. To ni veliko pomagalo. 

Redki so poplesavali po svoje. Deklice so se igrale tudi šolo plesa. Ena je bila učiteljica in 

drugi dve sta morali upoštevati njena navodila, kako naj se gibljeta. Prišlo je tudi do 

zaletavanja, namernega ali nenamernega. Slednji je bil spontan in ne načrtovan. Namerni pa je 

bil kot iskanje nekega smisla. V pričakovanju, kaj se bo zgodilo v interakciji oz. kaj sledi po 

trku z nekom. Teţko je uporabiti svobodo, če si navajen meja. Tako si razlagam vedenje, 

gibanje otrok. Ves čas jih vodimo in le redko dovolimo, da so pri nečem popolnoma spontani. 

Zato jim je laţje, če se z nekom zdruţijo in se dogovorijo, kaj bodo delali. Spontano gibanje 

nam je teţko, če tega nismo vajeni in dovolj sproščeni, da bi to spontano delali. Predšolski 

otroci so stik/povezavo tako iskali verbalno (besedno) in neverbalno (trk s telesom ali z delom 

telesa). 

 

RV5: Kateri elementi plesa so najbolj pogosti pri ustvarjanju z gibom pri 5- in 6-letnih 

otrocih? 

Pri predšolskem otroku je nemogoče naprej razmišljati, kako se bo spontano gibal. Vseh 23 

otrok je pokazalo svoje ustvarjanje z gibom. V kolikšni meri ga je kdo uresničil, pa je povsem 

druga stvar. Tri najpogostejše oblike ustvarjanja z gibom so bile: plazenje/lazenje, tek in 

poskoki. Tako so največkrat hitro spreminjali poloţaj telesa v prostoru, nihali med več nivoji, 

smer gibanja je bila naprej, pot relativno naravnost ali (tek) v krogu po telovadnici, razmerje 

narazen. Pri poskokih jih je spremljala močna sila. Uporabljali niso veliko teţe. Kakovost je 

bila običajno ostra, aktivna in napetost je nihala. Najhitrejše je bilo gibanje pri teku, 

enakomeren je bil ritem poskokov in tempo plazenja/lazenja srednje hiter. Včasih je bil 

hitrejši, včasih pa so se nekateri premikali zelo počasi in sproščeno. Večina se je gibala s 

premori, se ustavila. Opazovala in spet ustvarjala dalje. Tako je bilo trajanje plesa kratko ali 

dolgo, vsako pa z odmorom. 

 

»Torej, biti ustvarjalen, vedno znova prebujati ustvarjalnost in ostati ustvarjalen!«       

(Matos, 2014, str. 34) 
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6 ZAKLJUČEK 

Eno od skupnih načel predšolske vzgoje v vrtcu je graditi na otrokovih zmoţnostih in ga 

usmerjati k pridobivanju novih izkušenj, doţivetij, (spo)znanj. Predšolska vzgoja v vrtcu mora 

otroku najprej omogočati doţivljanje, izraţanje in ga močno čustveno in socialno angaţirati. 

Šele potem postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje 

(Kurikulum za vrtce, 2004). 

Z ustvarjalnim gibom sem se sama prvič srečala na fakulteti pri izbirnem predmetu Plesno 

gledališče. Zaradi osebne izkušnje in mojih občutij sem se odločila to temo raziskati. Meni je 

bilo neprijetno in imela sem občutek, da ne znam, ne zmorem. Zanimalo me je, ali je otrokom 

laţje ali teţje. Ugotovila sem, da se gibljejo z manj razmišljanja, kot sem plesala jaz. Otroci 

so bistveno bolj spontani in s tem pride tudi veliko več ustvarjalnosti. Vključeni otroci so 

pokazali različna gibanja, z rekvizitom ali brez njega. Presenečena sem bila, da so plesali vsi 

otroci. Redki so občasno izstopali.  

Naše osebne izkušnje oblikujejo naše predstave o plesu. Kot strokovni delavci se moramo 

zavedati, da napačni ples ali napačni gib ne obstajata. Spodbujamo razvoj naravnih 

sposobnosti. Preko različnih spodbud in različnega materiala oz. pripomočkov otroke 

spodbujamo k raziskovanju in orientaciji v prostoru in svojem telesu (Geršak, 2015). 

Vem, da so moje izkušnje vplivale na moj profesionalni razvoj in ţelim si, da bi na svoji 

poklicni poti spodbujala drugačnost in izraţanje ustvarjalnega gibanja otrok v čim večji meri. 

Ţelim si, da bi bili vsi sprejeti in jih ne bi bilo sram plesati in se gibati sproščeno, kot jim 

narekuje srce. Če prisluhnemo sebi, bomo ravnali pravilno. Upoštevali bomo sebe in svoj 

notranji glas, ki nas bo privedel do ţelenih doseţkov in ciljev. Glede na svet, v katerem 

ţivimo in dnevno hitimo in drvimo, bi ţelela otrokom dati občutek, da štejejo, da so 

pomembni in so občudovani. Kot bodoča diplomirana vzgojiteljica ţelim na otroke prenašati 

to, kar je prenašal name ples in nastop v okviru izbirnega premeta. Ţelim, da so prepoznani in 

prepoznavni v skupini. Spodbujala bom iskrenost, ustvarjalnost in neomejenost. Če se 

prepustimo slepo voditi, izgubimo notranji jaz. Predmet me je tega ozavestil. Biti sami svoj 

mojster in plesalec svojega plesa je umetnost. Ţiveti to, je ţiveti svoje sanje. Svoje ţivljenje. 

Nismo ga dolţni plesati za nekoga drugega.  

»Svoje ţivljenje moraš plesati.« 

Friedrich Nietzsche 
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