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POVZETEK 

V današnjem modernem času, ki je nasičen s sodobno tehnologijo in materialnimi dobrinami, 

je vse več otrok, ki so nemirni, napeti, razdražljivi, glasni in vse prepogosto že v zgodnjem 

otroštvu izpostavljeni stresu. Manjka jim notranjega miru, tišine in sprostitve. Že majhnim 

dojenčkom kupujemo glasne in svetlikajoče se igrače, ki prekomerno stimulirajo njihova 

čutila in rušijo notranjo umirjenost. Kmalu jih vključimo v različne popoldanske aktivnosti, 

kar marsikaterega otroka utrudi in obremeni. V svojem diplomskem delu sem želela ugotoviti, 

kako določene sprostitvene metode lahko pripomorejo k večji umirjenosti in manjši napetosti 

otrok v predšolskem obdobju. 

V teoretičnem delu sem opisala, kako sprostitev vpliva na psihično in fizično počutje tako 

otroka kot odraslega. Poudarila sem pomen tišine in pravilno tehniko dihanja. Dihanje je zelo 

pomembno, saj nam omogoča, da živimo, polno in učinkovito dihanje pa je neposredno 

povezano z našo sproščenostjo. Predstavila sem nekaj tehnik sproščanja in poglobljeno 

opisala sprostitvene metode, ki sem jih izvajala z otroki. 

V empiričnem delu sem predstavila sprostitvene dejavnosti, ki sem jih izvajala z 4–5 let 

starimi otroki v vrtcu. Projekt sprostitvene dejavnosti v vrtcu sem razdelila na štiri sklope; 

vizualizacijo, tibetančke za otroke, jogo in masažo. Vsako tehniko smo z otroki izvedli 

petkrat. Temeljni namen projekta je raziskati odzive otrok na sprostitvene dejavnosti; 

ugotoviti, ali spol otrok vpliva na odzivnost otrok pri izvajanju sprostitvenih dejavnosti; 

ugotoviti, ali se lahko z rednim izvajanjem sprostitvenih dejavnosti izboljšajo odnosi med 

otroki in katera sprostitvena tehnika najbolj pomirjujoče vpliva na otroke. 

Ugotovila sem, da redno izvajanje sprostitvenih dejavnosti pozitivno vpliva na otroke in 

vzdušje v naši skupini. Ugodne vplive sem zaznala preko odziva otrok. Otroci so opazno 

postali bolj umirjeni in sproščeni, lažje jih je bilo motivirati za aktivnosti, ki so se izvajale v 

skupini, posledično se jim je podaljšal čas koncentracije. Med otroki je bilo zaznati manj 

prepirov, igra je potekala bolj umirjeno in v večji tišini. Odziv dečkov pri tibetančkih je bil 

nekoliko izrazitejši kot pri deklicah. Obratno sem opazila pri jogi in masaži, kjer je bilo 

zaznati intenzivnejši odziv pri deklicah. 





Ključne besede: sprostitvene dejavnosti, vizualizacija, tibetančki, joga, masaža, sprostitev, 

otroci 

 





ABSTRACT 

In today’s modern times with modern technology and material assets available at every step, 

increasing numbers of children are restless, tense, irritable, loud, and too often exposed to 

stress in early childhood. They lack inner peace, quiet and relaxation. We buy loud and bright 

toys for infants that over-stimulate their senses and disturb their inner-calmness. Soon after 

that, we engage them in various afternoon activities that may cause tiredness and stress. The 

aim of my thesis was to determine how certain relaxation methods can lead to increased 

calmness and reduced tension in pre-school children. 

The theoretical part describes the impact of relaxation on the psychological and physical 

well-being of children and adults. I also underlined the importance of silence and the correct 

breathing technique. Breathing is very important as it allows us to live, whereas full and 

effective breathing is directly related to our relaxation. I presented several relaxation 

techniques and described the calming methods I used with children in detail.  

The empirical part discusses the calming activities I used with 4–5 years-old children in 

kindergarten. The calming project in kindergarten was divided into four parts: visualisation, 

Tibetan exercises for children, yoga and massage. We repeated each technique five times. The 

main purpose of the project is to explore the children's responses to calming activities, 

determine whether the gender of children has an impact on the participation in calming 

activities, establish whether regular calming activities improve relationships between children 

and to determine one relaxation technique that has the most calming effect on children. 

I found that regular calming activities have a positive impact on children and on the 

atmosphere in the group. I detected positive experiences through the children’s response. 

They became more calm and relaxed, were easily motivated for the activities that were carried 

out in groups and consequently, they were concentrated for a longer period of time. In 

addition, children were fighting less frequently and their play-time was calmer and quieter. 

However, the boys were responding more to the Tibetan exercises than the girls and the girls 

were responding more to yoga and massage.  

Keywords: calming activities, visualisation, Tibetan exercises, yoga, massage, relaxation, 

children 
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1 UVOD 

Vsak človek potrebuje sprostitev, tako odrasli ljudje kot tudi otroci. Napačno bi bilo misliti, 

da so otroci še majhni in ne potrebujejo sprostitve. G. Witkin (1999) pravi, da si odrasli radi 

predstavljamo otroke, ki se brezskrbno igrajo in zvečer sladko zaspijo v svojih posteljah. 

Predstavljamo si otroštvo brez skrbi, nevarnosti in brez napetosti. Otroci pa so že v 

predšolskem obdobju izpostavljeni obremenitvam in stresu, ki jim ga narekuje današnji tempo 

življenjskega vsakdana. Zjutraj vstanejo in odhitijo v vrtec, kjer nekateri ostanejo do poznega 

popoldneva. Veliko otrok je po bivanju v vrtcu vključenih v različne interesne dejavnosti, kar 

je razlog, da jim zmanjka časa za igro in sprostitev. Preobremenjenost otrok se dostikrat 

izraža skozi njihovo vedenje, ki se kaže kot nemirnost, težave s koncentracijo, agresivnost, pa 

tudi povečana pasivnost in zaprtost vase. Takšno duševno stanje lahko otroke pripelje v stres 

(Witkin, 1999). 

Kot zatrjuje B. Wilmes-Milenhausen (1999), je pomembno, če želimo otrokom pomagati, da 

najdemo vzroke, ki pri otrocih povzročajo stres in notranjo napetost. Poleg že omenjene 

preobremenjenosti in premalo prostega časa lahko med vzroke prištevamo  še prenasičenost z 

mediji, preveč igrač, premalo gibanja, visoke zahteve staršev, pomanjkanje občutka varnosti 

in ljubezni, kot tudi travmatične izkušnje, ki jih otroci doživijo. R. Srebot in K. Menih (1996) 

pravita, da se otroci velikokrat sploh ne zavedajo, da je njihovo telo v nenehni pripravljenosti; 

npr. ob poslušanju hrupne glasbe, gledanju nasilnih filmov in risank, ob prehodu čez 

prometno cesto, ob doživljanju sporov v družini … Vsi ti dejavniki povzročajo, da je otrok 

velikokrat v nenehni napetosti. G. Witkin (1999) meni, da je najpomembnejše, da lahko 

odrasli otrokom pomagamo na različne načine premagovati stres in opuščati ravnanja, ki 

vodijo v stresno situacijo, ter razviti navade in dejanja, s katerimi bodo otroci stres in napetost 

lahko premagali. 

Eden izmed načinov, s katerimi lahko pomagamo otrokom, je sprostitev. 



2 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Sprostitev 

»Sproščenost je najbolj naravno stanje, saj se telo z napetostjo odziva le, kadar opazi 

nevarnost.« (Srebot in Menih, 1996, str. 13) 

»Sprostitev je najbolj naravno stanje naše duše in telesa, ki ga pozna vsak otrok do šole. 

Sprostitev in počitek sta si podobna, razlika je le v tem, da je potrebno za sprostitev nekaj 

narediti. Sprostitev je odsotnost psihične in fizične napetosti, je nasprotje stresu.« (Bizjak, 

1996, str. 25) 

Sproščanje je proces, ki sega globoko v posameznikovo podzavest. Bistvo vaj za sproščanje je 

združitev človekovega jaza z absolutno zavestjo. Sprostitev ne deluje samo na telesno 

ogrodje – kosti, mišice in vezi, ampak tudi na notranje organe, žleze in živčevje. Sprostitev pa 

ni samo telesna, temveč tudi duševna in čustvena. Sproščanje ima pozitiven vpliv tudi na 

voljo in notranjo moč posameznika ter moč koncentracije. Za sproščanje lahko rečemo, da ni 

dejavnost in zadrževanje, temveč ravno nasprotno, popuščanje in nedejavnost (Zagorc, 2003). 

H. Bizjak (1996) trdi, da s sprostitvenimi aktivnostmi sproščamo blokirano energijo; 

posledično se po izvedenih vajah počutimo lažji in polnejši energije. 

A. Uranjek (1995) pravi, da s sprostitvenimi dejavnostmi v telesu sprožimo vegetativne 

spremembe, ki lahko povzročijo duševne spremembe in posebna duševna stanja. Spremembe 

se kažejo skozi notranjo umiritev. Posledično se ob večji umiritvi povečata zbranost in 

pozornost. Pozornost se pri majhnih otrocih razlikuje od pozornosti v kasnejšem obdobju. 

Veliki možgani v zgodnjem otroštvu le v majhni meri vodijo in usmerjajo vedenje. Otrok do 

3. leta še ne zmore obvladovati nehotne pozornosti; to se zgodi med 4,5 in 5. letom. Šele tedaj 

je otrok sposoben slediti nekemu besednemu navodilu in izključiti zunanje dražljaje (Uranjek, 

1995). 

D. Adamčič Pavlovič in Jakša (2000) menita, da nam sproščanje pomaga pri uspešni obliki 

samozavedanja. Tudi R. Srebot in K. Menih (1996) pravita, da je eden izmed najbolj 

pomembnih ciljev pri vzgoji otrok poskrbeti za razvoj samozavestne in samostojne osebe, ki 
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bo sposobna živeti odgovorno življenje. Pozitiven vpliv sproščanja je viden tudi pri večji 

uspešnosti kognitivnih funkcij. Sproščanja se je treba naučiti, najbolje s stalnim in rednim 

ponavljanjem. Učinek učenja sproščanja temelji predvsem na sposobnosti sprostiti napetost 

(Adamčič Pavlovič in Jakša, 2000). M. Zagorc (2003) v knjigi Sprostimo se navaja, da so 

opravljene raziskave po svetu pokazale rezultate, da so ljudje, ki redno vadijo sproščanje, 

manj izpostavljeni stresu kot ljudje, ki nikoli ne vadijo (Zagorc, 2003). Stresa ne občutijo 

samo odrasli ljudje, ampak tudi otroci, včasih še celo bolj, kot ga občutijo odrasli (Božič, 

2012). 

S psihofizičnimi sprostitvenimi tehnikami preprečujemo in odpravljamo stres, ki je kronična 

bolezen današnjega časa. Posledice stresa lahko opazimo v slabšem zdravju ljudi in 

poslabšanih medsebojnih odnosih. Oseba, ki je v stresu, hitreje in bolj neprimerno reagira v 

konfliktnih situacijah. Raziskave so pokazale, da se tisti otroci in odrasli, ki uporabljajo 

sprostitvene tehnike, na dogodke, ki povzročajo stres, odzivajo bolj umirjeno in ustrezneje 

reagirajo glede na sebe in okolje (Goleman, 1996, v Kroflič, 1999). 

R. Srebot in K. Menih (1994) opozarjata, da je za sprostitev treba razlikovati med napetostjo 

in sproščenostjo. Zavedati se moramo, da nas sproščenost napolni z energijo, napetost pa nam 

energijo odvzema, kar nas telesno, duševno in ustvarjalno utesnjuje. R. Srebot in K. Menih 

(1996) poudarjata, da je zdrav in duševno neobremenjen otrok po naravi sproščen. 

»Biti sproščen pomeni, da je mirno naše telo in da so mirne tudi naše misli. S sproščenim, 

mirnim telesom ne mislimo le na mirujoče in počivajoče telo. Mirni smo lahko tudi med 

naporom.« (Jeromen in Kajtna, 2008, str. 11) 

K sprostitvi se človek ne more prisiliti, ampak jo mora dopustiti. 

(Jaffe) 

2.2 Sprostitvena vzgoja 

Sprostitvena vzgoja otrok veliko pripomore in doprinese k razvoju otrokovih ustvarjalnih 

zmogljivosti. Zato je zaželeno, da bi postala del vsakdana vzgajanja otrok, saj je v današnjem 

času zelo pomembna alternativa nedejavnemu in površnemu doživljanju otrokovega sveta. 

Otroke z igrivimi in preprostimi tehnikami spodbuja, da v sebi najdejo svoj mirni pol, iz 
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katerega potem lahko črpajo nove moči. Sprostitvena vzgoja ne uporablja samo domišljije, 

ampak tudi gibanje, barve, zvoke, čutila in telesni stik (Srebot in Menih, 1996). 

Z današnjim življenjskim slogom imamo ljudje vse premalo časa, da bi lahko sledili svojemu 

naravnemu ritmu, v katerem se menjavata počitek in aktivnost, sprostitev in napetost ter 

olajšanje in obremenitev. Primanjkuje nam znanja o tem, kako se lahko obvarujemo stresa in 

napetosti, in o tem, kako lahko obvladujemo stres in napetost. Taka znanja bodo postala nujen 

pogoj za normalno preživetje in zato je potrebna sprostitvena vzgoja otrok v vrtcih in šolah 

vseh stopenj. Cilji sprostitvene vzgoje so, da otroke že v zgodnjem otroštvu naučimo, da si 

smejo in morajo vedno jemati čas za uravnavanje notranjega ravnotežja, da imajo sami v sebi 

vse možnosti in danosti za učenje zbranosti in zaupanja sami vase in da je to umetnost, ki se je 

lahko vedno naučijo (Uranjek, 1995). 

Pomembnost sprostitvenih metod v šoli in vrtcu navaja tudi V. Geršak (2007), ki pravi: 

»Sprostitvene tehnike so v vzgojno-izobraževalnem procesu zelo potrebne, ker se učenci 

sčasoma sami naučijo sproščati in najdejo svoj način sprostitve. Hkrati radi obiskujejo pouk, 

če se učijo zabavno in prijetno, tudi konfliktov med njimi je manj« (Geršak, 2007, str. 136). 

2.3 Tišina 

Čudovito je biti v tišini, 

v govorici dreves in oblakov, 

daleč od ljudi 

in njih gostobesednosti. 

(Karel Mauser) 

Za uspešno izvajanje sprostitvene vzgoje, kot tudi samega sproščanja potrebujemo tišino. 

Bertoncelj (2007) ugotavlja, da v današnjem času velikokrat pozabimo na tišino. Čeprav sta 

umirjenost in tišina človekova prava narava, ju vse prepogosto zanemarjamo in izključujemo 

iz našega vsakdana. Težko najdemo prostor, kjer imamo zunanjo tišino, še veliko težje v sebi 

najdemo notranjo tišino. Zunanje okolje vpliva na počutje in notranjost človeka. Če naša 

čutila prekomerno obremenimo, se lahko poškodujejo. Šele ko poskrbimo za čutila, lahko 

umirimo um. 
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H. Bizjak (1996) pravi, da je že veliki kitajski modrijan Lao Tse dejal, da je tišina največje 

razodetje. Za začetnike je težka naloga sedeti v tišini z zaprtimi očmi, v mirovanju in na nič 

ne misliti, čeprav je v resnici to čisto naravno stanje. 

Kot je napisal že Gottfried Benn na koncu ene svojih pesmi: »Ustaviti se in uživati v tišini.« 

(Wilmes-Mielenhausen, 1999) 

Odrasli nujno potrebujemo trenutke miru, da se poglobimo vase in poiščemo nove cilje. Da 

lahko otroke popeljemo v svet tišine, se moramo na tišino najprej pripraviti sami (Wilmes-

Mielenhausen, 1999). 

Mnenja psihologov kažejo, da imajo zadovoljni in uspešni ljudje značilnost, da znajo biti v 

tišini sami s seboj in pri tem uživati (Srebot in Menih, 1996). 

V svojem srcu najdeš mesto tišine! 

Iz tvojega srca ti govori glas tišine! 

Svoje srce nosiš vedno s seboj – 

Torej je glas tišine povsod s teboj! 

(Mikhail Naimi) 

2.4 Dihanje 

Dihanje je za naše življenje izrednega pomena. Življenje se nam začne s prvim vdihom in 

konča z zadnjim vdihom. Dolgo lahko preživimo brez hrane, brez vode le nekaj dni, brez 

dihanja pa le nekaj minut (Srebot in Menih, 1994). 

»Dihanje je ključ za integracijo telesa in uma. Z učenjem zavestnega uravnavanja dihanja 

lahko obvladujemo tudi emocije in um. Fizično se naše telo in posredno tudi um preko 

dihanja povezujeta z okoljem in naravo v širši ekološki sistem« (Proskauer, 1969,  v Kroflič, 

1999, str. 19). 

Tudi pri izvajanju sprostitve ima dihanje pomembno vlogo. 

»Dih je vsepovsod; dihata noč in dan, sonce in mesec, čas in prostor, dihajo letni časi, zemlja, 

cel univerzum, vse je en sam ritem vzdiha in izdiha. Dihanje je nekakšen »magičen proces«. 
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Vdih in izdih sta »znak«, da smo živi. Ta praritem zazna že zarodek znotraj materinega telesa 

in se ob rojstvu nadaljuje s »prvim vdihom« ter traja vse do smrti – do »poslednjega izdiha«.« 

(Zagorc, 2003, str. 82) 

Kilham (2012) pravi, da z dihanjem v telo pridobivamo hranljive snovi. Dihanje nam 

omogoča, da v telo sprejmemo mešanico kisika in drugih plinov, ki delujejo kot hranilo za 

celice. Sicer pa Kilham (2012) priporoča, da vselej vdihavamo skozi nos, izdihujemo pa lahko 

skozi nos ali usta. 

Dihanje je odraz našega počutja. Spremembe v dihanju so eden izmed prvih pokazateljev, da 

smo napeti. Naše dihanje je takrat plitvo in hitro, dogaja se v prsih. Kadar smo sproščeni in 

nismo napeti, je naše dihanje polnejše in globlje trebušno dihanje. Če smo v napetem stanju, 

je dosti težje trebušno dihati (Adamčič Pavlovič in Jakša, 2000). 

Trebušno dihanje je treba vaditi. Vadba najlažje poteka, če ležimo na hrbtu. Namestimo se v 

položaj, v katerem smo lahko dalj časa pri miru (Jeromen in Kajtna, 2008, str. 33): 

 Desno dlan položimo na trebuh (okoli popka), levo dlan pa na prsni koš. 

 Pozornost preusmerimo na trebuh, ki naj bo sproščen. 

 Z vdihom skušamo trebuh in s tem dlan dvigniti. Pri tem naj se prsni koš ne premika 

(leva dlan se ne premakne). 

 Z izdihom se trebuh premakne navzdol. 

 Na takšen način vdihnemo približno 8-krat in pri tem ohranjamo trebuh čim bolj 

sproščen. 

Vajo lahko izvajamo z zaprtimi ali odprtimi očmi – če želimo imeti odprte oči, izberimo točko 

in se vanjo zastrmimo (Jeromen in Kajtna, 2008, str. 33). 

Polno in počasno dihanje je povezano s sproščenostjo. Če se ozremo v naravo in opazujemo 

živali, ki imajo dolgo življenjsko dobo, lahko ugotovimo, da te živali dihajo izredno počasi. 

Tak primer sta želva in slon. Obstaja določena povezava med hitrostjo dihanja in porabo 

življenjske sile, ki jo imamo na razpolago. Poleg tega, da nas dihanje ohranja pri življenju, 

vpliva tudi na naše psihosomatsko zdravje in počutje ter obvladovanje samega sebe. Polno 

dihanje nam včasih preprečuje stres, zato je polno in učinkovito dihanje povezano s 
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sproščenostjo. Če smo duševno in telesno sproščeni, nam to omogoča polno in spontano 

dihanje (Bertoncelj, 2007). 

Trebušno dihanje (Adamčič Pavlovič in Jakša, 2000, str. 7): 

 Povečuje količino kisika v možganih in mišicah. 

 Stimulira parasimpatični živčni sistem. Ta veja avtonomnega živčnega sistema skrbi 

za stanje miru. Deluje nasprotno od simpatičnega avtonomnega živčevja, ki stimulira 

stanje emocionalnega vznemirjenja in fiziološke reakcije pri paničnih napadih. 

 Krepi občutek povezanosti med duhom in telesom. Anksioznost in skrbi povzročajo 

stanje napetosti tudi v glavi. Po nekaj minutah globokega trebušnega dihanja se lahko 

napetost umiri v celem telesu. 

 Omogoča učinkovitejše izločanje telesnih toksinov. Veliko toksičnih substanc v telesu 

se izloča skozi pljuča. 

 Izboljšuje koncentracijo. Če nam misli bežijo, je težko vzdrževati pozornost. Trebušno 

dihanje pomaga umiriti naše misli in duha. 

 Lahko sproži sprostitveni odgovor telesa. 

2.5 Tehnike sproščanja 

Poznamo različne tehnike sproščanja, ki se večinoma imenujejo po avtorjih, ki so jih razvili. 

To so (Zagorc, 2003, str. 27–33): 

Akupresura (Gerard, 1989, v Zagorc, 2003) 

Je neke vrste masaža, katero izvajamo s pritiskanjem, udarjanjem ali masiranjem različnih 

točk na telesu. 

Aleksandrova metoda (Inglis, 1988, v Zagorc, 2003) 

Metoda nas uči sproščeno stati, sedeti in ležati, pravilno hoditi. Pomaga nam olajšati bolečine 

v vratu in križu, pripomore k boljšemu dihanju, preprečuje visok krvni pritisk, uporablja se 

tudi pri zdravljenju ukrivljene hrbtenice. 

Avtogeni trening (Lindeman, 1981, v Zagorc, 2003) 

Pri avtogenem treningu gre za šest vaj, s katerimi se osredinimo na: občutek teže in toplote, 

zaznavanje bitje srca in dihanja ter sončni pletež in glavo. Značilna je uporaba gesel, ki jih 
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večkrat zaporedoma ponovimo. Z avtogenim treningom lahko dosežemo splošno stabilizacijo 

osebnosti. 

Bioenergija (Lowen, 1988, v Zagorc, 2003) 

Kot pri vseh telesnih terapijah izhajamo tudi pri bioenergiji iz dejstva, da vodijo duševni 

problemi v telesne napetosti. Bioenergija vključuje posebne dihalne in mišične vaje, s 

katerimi lahko dosežemo sprostitev. 

Dihalna terapija (Cardas, 1992, v Zagorc, 2003) 

Z dihalno terapijo se naučimo čimbolj sproščeno in neprisiljeno dihati. Večina ljudi namreč 

diha prekratko in plitko. Preko dihalne terapije si pomagamo, da začnemo dihati zavestno in 

da vadimo trebušno ali preponsko dihanje tako, da se pljuča dovolj prezračijo, trebušna 

votlina pa prekrvavi. 

Evtonija (Felix, 1991, v Zagorc, 2003) 

Evtonija pomeni dobrodejno in ugodno napetost, ki jo dosežemo z urjenjem zavestnih gibov. 

Tukaj gre za počasno izvajanje gibov, pri katerih se osredinimo na to, kaj se v telesu dogaja. 

Feed back (Zagorc, 2003) 

Strokovnjaki so ugotovili, da v organizmu lahko namerno dosežemo veliko fizioloških 

sprememb, za katere so včasih mislili, da niso pod vplivom posameznikove volje. 

Feldenkraisova tehnika (Inglis, 1988, v Zagorc, 2003) 

Pri Feldenkraisovi tehniki gre za preproste vaje, kot so hoja, stanje, sedenje in balansiranje. 

Poudarek je na zavedanju skozi gibanje. Bistvo pa je, da človek začuti samega sebe in da se 

zna sprostiti. 

Joga (Lysebeth, 1975, v Zagorc, 2003) 

Joga je del hindujske filozofije in je stara več kot 5000 let. Je znanost o telesu, duhu in duši. 

Koncentrativna gibalna terapija (KGT) (Felix, 1991, v Zagorc, 2003) 

KGT nam omogoča, da se z vadbo naučimo bolje zaznati svoje telo in lastne občutke. V 

številnih klinikah je tudi metoda zdravljenja, saj pomaga odpravljati stres in vodi k večji 

usklajenosti med telesom in duševnostjo. 
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Kreativna vizualizacija (Gawain, 1993, v Zagorc, 2003) 

Gre za tehniko, kjer uporabimo moč svoje imaginacije za ustvarjanje sproščenega telesa. 

Masaža (Lidell, 1989, v Zagorc, 2003) 

Pri masaži gre za enega najprijetnejših načinov za sprostitev. Masaža segreva in sprošča 

napete mišice, razteza vezivno tkivo sklepov, pospešuje prekrvavljenost, pripomore k 

boljšemu dihanju, povečuje izločanje strupenih in odpadnih snovi iz telesa, prek živčnih poti 

deluje na notranje organe, vpliva na vlakna veznega tkiva in pripomore, da koža ostane 

prožna. 

Meditacija (Huth, 1992, v Zagorc, 2003) 

Beseda meditacija je latinskega izvora in pomeni razmišljati in vaditi. Vpliv meditacije se 

kaže skozi telesne spremembe; dihanje postane globlje, posledično pride v krvni obtok več 

kisika, možgani so bolje prekrvavljeni in odpor kože se zmanjša. 

Progresivna mišična sprostitev (Jacobsen, 1960, v Zagorc, 2003) 

Metoda progresivne mišične sprostitve nam omogoča, da se naučimo zaznati razliko med 

napetostjo in sproščenostjo. Gre za postopek sproščanja, ki je sestavljen iz izmeničnega 

napenjanja in sproščanja posameznih mišic oziroma mišičnih skupin. Zdravnik Edmund 

Jacobsen je metodo namenil lajšanju obolenj srca in ožilja. 

Rolfanje (Inglis, 1988, v Zagorc, 2003) 

Pri rolfanju izvajamo globoko masažo. Ida Rolf je ugotovila, da psihični problemi pokvarijo 

pokončno telesno držo. Terapevt telesno držo natančno analizira in potem s prsti, členki ali 

pestmi, včasih pa tudi z laktmi, močno obdeluje kite, mišice in vezno tkivo. 

Shiatsu (Bode, 1992, v Zagorc, 2003) 

Prevod japonske besede shiatsu je pritisk s prstom. Gre za izvajanje masaže, kjer terapevt 

pritiska, udarja in stiska meridiane po vsej njihovi dolžini. S shiatsu masažo lahko 

preprečujemo glavobole, bolečine v križu in želodcu, hormonske motnje in stres. Z metodo 

lahko dosežemo sprostitev. 
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Stretching (Balaskas, 1983, v Zagorc, 2003) 

Stretching nam pomaga pri raztezanju telesa. Poudarek je tudi na globokem in enakomernem 

dihanju. 

Tai chi (Parry, 1994, v Zagorc, 2003) 

To je meditativna borilna veščina, kjer je kljub urjenju telesa v ospredju duševna sprostitev. 

Terapija s plesom (Rink, 1992, v Zagorc, 2003) 

»Terapija s plesom je med sodobnimi plesnimi programi prav poseben primer. Utemeljili so 

jo že v štiridesetih letih, ko so plesalke izraznega plesa začele plesati z duševnimi bolniki, da 

bi na ta način ublažile duševne napetosti. Sčasoma pa se je iz tega razvilo celo področje 

psihoterapije. Pacienti skušajo med terapijo s plesom s svobodnimi, plesnimi gibi izraziti 

svoja čustva. Telesno doživetje deluje pogosto močneje kot govorjenje: strah izgine, 

samozavest se okrepi, znova se zbudi veselje do življenja.« (Rink, 1992, v Zagorc, 2003, str. 

33) 

Vizualizacija (Tancig, 1981, v Zagorc, 2003) 

Tehnika vizualizacije nas uči intenzivne mentalne predstavljivosti. Vizualizacija nam lahko 

poveča samozaupanje, pospeši učenje novih gibalnih spretnosti, omogoči hitrejše odpravljanje 

napak itd. 

Wernerjeva terapija ali test (Zagorc, 2003) 

Wernerjeva terapija je alternativna oblika zdravljenja, ki je nadaljevanje na Zahodu 

priljubljenega gibanja za psihično rast osebnosti. Namen terapije je spremeniti in razgraditi 

lastni jaz in nato postopoma zgraditi novo osebnost. 

2.6 Opis sprostitvenih tehnik 

V tem poglavju sledi podrobnejši opis sprostitvenih tehnik, katere sem uporabila v vrtcu pri 

delu z otroki za izvedbo empiričnega dela. Uporabila sem naslednje sprostitvene tehnike: 

vizualizacijo, tibetance, jogo in masažo. 
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2.6.1 Vizualizacija 

R. Srebot in K. Menih (1994) v knjigi Sprostitve opisujeta vizualizacijo kot slikovno 

predstavljanje z notranjim očesom. Vizualiziramo z možgani, kar nam omogoča slikovito 

predstavljanje predmetov, scen in tudi dejanj. 

Vizualizacija nam omogoča s pomočjo domišljije spreminjati naše vedenje, čustvovanje in 

celo naše notranje fiziološko stanje. Z domišljijo si lahko predstavljamo, kar želimo. Še 

preden smo se naučili govoriti, smo znali misliti v slikah (Adamčič Pavlovič in Jakša, 2000). 

Pri predstavljanju gre tudi za miselno simulacijo o že doživetih ali pričakovanih dogodkih. 

Ugotovljeno je bilo, da se ob predstavljanju aktivirajo tiste mišice, ki potem v resničnem gibu 

oziroma dejanju delujejo. Če naredimo počep ali si to samo predstavljamo v naših mislih, naši 

možgani delujejo enako, le nekoliko šibkeje (Jeromen in Kajtna, 2008). »Po mnenju 

psihologov naša podzavest ne razlikuje med realno videno sliko in med tisto, ustvarjeno v 

možganih. Če si predstavljamo, da jemo slastno jed, se nam bodo začele sline cediti prav tako, 

kot bi res jedli …« (Srebot in Menih, 1994, str. 75) 

Desna možganska polovica nam omogoča predstavljanje. Z desno stranjo možganov lahko 

prepoznavamo obraze, ritem, vzorce, globino, sintezo, gibanje in vzporedno razmišljamo. 

Leva stran možganov nam omogoča govor, logiko, razum, matematiko in zaporedno in 

sistematično mišljenje (Jeromen in Kajtna, 2008). 

Metoda vizualizacije ni nova, saj so jo uporabljali že v stari egipčanski, grški in indijski 

kulturi. V stari Grčiji so zdravniki pomagali svojim pacientom na način, da so jih spravili v 

transu podobno stanje in jim sugerirali slike in prizore, ki so simbolizirali ozdravitev. Na 

doživetje grozljivega prizora se naše telo odziva s pospešenim bitjem srca, slabostjo, lahko 

celo pademo v nezavest. Odzivi našega telesa na pozitivna doživetja in prijetne slike so 

nasprotni. S preizkusi je bilo dokazano, da prizori iz narave (npr. travnik, morje, gozd, gore 

…) že po desetih minutah umirijo človeka. Vizualizacija lahko umiri in harmonizira celo telo, 

srčni utrip se normalizira, krvni tlak se zniža, uravna se izločanje endokrinih žlez in po telesu 

kroži manj stresnih hormonov. Tudi Adamčič Pavlovič in Jakša (2000) pravita, da se človeku 

v stanju sproščenosti zmanjša napetost v mišicah, upočasni se srčni utrip, dihanje postane 
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poglobljeno, krvni pritisk se zniža, kapilare se razširijo, skozi njih pa se toplota razlije v roke, 

noge in nato celo telo. 

Zato lahko z vizualizacijo ugodno vplivamo na duševno in telesno počutje (Srebot in Menih, 

1994). 

Vodena vizualizacija pri otrocih spodbuja domišljijo in spoznavanje drugega sveta, ki je v 

njih samih tako dobrodošel. V prenasičenosti z vizualnimi spodbudami opažamo, da otroci 

težko samo poslušajo, zato imajo poleg zgodbe radi slikanico, saj jim ni treba uporabiti lastne 

domišljije (Schmidt, 2012). Tudi H. Bizjak (1996) meni, da premočna sporočila iz okolja, kot 

so različne televizijske oddaje z vojno in nasilno vsebino, dražijo človekov živčni sistem. Zato 

priporoča izvajanje skoraj vseh sprostitvenih tehnik z zaprtimi očmi. 

Ob predstavljanju in doživljanju zgodb otrokovi možgani zaznavajo več področij čutil. Poleg 

sluha otroci lahko zaznavajo tudi vid, vonj, okus, otip in kinestetično čutilo (Schmidt, 2012). 

Pri vizualizaciji gre za intenzivno miselno predstavljanje, kjer se oseba vživi v določeno 

vlogo, v kateri se sprosti in umiri. Ob ustreznem usmerjanju vzgojiteljice lahko tovrstno 

sproščanje dosežejo tudi predšolski otroci. Vzgojiteljice in učiteljice po svojih izkušnjah 

ugotavljajo, da je takšen način sproščanja otrokom prijeten in si ga želijo. Sprostitev in 

umiritev preko vizualizacije težje dosegajo hiperaktivni otroci. Klima v skupini postopoma 

tudi nemirnim otrokom omogoči, da se umirijo in sprostijo (Kroflič in Gobec, 1995). 

B. Kroflič (1999, str. 136) pravi, da »ob vizualizaciji poteka dogajanje in delo na zunaj 

pasivno, a notranje aktivno dogajanje, ko spremljamo lastne občutke, vizualiziramo svoje telo, 

zaznavamo in vizualiziramo dogajanja v okolju ter vizualiziramo različne vsebine. Postopoma 

skušamo umiriti tudi doživljanje v sebi in se privesti v ʻničʼ«. 

»Človek potrebuje stimulacijo čutnega zaznavanja. Čutila so, enako kot okno, povezava med 

notranjim in zunanjim svetom. Pri otrocih je učenje še posebno povezano z zaznavanjem in 

gibanjem. Stvari želijo videti, vohati in okusiti, otipati, občutiti, slišati in želijo si gibanja. 

Preko prijemanja stvari pridejo do poznavanja in razumevanja le teh. S pomočjo čisto 

praktičnega delovanja si gradijo notranje predstave.« (Wilmes-Mielenhausen, 1999, str. 42) 
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2.6.2 Tibetanci 

Tibetanske vaje so preproste telesne vaje tibetanskih menihov, ki vračajo življenjsko energijo 

in vitalnost (Kelder, 2016). 

Kilham (2012) pravi, da so z izvajanjem vaj prvi pričeli tibetanske lame, ki so živeli v 

samostanski skupnosti, in zagotavlja, da vaje dobro vplivajo na moč, gibčnost, ravnotežje, 

krvni obtok, energijo, vzdržljivost in odpornost, poleg tega pa tudi zbistrijo um. 

G. Schmidt (2008b) opredeljuje tibetančke kot sklop petih vaj, znanih kot Pet tibetanskih vaj 

ali Vrelec mladosti, ki omogočajo telesu pretok energije, povežejo telo, um in duha, hkrati pa 

otroka sprostijo (Schmidt, 2008b, str. 1). 

G. Schmidt (2008b) pravi, da je cilj tibetančkov osredinjenje na svoje telo, kar včasih otroci, 

predvsem dečki še ne zmorejo, saj nimajo dovolj koncentracije, pri kateri bi vztrajali. Zato 

lahko za izvedbo tibetančkov uporabimo zgodbo in tako otroke motiviramo in zadržimo pri 

izvedbi vaj. Tema zgodbe je lahko iz domišljijskega ali realnega sveta, v ustvarjanje zgodb 

lahko vključimo tudi otroke. Ko otrokom postane način izvedbe domač, lahko zgodbe 

opustimo in pričnemo otroke opozarjati na pravilen način izvedbe vaj in pravilno tehniko 

dihanja (Schmidt, 2008b). 

Prvi obred: 

Stojimo zravnano, roke odročimo vzporedno s tlemi. Začnemo se vrteti na mestu, dokler se 

nam malo ne zavrti. Vrtimo se z leve proti desni. Z drugimi besedami, če položimo uro pred 

sabo na tla, se moramo obračati v smeri urinih kazalcev. Spočetka izvajamo vajo le do 

trenutka, ko se nam rahlo zvrti (Kelder, 2016, str. 27). Za odrasle je zgornja meja števila 

vrtenja enaindvajsetkrat brez premora (Kilham, 2012). 

G. Schmidt (2008b) priporoča, da otroci, stari od 4 do 5 let, naredijo od 4 do 5 obratov, torej 

približno toliko, kot so stari. 

Ko se prenehamo vrteti, damo skupaj stopala in položimo roke na boke. Naredimo globok in 

poln vdih skozi nos, nato izdihnemo skozi usta, ki smo jih oblikovali v »o«. Še enkrat 

ponovimo vdih in izdih (Kilham, 2012, str. 64). 
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Slika 1: Prvi obred (Schmidt, 2008b) 

Drugi obred: 

Ležemo na hrbet na tla. Roke položimo ob telo, z dlanmi na tleh in prsti tesno skupaj. Nato 

dvignemo glavo in z brado pritisnemo ob prsni koš. Privzdignemo noge, z zravnanimi koleni, 

navpično navzgor in jih, če zmoremo, spuščamo še naprej proti glavi, ne da bi skrčili kolena. 

Potem počasi spustimo glavo in noge, spet ne da bi skrčili kolena, nazaj na tla. Sprostimo vse 

mišice in vajo ponovimo (Kelder, 2016, str. 30). 

Ta gib ponovimo enaindvajsetkrat. Ob dvigu nog in glave vdihnemo, ob njihovem spustu pa 

izdihnemo. Po končani vaji se postavimo na noge, položimo roke na boke, nato dvakrat 

globoko vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta, ki so oblikovana v »o« (Kilham, 2012, 

str. 67). 

Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni za tretji obred (Schmidt, 2008b). 
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Slika 2: Drugi obred (Schmidt, 2008b) 

Tretji obred: 

Pokleknemo na tla z zravnanim telesom in spodvitimi prsti na nogah. Dlani položimo na 

mišice stegen. Nato sklonimo glavo navzdol, dokler se z brado ne dotaknemo prsi. Potem 

nagnemo glavo in vrat nazaj, kolikor le moremo, in se hkrati upognemo nazaj tako, da 

vklenemo hrbtenico. Pri tem se z rokami opremo na stegna. Nato se vrnemo v izhodiščni 

položaj in obred ponovimo. Pazimo na ritem dihanja; globoko vdihnemo, ko vklenemo 

hrbtenico, in izdihnemo, ko se zravnamo (Kelder, 2016, str. 33). 

Ko končamo z vajo, se postavimo na noge, položimo roke na boke, dvakrat globoko 

vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta, oblikovana v »o« (Kilham, 2012, str. 71). 

Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni na četrti obred (Schmidt, 2008b). 
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Slika 3: Tretji obred (Schmidt, 2008b) 

Četrti obred: 

Sedemo na tla z iztegnjenimi nogami in s stopali približno 30 cm narazen. Roke spustimo ob 

zravnanem telesu in se z dlanmi opremo na tla. Glavo sklonimo naprej, da se nam brada 

dotakne prsi. Zdaj nagnemo glavo čim bolj nazaj in hkrati dvignemo telo tako, da se kolena 

skrčijo, roke pa postanejo ravne. Telo je v vodoravnem položaju, roke in noge do kolen pa v 

navpičnem. V tem položaju naj bo vsaka mišica telesa napeta. Vrnemo se v sedeči položaj in 

sproti sproščamo mišice. Tudi pri tej vaji je dihanje zelo pomembno. Ko telo dvignemo, 

vdihnemo globoko, ko mišice napnemo, dih zadržimo, in ko sedemo, izdihnemo (Kelder, 

2016, str. 36). 

Vso vajo imamo stopala na istem mestu, rok pa ne upogibamo v komolcih, temveč v ramenih. 

Po končani vaji se postavimo na noge, položimo roke na boke, nato dvakrat globoko 

vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta, ki so oblikovana v »o« (Kilham, 2012, str. 72). 

Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni na peti obred (Schmidt, 2008b). 
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Slika 4: Četrti obred (Schmidt, 2008b) 

Peti obred: 

Pri izvajanju petega obreda smo obrnjeni z obrazom proti tlom. Z rokami se opiramo 

navpično ob tla, noge stegnemo ravno nazaj, dlani in stopala so skozi ves obred približno 60 

cm narazen. Opiramo se na roke in na spodvite prste na nogah. Začnemo z vklenjeno 

hrbtenico, telo je povešeno, z rokami pa se ravno upiramo na tla. Nato glavo pritisnemo čim 

bolj nazaj. Zatem se v bokih prepognemo, tako da s telesom oblikujemo narobe obrnjeni »V«. 

Hkrati sklonimo vrat naprej in pritisnemo brado ob prsi. Nato se vrnemo v izhodiščni položaj 

in vajo ponovimo. Kot pri vseh prejšnjih obredih moramo tudi tukaj biti pazljivi na dihanje. 

Globoko vdihnemo, ko telo dvigujemo, in globoko izdihnemo, ko telo spuščamo (Kelder, 

2016, str. 40). 

Z izjemo dlani in prstov na nogah mora biti telo med vajo nad tlemi, roke in noge pa moramo 

ves čas držati vzravnane. Ta gib ponovimo še dvajsetkrat. Gibi morajo biti čim bolj tekoči in 

neprekinjeni. Ko končamo, se postavimo na noge, položimo roke na boke in dvakrat globoko 

vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta, ki jih oblikujemo v »o« (Kilham, 2012, str. 74). 

Kilham (2012) priporoča, da se po izvedbi vseh petih obredov uležemo na tla in nekaj minut 

počivamo. 
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Slika 5: Peti obred (Schmidt, 2008b) 

2.6.3 Joga 

Swami Satjananda Saraswati (v Zagorc, 2003, str. 118) pravi: »O telesu lahko razmišljamo 

kot o zemlji, o umu kot o morju, a o čustvih kot o obali morja. Če je morje nemirno, udarja ob 

obalo in pesek odnaša s seboj. Mirno morje ne vznemirja obale. Umirjen um ustvarja občutek 

mirnosti in že sam po sebi zdravi. Oseba, ki je kar naprej zaskrbljena in anksiozna, prizadane 

telo tudi s prenapetim umom. Joga lahko umiri in pozdravi telo.« (Zagorc, 2003, str. 118) 

B. Wilmes-Mielenhausen (1999) opredeljuje jogo kot prastari način indijskega sproščanja, ki 

zajema telesno, duševno in duhovno področje. 

D. Čamernik (2007) v knjigi Joga zame predstavi jogo kot pot, ki vodi do notranjega miru, 

radosti, samozavesti in zdravja na telesni, duševni in duhovni ravni. Joga je eden najstarejših 

načinov, ki nam pomaga do kvalitetnejšega in polnejšega življenja. 

C. Brown (2008) jogo opredeljuje kot umiritev misli. S pomočjo joge si vzamemo čas, da 

razmislimo o tem, kdo pravzaprav smo, omogoča pa nam ponovno odkrivanje notranjega 

občutka. Raztresenost in čutni dražljaji namreč pogosto povzročajo, da gledamo navzven, 

namesto da bi se zazrli navznoter. Z rednim izvajanjem jogijskih položajev lažje obvladujemo 

dogodke, ki nam povzročajo težave. Če izvajamo jogijske vaje, ko se počutimo napeto in 

nemirno, misli pa nam uhajajo na vse strani, nam bodo pravilno izbrani jogijski položaji 
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pomagali sprostiti telesno napetost ter nam umirili misli in čustva. Če pa izvajamo jogo takrat, 

ko se počutimo fizično in psihično lenobno in brez energije, nam vaje omogočijo povrnitev 

živahnosti uma in telesa, v nas pa vadba vnese občutek umirjenosti. 

»Joga je znanje; je znanost, ki jo lahko vadimo, jo doživimo in pojasnimo. Koncentracija in 

meditacija sta poti k notranjemu miru – stanju, kjer se rojeva nova ustvarjalnost, nova moč, 

ozaveščena svoboda. Začnemo izgubljati strahove in napetosti, postajamo uravnovešeni in 

umirjeni, inspiracija se nam poraja znova in znova. Z jogo se »otresemo« negativnih stališč, 

nekaterih usmeritev, ki nas preveč »stiskajo« in silijo v nenavadne situacije.« (Zagorc, 2003, 

str. 118) 

2.6.3.1 Hatha joga 

R. Srebot in K. Menih (1994) pravita, da joga pomeni enotnost, in sicer enotnost telesa, duše 

in uma. Hatha pa pomeni ravnovesje. Ravnovesje je stanje, ki ima pomemben vpliv na naše 

počutje, kajti če smo v stanju neravnovesja, to za nas pomeni ogromen vir stresa. Ko gredo 

stvari narobe in se znajdemo v neravnovesju, je to tako, kot bi plaval proti močnemu toku 

(Brown, 2008). Izguba ravnovesja je odraz osnovnega zakona dinamičnega ravnovesja, ki 

deluje na splošno v življenju, kot tudi pri posamezniku. Neravnovesje se lahko v človekovem 

telesu kaže v različnih oblikah, kot so obolenja, izguba splošne vitalnosti ali fizična bolečina 

(Bertoncelj, 2007). Hatha joga želi v našem telesu ustvariti ravnovesje in tako okrepiti 

enotnost. M. Zagorc (2003) zatrjuje, da je na Zahodu največ govora o hatha jogi, ki nam z 

redno vadbo in umirjanjem telesa omogoča pripravo na to, da bo naš um s postopno 

harmonizacijo telesa in življenjskih sil postopoma postal bolj umirjen in sposoben večje 

zbranosti. Lysebeth (1979) pravi, da je hatha joga po definiciji nevtralna, da jo lahko izvaja in 

uporablja vsak, saj ni versko opredeljena, niti ne pripada nobeni filozofiji. Brown (2008) 

uvršča hatha jogo med preventivno medicino, saj meni, da si z njeno pomočjo lahko 

pomagamo pri preprečevanju bolezni. Že veliki modrijani in staroindijski rišiji so razvili 

teorijo, ki poudarja neoporečno plemenitost hatha joge. Da je hatha joga skupek tehnik, se z 

Lysebeth (1979) strinja tudi Bertoncelj (2007), ki navaja sledeče tehnike: asane, pranajame, 

mudre, bande in šat krije (čistilne tehnike). Z rednim izvajanjem tehnik utrdimo voljo in 

izboljšamo samoobvladanje. Tehnike hatha joge vplivajo na izenačenost in usklajenost 

luninega in sončevega principa; ha pomeni luno, tha pa sonce (Maheshwarananda, 2000). 
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2.6.3.2 Asane 

»Asana je sanskrtska beseda. Pomeni telesni položaj, v katerem dlje časa sproščeno 

vztrajamo. Patandžali (Maheshwarananda, 2000) je v drugem stoletju pr. n. št. opisal jogijska 

načela in spoznanja v Jogasutrah. Položaj za meditacijo je poimenoval asan, telesne vaje pa 

joga vjajam. Običajno imenujemo asane tudi dinamične jogijske vaje.« (Maheshwarananda, 

2000, str. 17)  

Patandžali (Bertoncelj, 2007) v Jogijskih sutrah asane definira kot stabilnost in udobnost. 

Asane so jogijski položaji, s katerimi lahko telesu pomagamo iz neravnovesja v ravnovesje 

(Brown, 2008). 

Asane so le del v mozaiku veliko obsežnejšega indijskega sistema joge. Asan ne gre 

primerjati z običajnimi telovadnimi vajami, niti ne gre za kakršnokoli obliko tekmovanja. 

Tukaj je v ospredju zavestno in počasno izvajanje položajev, v katerih je treba nekaj časa 

povsem sproščeno vztrajati in se osrediniti nase in na svoje dihanje (Wilmes-Mielenhausen, 

1999). 

Asane so usmerjene na delovanje našega notranjega sveta, na notranje organe (žleze z 

notranjim izločanjem, centralni živčni sistem in vegetativni sistem) in na naše duševno 

področje. Poleg tega so izvrstna vaja za izboljšanje koncentracije (Lysebeth, 1979). Z asanami 

lahko bolje obvladamo in se zavedamo telesa in fizioloških procesov (Bertoncelj, 2007). Tudi 

Brown (2008) poudarja, da nam jogijske asane nudijo občutek povečane duševne 

zmogljivosti, na drugi strani pa s sproščanjem mišic, vezi, kosti in notranjih organov 

spodbujajo življenjsko energijo. 

Blaž Bertoncelj (2007) opisuje statičen in dinamičen način izvajanja asan. To sta dva različna 

principa, ki sta v indijski mitologiji predstavljena v konceptih Šiva (moški princip, 

nepremičnost) in Šakti (ženski princip, gibanje in dinamičnost). Dinamično izvajanje je 

primerno za začetnike, ki telo, um in dihanje lažje obvladajo v dinamični obliki, s katero 

pripravimo telo, živčni sistem in dihanje na statično obliko izvajanja asan. Dinamično 

izvajanje je tudi priprava na zahtevnejše in subtilnejše tehnike joge. Če je naše telo v 

statičnem oziroma nepremičnem položaju, pomagamo umu, da se postopoma umiri. 
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Lysebeth (1979) v knjigi Učim se joge poudarja, da so za kakovostno in uspešno izvajanje 

asan potrebni tudi zunanji pogoji. Najbolj primeren čas je zjutraj, ker nas vadba osveži za ves 

dan. Idealno izvajanje jogijskih vaj je na prostem. To velikokrat ni izvedljivo, zato je treba 

paziti, da nikoli ne vadimo v prostoru, v katerem je slab zrak. Oblečeni smo športno in 

primerno temperaturi. Oprijeta oblačila ovirajo krvni obtok. Vaj ne izvajamo s polnim 

želodcem, kajti asane lahko zmotijo prebavo, zato je po obilnem obroku priporočljivo 

počakati od 4 do 5 ur in vsaj dve uri po lahkem obroku hrane. Brown (2008) opozarja, naj si 

za vadbo joge vzamemo čas. Vadimo v umirjenem ozračju, kjer moramo izključiti vse moteče 

vplive. Meni, da vadba ne more biti uspešna, če jo začnemo s predstavo, da smo nekje drugje, 

kjer bi radi bili. Pravi, da se telo ne more podrediti ukazom uma, da je nekje drugje, kot v 

resnici je. Posledično je vadba lahko manj prijetna in je v njej težje vztrajati. 

Dihanje je eno izmed pomembnih načel, ki ga moramo upoštevati pri izvajanju asan. Asane je 

treba uskladiti z dihanjem. Vdihnemo pri gibih, ki razširijo prsni koš in trebušno votlino. 

Obratno izdihnemo pri gibih, ki skrčijo prsni koš in trebušno votlino. Gibanje in dihanje 

morata biti usklajena. Pranajama je zavestno usmerjeno dihanje, kjer z vsakim vdihom telo 

dobi poleg za življenje pomembnega kisika tudi prano – vesoljno energijo oziroma moč, s 

katero ohranjamo, spreminjamo in ustvarjamo (Maheshwarananda, 2000). 

Lysebeth (1979) pravi, da je pranajama obvladano dihanje, ki prinaša kisik in energijo vsaki 

celici, čisti organizem in izganja toksine. 

Pranajama je sanskrtska beseda, tvorita jo dva dela; prana, ki pomeni vitalno življenjsko 

energijo, in jama, ki je izraz za pojem kontrola. Celotna beseda pomeni skupek tehnik, ki 

kontrolirajo dih in energijo (Bertoncelj, 2007). 

2.6.3.3 Joga in otroci 

Pri otrocih lahko že v zgodnjem otroštvu pričnemo z učenjem joge. Z vadbo lahko pričnemo, 

ko so otroci stari nekje od dveh do treh let. Da dobimo pozornost otrok, mora biti učenje joge 

zabavno, npr. otrokom pokažemo asane, ki ponazarjajo živali (Verma, 2014). Tudi B. 

Wilmes-Mielenhausen (1999) meni, da otroci jogo dojemajo na zabaven način. Všeč so jim že 

sama imena asan, kot so npr. drevo, most, sveča, kača, lev … Otrok imena položajev poveže s 

konkretnimi predstavami, zato si jih hitro zapomni in se jih privadi. 
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Pri tem si lahko pomagamo s knjigo Moj očka je presta (Baptiste, 2007) in slikanico 

Posnemajmo živali (Mainland, 1998), kjer so na otrokom razumljiv način opisane asane, kot 

so lev, aligator, žirafa, tiger, kos, drevo, trikotnik, letalo, most, plug, riba … 

Otrok pri izvajanju gibov ne prekinjamo; pustimo jih, da položaje izvedejo, kot želijo. Šele 

kasneje jih navajamo na počasen način izvajanja. Otroci imajo pri učenju joge prednost, saj 

njihova telesa ostanejo prožna, kar jim omogoča, da bodo lahko asane izvajali dalj časa 

(Verma, 2014). 

U. Božič (2012) ugotavlja, da so otroci naravni jogiji in lahko začnejo z vadbo že kmalu po 

rojstvu. Vsako življenjsko obdobje zahteva drugačen pristop, a bistvo ostaja enako. Otroci 

imajo prožna telesa in dobro telesno držo, njihovo dihanje je spontano in poteka skozi nos. 

Majhni otroci še nimajo razvite samokontrole, njihova koncentracija je kratka. Verma (2014) 

pravi, da se otroci šele pri šestih letih začnejo zavedati, kako pomembna je koncentracija, saj 

se z njo vsakodnevno srečujejo v šoli. 

Otrokom lahko jogo približamo tudi z glasbo, petjem in gibanjem, npr. vse te elemente skupaj 

z asanami združimo v pravljično jogo. Le-ta ima na otroke veliko pozitivnih učinkov: 

izboljšuje motorične in koordinacijske spretnosti, povečuje nadzor nad čustvi in njihovo 

umirjanje (boljši spanec in manj čustvenih izbruhov), krepi imunski sistem, telesno moč in 

gibljivost, izboljšuje telesno držo in pljučno kapaciteto, pomaga pri zavedanju in 

obvladovanju telesa, zvišuje zbranost in ustvarjalnost (Božič, 2012). 

2.6.4 Masaža 

Zgodovina masaže sega daleč v preteklost. Začetki masaže so verjetno stari toliko kot samo 

človeštvo. Je najstarejša oblika zdravljenja, ki so jo skozi zgodovino uporabljale vse kulture 

(Maxwell – Hudson, 1988). »Stari Egipčani, Grki in Rimljani so jo uporabljali za zdravljenje, 

za ohranitev zdravja in tudi za zabavo. V Indiji, na Kitajskem in Japonskem je masaža 

neločljiv del medicine. Masažo so na Kitajskem omenjali že dva do tri tisoč let pred našim 

štetjem.« (Mumford, 2006, str. 10) 

Že grški zdravnik Hipokrat jo je poimenoval anatripsis (Maxwell – Hudson, 1988). V 5. 

stoletju pred našim štetjem je zapisal, da je uspešen zdravnik izkušen poznavalec veščine 
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»drgnjenja«. Za dobro počutje in dobro zdravstveno stanje je svetoval vsakodnevno kopel z 

dišavami, po njej pa masažo z olji (Lacroix, Rinaldi, Seager in Tanner, 2007). 

Rimski zdravnik Galen je 131–120 let pred našim štetjem napisal najmanj šestnajst knjig, v 

katerih obravnava masažo in razgibavanje. V Indiji se z masažo ukvarjajo od nekdaj. Že 

matere masirajo svoje dojenčke, ko pa ti zrastejo, jih naučijo, kako masirati svoje starše 

(Maxwell – Hudson, 1988). 

Pri masaži gre za dotik. Dotik je ena izmed najbolj nagonskih potreb, ki se kaže v tem, da se 

radi dotikamo drugih oziroma se drugi dotikajo nas. Občutek za dotik se razvije že pri 

zarodku. Otrok za svoj zdrav razvoj potrebuje nežen in ljubeč dotik človeka (Lacroix idr., 

2007). S. Mumford (2006) ugotavlja, da so raziskave pokazale, da pomanjkanje dotika 

negativno vpliva na razvoj dojenčka. Teorijo o pomembnosti ljubečega dotika dokazujejo tudi 

poskusi z opičjimi mladiči, ki so imeli raje mehko nadomestno mati iz blaga, h kateri so se 

lahko privili, čeprav jim ni dajala hrane, kot pa grobo žičnato nadomestno mati, ki jih je 

hranila. U. Božič in M. Kurent (2015) pravita, da čvrst dotik daje dojenčku občutek varnosti 

in ljubezni in je edina prava popotnica za življenje v prvih mesecih in letih. Masaža je oblika 

komunikacije med mamo in otrokom, s katero lahko otroku že takoj po rojstvu damo občutek 

ljubezni, varnosti in bližine. Če je otrok prikrajšan za prvo in naravno povezanost s svojimi 

starši, se ta izguba kasneje lahko kaže v pomanjkanju zavedanja in obvladovanja lastnega 

telesa ter občutka varnosti, sprejetosti in samozavesti. 

Tudi dojenčki v inkubatorjih se razvijajo bolje in hitreje, če so izpostavljeni božanju in dotiku. 

Ravno tako hitreje okrevajo tisti bolnišnični pacienti, ki se jih dotikajo in jih božajo. Če v 

življenju dalj časa ne občutimo dotika, postanemo introvertirani. Zato je masaža še posebno 

priporočljiva za ljudi, ki so utrpeli izgubo, žalujejo ali nimajo telesnega razmerja (Mumford, 

2006). 

C. Maxwell – Hudson (1988) navaja, da je masaža nekaj, kar nagonsko počnejo tudi živali. Če 

opazujemo opice, lahko vidimo, kako se med seboj čohajo, opazimo lahko živali, ki si ližejo 

rane. O naravni potrebi po dotiku pričajo tudi napisi v muzejih in galerijah, na katerih nas 

prosijo, naj ne otipavamo razstavljenih predmetov. Instinkt nam veleva, naj se dotikamo 

predmetov in s tem potrdimo vidno zaznavo. 
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Masaža je proces, ki ga sprožimo z dotikom in na katerega se telo odziva. Masaža je 

terapevtsko koristna, saj nam pomaga utrjevati in oblikovati mišice, sprošča mišično napetost, 

pomaga pospešiti pretok krvi in limfe (Mumford, 2006). Masaža ima pozitiven vpliv na telo 

in um, lajša nevšečnosti, odpravlja bolečine in izboljšuje funkcionalno delovanje telesa 

(Lacroix idr., 2007). 

C. Maxwell – Hudson (1988) meni, da pozitivnega učinka masaže na občuti samo masirana 

oseba, ampak tudi tisti, ki masira. Z opazovanjem so odkrili, da se pomirimo in občutimo 

ugodje tudi pri božanju živali. 

Z masažo lahko dosežemo mišično popuščanje, psihofizično sprostitev in posledično tudi 

umirjanje (Kroflič in Gobec, 1995). 

Masaža je nežno darilo rok. Otroci okolje velikokrat dojemajo ob pomoči dotika: igrajo se z 

zemljo, ljubkujejo igračke, božajo živali, gnetejo z rokami … Z masažo lahko otroci 

preizkusijo spretnost svojih rok. Otroci so daleč pred odraslimi v naravnem odnosu do 

svojega telesa in teles drugih (Srebot in Menih, 1996). 

Zdravilni učinki masaže (Srebot in Menih, 1994, str. 106): 

 sprošča prenapete mišice in zmehča vezivno tkivo, da postane bolj prožno; 

 pospešuje prekrvavitev mišic, zveča njihovo preskrbo s kisikom in hranilnimi snovmi; 

 masažni gibi pomagajo pri razgradnji in izločanju odpadnih snovi iz mišic in tkiv; 

 aktivira pretok limfe, ki očisti naše telo; 

 dotik rok prek kože vpliva na naš živčni sistem, ki regulira veliko telesnih funkcij; 

 je lahko pomirjevalna ali poživljajoča; to je odvisno od tehnike, ki jo uporabimo (prav 

tam). 

Ravno tako blagodejno kot vpliva masaža na odrasle osebe, vpliva tudi na otroke že v 

zgodnjem otroštvu. Otroku zagotavlja miren in globlji spanec, otrok ima manj krčev in 

izboljšano prebavo, bolj zdrav imunski sistem, večjo telesno moč in gibljivost ter boljše 

motorične in koordinacijske spretnosti (Božič in Kurent, 2015). »Otrok z masažo sprejema 

nova doživetja in skozi dotik vsrkava informacije o svetu, v katerega se je rodil. Prek toplih, 

ljubečih rok začne zaznavati svet in zaupati življenju, saj se ga mati dotika z ljubeznijo.« 

(Božič in Kurent, 2015, str. 129) 
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2.6.4.1 Vpliv masaže na socialni in čustveni razvoj otrok 

C. Maxwell – Hudson (1988) trdi, da je masaža za otroke lahko počitek ali del igre. 

Pomembnost igre navaja tudi V. Geršak (2006a), ki pravi, da je metoda igre in gibanja zelo 

pomembna za vzgojitelje, kot tudi učitelje pri delu z otroki. 

»Z gibalnimi igrami lahko dosežemo veliko pozitivnih učinkov na otrokov čustveno-socialni 

razvoj, predvsem v smislu čustvenega dozorevanja, pridobivanja socialnih spretnosti, 

medsebojne interakcije in privlačnosti, hkrati pa se razvija otrokova samopodoba in 

samospoštovanje.« (Grineski, 1996, v Pišot in Planinšec, 2005, str. 29) 

»Po Vigotskem (1977) se socialno vedenje razvija s kognitivnimi veščinami v interakciji z 

drugimi, ki usmerjajo našo percepcijo, sklepanje, razlago dogodkov in pričakovanja v zvezi z 

bodočimi dogodki. Izhodišče njegove teorije je, da miselne sposobnosti niso toliko odvisne od 

prirojenih dejavnikov, ampak so predvsem produkt posameznikove aktivnosti v socialnih 

institucijah kulture, kjer odrašča (Thomas 1992).« (Geršak, 2015, str. 532) 

Otrokovo socialno okolje se v zgodnjem otroštvu vse bolj širi in sega med vrstnike v vrtcu. 

Otrok skozi dejavnosti, ki potekajo v skupini v vrtcu, spozna pravila vedenja in se uči 

medsebojnih odnosov (Pišot in Planinšec, 2005). 

Ena izmed teh dejavnosti je tudi masaža. 

»Ob masažah uživajo že najmlajši otroci v vrtcu. Telesni stik jih pomirja in jim daje občutek 

varnosti.« (Geršak, 2006a, str. 84) 

Dotik je naravna sestavina preprostih iger, ki nam omogočajo medsebojno poseganje v osebni 

prostor. Dotik je lahko marsikomu tudi neprijeten in otrok, kot tudi odrasla oseba se lahko 

počuti ogroženega. Če pa dotik sprejmemo kot pravilo igre, nam olajša vključitev v skupino 

in komunikacijo s skupino. »Preboj meje osebnega prostora in telesni stik pravzaprav 

zadovoljujeta prvinsko človekovo potrebo po varnosti in čustveni toplini. Dotik kot prvinsko 

sredstvo komunikacije udeleženci ne glede na starost najdejo v ustvarjalnih gibalnih 

kooperativnih igrah in prek njega gradijo mostove sodoživljanja in sporazumevanja na drugih 

ravneh – čustveni, razumski in duhovni.« (Kroflič, 1999, str. 135) 
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Dotik je osnovna otrokova potreba, ki ga spremlja že od rojstva. Ameriški psiholog Harry 

Harlow je opravil raziskavo, v kateri so ugotovili, zakaj so včasih dojenčki v sirotišnicah 

umirali, kljub temu da so bili nahranjeni in so živeli v čistem okolju. Ugotovili so, da so bili 

dojenčki prikrajšani le za telesni stik, in zato je Harlow sklenil, da je dotik ključnega pomena 

za preživetje (Quinn, 2015). 

Masaža ima čustvene koristi za otroke; krepi navezovanje, spodbuja zaupanje, blaži občutek 

tesnobe, krepi zavedanje telesa in vzbuja dobro počutje (Quinn, 2015). 

Ustvarjalne kooperativne igre, kamor lahko uvrščamo tudi masažo, spodbujajo in krepijo 

socialni razvoj otroka. Delujejo lahko kot celostna metoda učenja in poučevanja, kot tudi 

splošna didaktična metoda in sestavina mirovne vzgoje in izkustvenega učenja nenasilnega 

reševanja konfliktov (Kroflič, 1999). 

Gardner (1995, v Kroflič, 1999, str. 87) navaja, da dostop do lastnega čustvenega življenja 

omogoča ena izmed sedmih inteligenc, intrapersonalna oziroma znotrajosebna inteligenca. To 

je sposobnost razlikovanja med čustvi, poimenovanja čustev, prenosa v simbolne kode in 

uporabljanja za razumevanje in usmerjanje svojega vedenja. Znotrajosebna inteligenca je 

usmerjena navznoter in se tesno prepleta z medosebno inteligenco. Medosebna inteligenca je 

usmerjena navzven, k drugim osebam, in se kaže v sposobnosti opazovanja in razlikovanja 

razpoloženj, značajev in motivacij pri drugih posameznikih (Kroflič, 1999, str. 87–88). 

Otroku je treba že v zgodnjem otroštvu omogočiti spoznavanje izražanja svojih čustev, kot 

tudi spoštovanje in prepoznavanje čustev drugih. »Imeti mora možnost odkrivanja in 

improviziranja in svoje domišljije, kajti brez njih bo težko ustvarjalno reševal probleme. 

Zaradi tega naj se seznani s svojim telesom in duševnostjo. Ustvari naj ljubeč odnos do 

samega sebe in do drugih in naj na tej podlagi oblikuje svoje življenje.« (Srebot in Menih, 

1993, v Geršak, 2006a, str. 85) 
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Kognitivni razvoj 

 ustvarjalnost 

 motivacija 

 delovne navade 

 pozornost 

 domišljija 

 koncentracija 

 govor 

 aktivno poslušanje 

 aktivnost pri šolskih dejavnostih 

 delovna aktivnost 

 dobra zapomnitev vsebine 

 uspešnost 

 ustvarjalno in uspešno reševanje problema 

 zainteresiranost 

 zbranost 

Socialno-emocionalni razvoj 

 sproščenost 

 komunikacija 

 medosebni odnosi 

 strpnost do sebe in drugih 

 samopodoba 

 samozavest 

 zmanjšanje agresivnega vedenja 

 zmanjšanje vedenjskih problemov 

 izražanje svojih občutij 

 medsebojna pomoč in dopolnjevanje 

 sklepanje pristnejših prijateljstev 

 neverbalna komunikacija 

 osebno zadovoljstvo 

 samoizražanje 

 samostojnost 

 skupinska povezanost 

 veselje 

 dobra volja 
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 dobro počutje 

 doživljanje lastne uspešnosti 

 doživljanje sebe in svojega telesa kot celote 

 krepitev občutja moči, svobode, ljubezni in zabave 

 medsebojno spoznavanje 

 občutek sprejetosti 

 občutljivost za sočloveka 

 odnos do dela in okolja 

 odprtost in toleranca do novih članov skupine 

 pozitivna čustva 

 pripadnost skupini 

 razvijanje empatije 

 samorealizacija 

 sprejemanje sočloveka 

 strpnost do počasnejših in manj spretnih 

 veselo in prijetno ozračje v skupini 

 vključevanje v družbo 

 zaupanje v sočloveka 

Psihomotorični razvoj 

 motorične spretnosti 

 krepitev fizičnega stanja 

 telesno sproščanje 

 umirjenost 

 aktiviranje gibalnih spretnosti 

 gibčnost 

 koordinacija gibov 

 kretnje 

 mimika 

 orientacija 

 razvijanje gibalnih spretnosti 

 razvoj čutil 

Tabela 1: Pozitivni vplivi ustvarjalnega giba glede na ravni razvoja (Geršak, 2007, str. 

139) 
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2.6.4.2 Vpliv masaže na učenje 

Kroflič in Gobec (1995) opredeljujeta učenje v najširšem smislu kot razvojno učenje, ki 

zajema medsebojno učinkovanje zorenja in pridobivanja izkušenj. Pri učenju z gibanjem 

spodbujamo otrokov intelektualni, socialni in emocionalni razvoj. 

»V vzgojno-izobraževalnem sistemu se nagibamo k celostnemu razvoju otroka. Celostna 

metoda poučevanja prepleta telesne, doživljajske, miselne in socialne dejavnosti.« (Geršak, 

2006b, str. 642). 

Spodbujanje in izražanje z gibom je zelo pomembno za predšolske otroke, saj imajo še težave 

pri izražanju z besedami in besednim zakladom. »Če otrok želi oblikovati neko gibanje iz 

okolja, mora ugotoviti, kaj je za to gibanje značilno, torej mora odmisliti (abstrahirati) 

nebistveno in izluščiti bistveno gibalno strukturo in jo prenesti v gibanje svojega telesa. To 

operacijo otrok izvede na neverbalni način, torej z gibom, ne z besedo.« (Kroflič in Gobec, 

1995, str. 33) 

»Psihologi zadnje desetletje ugotavljajo in poudarjajo tesno povezavo med uporabo telesa in 

razvijanjem drugih spoznavnih zmožnosti. Posebno veliko se ukvarjajo s spoznavnimi platmi 

in nevropsihološkimi temelji spretne uporabe telesa ter poskušajo potegniti vzporednico med 

miselnimi procesi in »golimi« fizičnimi spretnostmi.« (Gardner, 1995, v Geršak, 2006b, str. 

642) 

Sprostitvena vzgoja veliko prispeva k razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti. Zaradi tega 

je pomembno, da postane element današnje vzgoje otrok, pomembna pa je tudi kot nujna 

alternativa tistemu delu otrokovega sveta, ki zajema površno in neaktivno doživljanje 

(Geršak, 2006a, str.85). 

Metoda ustvarjalnega giba in plesa omogoča učenje kompleksnejših vsebin in tem, npr. vezi 

med molekulami pri kemiji (Vrtačnik, 1993, v Geršak, 2006a, str. 80) in o zgradbi atomov pri 

fiziki. Metoda je uspešna tudi pri učenju maternega in tujega jezika (Wambach, 1999, v 

Geršak, 2006a, str. 80). 

Pri vremenskih masažah lahko otroke seznanimo z vremenom in različnimi vremenskimi 

razmerami. Pri masaži Gnetenje testa lahko otrokom predstavimo sestavine v določenem 
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pekovskem izdelku, lahko se naučimo postopka pečenja kruha. Pri matematiki se lahko preko 

masaže seznanjamo s števili, štetjem in različnimi oblikami in črtami. Pri zgodnjem 

opismenjevanju otrok imamo možnost preko masaže spoznati in narisati prve črke. Lahko se 

seznanimo z določenimi naravnimi pojavi, kot tudi z živo in neživo naravo (ponazarjanje 

gibanja, risanje oblik …). Ob masaži lahko tudi zapojemo in se prepustimo izvajanju masaže 

ob določenih zvokih in ritmih (Schmidt, 2008b).  

Kako vključevati ustvarjalni gib v posamezna področja dejavnosti, je odvisno od iznajdljivosti 

in ustvarjalnosti vzgojitelja. Ko otrokom ponudimo ustvarjalne gibalne dejavnosti, veliko 

doprinesemo k razvijanju njihove lastne ustvarjalnosti (Geršak, 2006a). 

Kovač (2002, v Geršak, 2006a, str. 80) pravi, da so v učnih načrtih devetletne osnovne šole 

nakazane medpredmetne povezave, ki učitelja spodbujajo, da določene vsebine poveže z 

drugimi predmeti. Športne in umetniške vsebine se predvsem v prvih letih osnovne šole 

povezujejo z drugimi vsebinami, tudi v programih podaljšanega bivanja in jutranjega varstva. 

S takšnim programom poskušamo »razšolati« klasičen šolski proces, šport in umetnost pa naj 

bi tako postala pomembna vez med šolo in otrokovim prostim časom. 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

V diplomskem delu sem raziskovala odzive otrok na izvajanje sprostitvenih dejavnosti v 

vrtcu. V vrtcu sem že dvaindvajset let zaposlena na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice. 

Z leti vse bolj opažam razliko v vedenju otrok, in sicer od obdobja, ko sem v vrtcu začela z 

delom, pa vse do danes. Otroci postajajo vse bolj nemirni, razdražljivi, napeti in glasni. 

Velikokrat jih je zelo težko umiriti ali jih dlje časa obdržati v pozornosti. Verjetno je vzrok 

nemirnosti in napetosti otrok tudi današnji hiter način življenja, ki posledično vpliva na 

pomanjkanje časa, ki ga starši preživijo z otrokom. Tako otroci s svojim vedenjem želijo 

opozoriti nase in si pridobiti pozornost staršev, vzgojiteljev, prijateljev … Veliko je tudi 

dražljajev iz okolja, ki jim povzročajo stres; prenasičenost z igračami, nasilnimi risankami in 

video igricami, kot tudi premalo gibanja v naravi in nezdrava prehrana. Začela sem 

razmišljati, kaj lahko storim, da bi bili otroci v skupini bolj umirjeni in zbrani. Tako sem 

dobila idejo, da bi začela z rednim izvajanjem sprostitvenih dejavnosti v vrtcu. Zanimalo me 
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je, ali bodo otroci po izvajanju sprostitvenih dejavnosti bolj umirjeni in katera sprostitvena 

tehnika bo na otroke vplivala najbolj pomirjajoče. Raziskovala sem tudi, ali se na sprostitvene 

dejavnosti bolje odzivajo deklice ali dečki. Odgovore na svoja raziskovalna vprašanja sem 

pridobila z natančnim opazovanjem vedenja otrok po izvajanju dejavnosti. Vsa opažanja sem 

zabeležila in dokumentirala. 

R. Srebot in K. Menih (1996) poudarjata, da sprostitvena vzgoja ni terapija, ampak deluje kot 

preventivna metoda, ki otroke s preprostimi tehnikami in prek igre spodbuja, da najdejo v sebi 

svoj mirni pol, iz katerega lahko potem črpajo nove moči. 

»Prej ko otrok spozna, da niso zanimivi le zunanji dražljaji z vso raznolikostjo, barvitostjo in 

napadalnostjo, ampak da obstaja tudi človekov lastni notranji svet, svet tišine in miru, ki 

pomaga »predelati« zunanje dražljaje in jih pravilno opredeliti, da obstaja svet, v katerega se 

lahko povleče in iz katerega črpa novih moči, prej bo lahko samostojno osvajal svet in se laže 

zavaroval pred njegovimi negativnimi platmi.« (Srebot in Menih, 1996, str. 13) 

V sprostitvene dejavnosti v vrtcu sem vključila vizualizacijo, tibetančke za otroke, jogo in 

masažo. B. Kroflič in D. Gobec (1995) pravita, da je plesna vzgoja v najširšem pomenu 

vzgajanje s plesom, za samo vzgojo pa menita, da hkrati obsega vzgojo in izobraževanje, torej 

vzgojo srca in razuma. Telo, um in duh povežejo tudi tibetančki, ki otroka sprostijo in telesu 

omogočijo prost pretok energije (Schmidt, 2008b). Joga povečuje moč in gibkost, izboljšuje 

koordinacijo in držo ter povečuje zmožnost koncentracije. Med vadbo so otroci osredinjeni na 

položaje, dihanje in občutje v telesu, kar jim pomaga, da se sprostijo, zberejo in umirijo 

(Schmidt, 2008c). 

Preko zgodb G. Schmidt (2012) smo z otroki izvajali vizualizacijo. Sprostitev in umirjenost 

smo poskušali doseči tudi z masažo. »Masaža je oblika povezanih dotikov. Z rokami, 

podlaktjo ali komolcem drsimo čez kožo in pritiskamo na mišice v zaporedju prijemov. To 

lahko učinkuje blažilno ali poživljajoče. Če pa se pri masaži osredinimo še na energijo, lahko 

vpliva na telo, razum, duh in čustva.« (Mumford, 2006, str. 10) Masažo sem z otroki izvajala 

predvsem po priročniku G. Schmidt z naslovom Igre: masaže in sprostitve za otroke (2008a). 

Otroci potrebujejo priložnost, da se umirijo, prisluhnejo in pridejo v stik sami s seboj, kot tudi 

z drugimi posamezniki – to sem jim poskusila omogočiti s sprostitvenimi dejavnostmi v vrtcu. 
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3.2 Cilji 

Problem diplomskega dela je ugotoviti, ali izbrane vaje (vizualizacije, tibetančki, joga in 

masaža) pomagajo, da bi otroci postali bolj umirjeni in se lažje zbrali ter sledili ostalim 

aktivnostim, ki potekajo v vrtcu. 

C 1: Raziskati odzive otrok na sprostitvene dejavnosti. 

C 2: Ugotoviti, ali spol otrok vpliva na odzivnost otrok pri izvajanju sprostitvenih dejavnosti. 

C 3: Ugotoviti, ali se lahko z rednim izvajanjem sprostitvenih dejavnosti izboljšajo odnosi 

med otroki. 

C 4: Ugotoviti, katera sprostitvena tehnika najbolj pomirjujoče vpliva na otroke. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

R 1: Ali se bodo otroci po izvajanju sprostitvenih dejavnosti umirili in postali manj napeti ter 

kako se bo to odražalo pri otrocih? 

R 2: Kako se bodo na sprostitvene dejavnosti odzivale deklice in kako dečki? 

R 3: Ali se bodo z izvajanjem sprostitvenih dejavnosti izboljšali odnosi med otroki in v 

kolikšni meri? 

R 4: Na katero sprostitveno tehniko se bodo otroci najbolje odzivali? 

3.4 Raziskovalna metoda 

Uporabila sem deskriptivno oziroma opisovalno metodo. 

3.4.1 Vzorec 

V izvajanje in raziskovanje sprostitvenih dejavnosti za otroke sem vključila celotno skupino 

Račke iz Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica, kjer sem zaposlena kot pomočnica 
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vzgojiteljice. V skupino je vključenih 24 otrok (14 dečkov in 10 deklic). Otroci so stari od 4 

do 5 let. 

3.4.2 Pripomočki 

Kot izhodišče za izvajanje sprostitvenih dejavnosti sem uporabila predvsem literaturo G. 

Schmidt (»Tibetančki« za otroke, 2008b; Zgodbe za »tibetančke«, 2008č; Začetni program 

joge za otroke, 2008c; Igre: masaže in sprostitve za otroke, 2008a; Vodena vizualizacija, 

2012), knjigo R. Srebot in K. Menih Potovanje v tišino (1996), Pravljično jogo (2012) 

avtorice U. Božič, slikanico Moj očka je presta B. Baptista (2007) in slikanico joge za zdravo 

življenje Posnemajmo živali avtorice P. Mainland (1998). Pri izvajanju sprostitvenih 

dejavnosti v vrtcu so mi bili v pomoč še sledeči pripomočki: risalni listi, listi A4-formata, 

svinčniki, barvice, čokolada, podloge iz blaga, eterično olje sivke, gorilnik in CD Yoga 

moods. Nepogrešljiv pripomoček pa je bil fotoaparat. 

3.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Potek dejavnosti sem strukturirano in načrtno opazovala. Poudarek sem dala na odzive otrok, 

vzdušje v skupini, sodelovanje in vključevanje otrok. Svoja opažanja sem sproti 

dokumentirala s snemanjem, fotografiranjem in beleženjem. Vsakodnevno sem evalvirala 

izvedbo zastavljenih ciljev. Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

4 IZVEDENE SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

Samo sproščen človek je resnično ustvarjalen in misli mu prihajajo kot blisk. 

(Ciceron) 

Prvi sklop sprostitvenih dejavnosti v vrtcu sem pričela s sprostitveno tehniko vizualizacije, 

sledil je sklop tibetančkov za otroke, nadaljevala sem z jogo in zaključila z masažami za 

otroke. Projekt sprostitvenih dejavnosti je trajal od 8. 5. 2017 do 16. 6. 2017. Izvedene 

dejavnosti sem predstavila po kronološkem vrstnem redu, z opisom in refleksijo dejavnosti. K 

vsaki dejavnosti sem priložila fotografije. 
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4.1 Vizualizacije 

Vizualizacije sem povzela po delu G. Schmidt (2012) Vodena vizualizacija. 

K vsaki izvedeni dejavnosti sem dodala še razpredelnico po G. Schmidt (2012, str. 5), ki 

opredeljuje področje čutil, ki jih otrokovi možgani zaznavajo ob predstavljanju in doživljanju 

zgodb. 

4.1.1 Dejavnost 

8. 5. 2017 

SINIČKA (Napotnik, v Schmidt, 2012) 

»Lezite na hrbet in se umirite. Zaprite oči. Dihajte enakomerno. Predstavljaj si, da se 

sprehajaš po gozdu. Zdaj greš mimo velikega listnatega drevesa. Ob deblu rastejo borovnice. 

Tu je še eno veliko drevo in še eno. Tla so poraščena z mahom, zato stopaš kot po mehki 

preprogi. Vonjaš značilen vonj po gozdu. Slišiš ptičje petje. Na grmu pred seboj zagledaš 

majhnega ptiča. Stoji na veji in razkoračen in pogleduje v levo in desno stran. V kljunu drži 

mušico. Hrbet ima zelenkast, perutnice in rep so modro sive. Kako lepe barve je. Glavo ima 

črno, lica pa bela. Ima črno grlo in črna proga se vleče od grla čez sredino prsi do trebuha. 

Ostala spodnja stran je rumena. To je gotovo sinica. Tako je lepa, da bi si mislil, da je iz 

živalskega vrta, iz kake daljne dežele. Še malo potrese z repom in odleti. Najbrž ima kje blizu 

gnezdo, v kaki duplini. Zdaj je čas, da se vrneš domov. Odprite oči, iztegnite desno roko in jo 

stresite kot ptiček, zdaj pa še levo. Usedite se. Nato poglejte najprej v desno stran, potem pa v 

levo. Iztegnite še noge. Zdaj lahko vstanete.« (Schmidt, 2012, str. 39) 

Kinestetično čutilo       

vid       

vonj     

okus    

sluh     

otip    

Tabela 2: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Schmidt, 2012, str. 39) 
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Evalvacija: 

Po malici sem izvedla prvo izmed dejavnosti v sklopu vizualizacij. Otrokom sem razdelila 

podloge in jih povabila, naj si vsak izbere svojo podlogo in se nanjo usede. V skupini sem že 

nekajkrat preko leta izvajala vizualizacije, tako da jim dejavnost ni bila nepoznana, niti pa je 

ne prakticiramo vsak dan. Predstavila sem potek naše dejavnosti. Otrokom sem razložila, da si 

bodo podano besedilo lažje predstavljali in ga doživljali, če bodo imeli zaprte oči. Spodbudila 

sem jih z besedami, da z zaprtimi očmi v svoji domišljiji odpotujejo, kamorkoli želijo – kot v 

sanjah. Prosila sem jih, naj se uležejo na hrbet in se namestijo tako, da jim bo udobno. Med 

branjem sem opazovala otroke. Nekaj otrok zgodbi ni sledilo; dve deklici sta ležali obrnjeni 

ena proti drugi, se gledali in se med seboj dotikali in nasmihali. Njihovo pozornost so zmotile 

podloge; nekateri otroci so popravljali svoje podloge, kakšen pa tudi prijateljevo. Kar precej 

otrok je še imelo odprte oči. Zanimivo je bilo opazovati njihove izraze na obrazu; večina 

otrok je bila resnih, nekaj otrokom pa je bil položaj smešen. Ob koncu mojega pripovedovanja 

so sledili navodilom, stresali z rokami in pogledovali levo in desno. Ob prvi izvedeni 

dejavnosti sem se počutila malce nelagodno, ker dejavnost ni potekala čisto v miru, tako kot 

sem si zamislila, kajti kot sem že omenila, so sodelovanje otrok in njihovo koncentracijo 

zmotile prevleke. 

  

Slika 6: Vizualizacija Sinička Slika 7: Gledamo desno in levo 
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4.1.2 Dejavnost 

9. 5. 2017 

TRAVNIK, POTOK, RIBE (Simona Pajk, v Schmidt, 2012) 

»Ulezi se na tla in se udobno namesti. Zapri oči. Roke naj bodo proste in lahke. Tudi glava 

naj postane lahka. Dihaj globoko in počasi. Prisluhni svojemu dihanju. Sedaj se odpraviš na 

sprehod. Stopaš do zelenega travnika, ki je še daleč, a se bliža in bliža. Vonj po travi in 

cvetlicah je vse močnejši. Nahajaš se pred travnikom. Stopiš na mehko zeleno preprogo iz 

trav. Sonce te greje in se ti smehlja. Okoli sebe vidiš le travnate površine in gozdove, nobenih 

cest, nobenih hiš. Samo travnike. Cvetlice, gozdove … Tišina te pomirja. Sedaj zaslišiš 

žuborenje. Prispel si do majhnega, a živega potoka. V njem vidiš ribe. So rjave barve, velike 

in majhne. Igrajo se z vodo in kamenčki v njej. Prevzame te njihova igrivost. Sprehodiš se še 

malo naprej. Še vedno slišiš žuborenje potočka. Usedeš se na tla. Poduhaš cvetlico, ki raste 

poleg tebe. Sedaj se uležeš in sončni žarki ti božajo obraz. Čelo, lica, ustnice. Še vedno slišiš 

potoček. V zraku vse diši po vijolicah, trobenticah, žafranih. Prileti metulj. Sapica, ki te boža 

po celem telesu. Zaslišiš, kako se oglašajo črički. Potoček žubori. Sliši se ptičje petje. Metulj 

odleti naprej. Tebe pa še vedno greje sonce. Pripravljen si na nove igre. Počasi odpri oči. 

Pretegni se. In podari nasmeh svojim prijateljem.« (Schmidt, 2012, str. 98) 

Kinestetično čutilo       

vid       

vonj     

okus    

sluh      

otip      

Tabela 3: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Schmidt, 2012, str. 98) 

Evalvacija: 

Otroke sem povabila v jutranji krog, kjer sem jih vprašala, če si mogoče želijo zopet 

odpotovati v domišljijski svet. Na moje zadovoljstvo so vsi glasno vzkliknili, da si tega želijo. 

Danes jim podlog nisem ponudila. Resnično so se otroci umirili hitreje brez podlog in tudi 

njihovo sodelovanje je bilo boljše. Ko sem pričela s pripovedovanjem, so imeli vsi zaprte oči, 
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njihov položaj je bil na hrbtu. Dejavnost je potekala v tišini. Ob koncu pripovedovanja je 

imela le še dobra polovica skupine zaprte oči. Prešla me je misel, če mi bo skozi dejavnosti 

uspelo otroke pripeljati do točke, da bodo vizualizacijo izvajali z zaprtimi očmi. Med branjem 

besedila sem prišla v dilemo, če bi mogoče otroci lažje sledili zgodbi z zaprtimi očmi, če bi se 

tudi sama ulegla poleg njih na tla, ravno tako z zaprtimi očmi. Vendar bi sama v takšnem 

položaju imela precej oteženo opazovanje. Že drugi dan me je pozitivno presenetil odziv 

dečka, ki je bil vsakodnevno precej nemiren in ga je bilo velikokrat težko motivirati za 

sodelovanje. Med vizualizacijami pa je nepremično ležal z zaprtimi očmi. Po dejavnosti, ki je 

sledila, je bil bolj umirjen in pripravljen sodelovati kot sicer. Deklici, ki sta se prejšnji dan 

med dejavnostjo hahljali, sta danes že ležali na hrbtu; nekaj časa sta imeli oči zaprte, nekaj 

časa odprte. Po končani vizualizaciji so otroci v tišini obsedeli na tleh in sledili navodilu 

vzgojiteljice za naslednjo aktivnost. Včasih jih je treba posebej umirjati, danes to ni bilo 

potrebno. 

  

Slika 8: Vizualizacija Travnik, potok, ribe Slika 9: Podarimo nasmeh prijatelju 

4.1.3 Dejavnost 

10. 5. 2017 

MOJE DREVO (Irena Cesar, v Schmidt, 2012) 

»Uležemo se na hrbet in zapremo oči. Mirno dihamo. Ležimo v gozdu na mehkem mahu tik 

pod drevesom. Kako visoko je to drevo! Opazujemo zeleno listje na njem. Listi plešejo sem 

ter tja. Veter jih rahlo pozibava in se z njimi igra. Včasih nas po nosu požgečka nagajiv sončni 

žarek. Tako je svetel in topel, kot da bi nas hotel dvigniti. Vstanemo in objamemo to drevo. 

Kako je hrapavo! Po njem se sprehajajo majhne mravlje in pridno nosijo hrano v svoj dom, ki 
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je skrit pred našimi očmi. Splezamo na drevo. Čisto počasi, da ne pademo dol. Z veje na vejo 

poleg nas skače še veverica, ki išče svoje lešnike. Lepo jo pozdravimo in gremo še višje. 

Srečamo majhne lačne ptičke, ki veselo čivkajo, saj k njim prileti njihova mamica s hrano. 

Smo na vrhu, na najvišji veji tega drevesa. Vse pod nami je zeleno od krošenj dreves, nad 

nami je modro nebo in toplo sonce. Objame nas še enkrat s svojimi sončnimi žarki in nas 

ponese nazaj na mehka tla, pokrita z mahom. Tako. Naše potovanje je končano. Počasi lahko 

odprete oči in mi povejte, kaj ste še videli na tem drevesu.« (Schmidt, 2012, str. 10) 

Kinestetično čutilo       

vid       

vonj    

okus     

sluh     

otip      

Tabela 4: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Schmidt, 2012, str. 10) 

Evalvacija: 

Danes je bilo prisotnih nekaj manj otrok. Bili smo manj prostorsko omejeni, zato sem 

otrokom zopet razdelila podloge. Odziv otrok na izvedeno dejavnost je bil danes zelo dober. 

Od štirinajstih otrok nista na hrbtu ležala le en deček in ena deklica, večino časa sta imela 

odprte oči. Ena deklica je se je na moje pripovedovanje odzvala tako, da je dejansko hotela 

narediti, kar je bilo v besedilu (vstanemo in objamemo drevo; vstala je in ponazarjala, da 

objema drevo, pri tem pa je poskušala imeti zaprte oči). Iz tega sem se naučila, da moram 

otrokom bolje razložiti, da si vse, kar povem, le predstavljajo. Mogoče je to za kakšnega 

otroka še bolj abstraktnega pomena, večina pa razume. Želela sem preveriti, kaj in koliko si 

otroci pri vizualizaciji predstavljajo. Po končani dejavnosti sem povabila vsakega otroka 

posebej, da mi tiho zašepeta na uho, kaj je še videl na drevesu. Ostali otroci so se igrali po 

kotičkih. Opazila sem, da je igra potekala v tišini in zelo mirno, medtem ko so sicer včasih 

otroci pri igri zelo glasni. Za individualne pogovore sem se odločila iz razloga, da otroci ne 

ponavljajo drug za drugim. Deklica, ki je imela večino časa odprte oči in ni ležala na hrbtu, 

me je presenetila z odgovorom, saj je rekla, da je na drevesu poleg mravljice videla tudi 

metuljčke, gosenice, pikapolonice in lepe punčke, ki so plezale mimo nje. Iz večine ostalih 

odgovorov je razvidno, da otrokom vizualizacija spodbuja domišljijo in si zmorejo naslikati v 
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glavi prizore in dejanja brez zunanjih spodbud (slike in mediji), ob tem pa tudi zaznavati s 

čutili. 

Odgovori otrok na moje vprašanje, kaj vse so še videli na drevesu: 

 Mravljo 

 Veverico 

 Tam je bil palček na drevesu 

 Jez sem pa vidla majhnega medvedka, ki je plezov, pa še zajčka, ki se je skupej z 

medvedkom igral na drevesu 

 Opico, jabolka 

 Volka, ki pleza na drevo 

 Veverico pa sovo 

 Sem vidla še enega ptička pa mravljice, ki so lezle, pa še eno gosenico 

 Veverice in ptičko, so bili na drevesu 

 Črva 

 Vidla sem metuljčka, gosenice, pikapolonice, mravljico, lepe punčke, ki so plezale 

mimo mene 

 Ptičke, pričali su zgodbico o dinozavru, a onda su zaspali 

 Ptička in opico 

 Vidla sem mravljico, metuljčka in ptička – plezali so 

 Tigra, ugriznu je medveda, medved je jokal 

 

  

Slika 10: Vizualizacija Moje drevo Slika 11: Kaj sem še videl – a na drevesu? 
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4.1.4 Dejavnost 

11. 5. 2017 

ČUDEŽNA VRATA (Ines Puškarić, v Schmidt, 2012) 

»Ulezite se na blazine. Zaprite oči. Sprostite noge, roke, obraz. Si na vrtu, polnem dreves. 

Stopiš do prvega drevesa. Natančno si ga ogledaš. Zagledaš vrata v deblu. Takšnih vrat nisi 

videl še nikoli. Radovednost ti ne da miru. Želiš vedeti, kaj se skriva za temi vrati, zato jih 

odpreš in stopiš skoznje. Na drugi strani zagledaš čarobni svet v različnih barvah. Tu so 

tobogani, različne igrače, plezala, žoge različnih velikosti, barv … Vidiš tudi prodajalko s 

sladoledom. Stopiš do nje in jo prosiš, naj ti da dve veliki kepici tvojega najljubšega 

sladoleda. Uživaš v sladoledu, pri katerem najprej začutiš, kako mrzel je, nato pa šele, kako je 

slasten. Ogleduješ si okolico, ki je živih barv. Čas je, da se odpraviš domov na vrt. Stopiš 

skozi vrata in že si na vrtu, obsijanim s soncem. Zdaj pa se pretegnite, stresite z rokami in 

nogami, odprite oči in poglejte naokrog.« (Schmidt, 2012, str. 59) 

Kinestetično čutilo       

vid       

vonj    

okus     

sluh     

otip    

Tabela 5: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Schmidt, 2012, str. 59) 

Evalvacija: 

Otroke sem motivirala s povabilom na potovanje skozi čudežna vrata. Sodelovanje otrok je 

napredovalo. Danes je večina otrok že imela zaprte oči, jih pa še vedno nekaj ni ležalo na 

hrbtu. Verjetno jim položaj na boku bolj odgovarja kot položaj na hrbtu. Dečku, ki se že tretji 

dan ni ulegel na hrbet in ni imel zaprtih oči, je danes dejavnost uspelo izvesti z zaprtimi očmi, 

njegov odgovor na vprašanje, kaj je še videl za čudežnimi vrati, pa dokazuje, da je zgodbo 

tudi dejansko doživljal (Videl sem mah, na njem sem ležal, poj sem najdu žogo in sem se šel 

žogat). Opažam pa drugega dečka, ki mu koncentracija zelo hitro pade. Z veseljem se uleže, 

zamiži in že po nekaj stavkih postane nemiren. Lahko, da je posledica tega slabše 
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razumevanje slovenskega jezika. Deklice večina ležijo pri miru z zaprtimi očmi. Izstopa 

deklica, ki se tudi sicer težje umiri. Danes me je bilo pred pričetkom dejavnosti malo strah, da 

bodo otroci moje povabilo zavrnili, saj je aktivnost potekala že četrti dan. Vendar so me s 

svojim odzivom pozitivno presenetili, saj so bili vsi takoj pripravljeni sodelovati; ob tem 

imam občutek, da se počutijo dobro in so zadovoljni. Po končani vizualizaciji sem tudi danes 

želela preveriti, kaj so otroci doživeli na svojem potovanju skozi čudežna vrata. Povabila sem 

jih k mizam in jih prosila, če mi lahko zaupajo njihova doživetja, tako da narišejo, kar so 

videli ali doživeli. Ko so mi nosili dokončane risbice, sem še vsakega otroka posebej prosila, 

da mi je povedal vsebino risbe. Ugotovila sem, da so dečki imeli bolj različna doživljanja kot 

deklice, saj so se odgovori deklic precej ponavljali, nasprotno pa so bili odgovori dečkov 

različni. S primerjavo odgovorov dečkov in deklic lahko sklepam, da dečki bolj doživeto in 

intenzivno doživljajo vizualizacije. Ko mi je eden izmed dečkov prinesel nazaj svojo risbo, mi 

je najprej povedal, da on vidi stvari tudi z odprtimi očmi, da mu ni treba imeti zaprtih oči. 

Splošen odziv po dejavnosti pa je bil dober tako pri deklicah kot pri dečkih, saj so risali v 

tišini (oziroma so se pogovarjali zelo tiho), kar me pozitivno preseneča, saj, kot sem napisala 

že včeraj, so otroci v tej skupini izrazito glasni. 

  

Slika 12: Vizualizacija Čudežna vrata Slika 13: Globoko v svetu domišljije 

Odgovori otrok na moje vprašanje, kaj so videli za čudežnimi vrati (odgovore deklic sem 

označila s črko P, odgovore dečkov s črko F): 

 P: Dva metuljčka, zvončka in punčko 

 P: Mavrično vilo 

 P: Metuljčke in punčke, so se smejali in imeli zabavo 

 F: Raketo 

 P: Zlatolasko, jaz sem ji glih pozvonila, pa vijolčast in pikast metuljček je bil tam 
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 F: Mah, na njem sem ležal, poj sem najdu žogo in sem se šel žogat 

 F: Tri oblake in luč 

 P: Tam sta bla mami in Lev (bratec), kuhala sta, ker je Lev lačen 

 F: Bio je dinozaverček 

 P: Peter Pan, Zvončica in prodajalka sladoledov 

 P: Vidla sem eno mavrico 

 F: Nogomet 

 P: Dva metuljčka, hišo in sončka 

 P: Travo, dežek in mavrico 

 F: Avto 

 F: Videl sem raketo. Včasih se mi vidijo kakšne stvari odprtih oči. 

 P:Hišo in rožo 

 F: Čudežne črke 

 

  

Slika 14: »Peter Pan, Zvončica in 

prodajalka sladoledov« 

Slika 15: »Avto« 
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Slika 16: »Mavrična vila« Slika 17: »Čudežne črke« 

4.1.5 Dejavnost 

12. 5. 2017 

POTOVANJE NA SONCE (Špela Jereb, v Schmidt, 2012) 

»Ulezite se na blazine. Zamižite. Dihajte enakomerno. Vdih, izdih, vdih, izdih. Neko 

nedeljsko jutro pogledaš skozi okno. Vrt pred hišo je obsijan s soncem. Odločiš se, da stopiš 

na vrt. Ko odpreš vhodna vrata, zagledaš res nenavadno stvar. Naravnost iz sonca prihaja dolg 

sončni žarek, ki se premika kot tekoče stopnice v trgovini. Previdno stopiš nanje in se 

odpelješ proti soncu. Vse topleje postaja. Slečeš si jopico, saj postaja že pošteno vroče. A tebi 

je to všeč, saj imaš rad, da te sonček pogreje. Fantek v sosednjem vrtu te gleda, kako se 

izgubljaš v daljavi, ti pa mu samo pomahaš z nasmehom na obrazu. Zdaj si že tako visoko, da 

je tvoja hiša videti kot majhna pikica. Kmalu prideš na vrh stopnic. Joj, kako je toplo in vse je 

rumene barve. Od vročine je vse stopljeno in teče kot reka. Vidiš stopljeno kremo, ki vijuga in 

je rumene barve. Gotovo je vanilijeva. Poskusiš jo. Saj to je čokolada! Tudi stopljen rumen 

sladoled je tam. Mmmmmm, kako je dober! Tudi sladkor se je stopil v rumeno karamelo. V 

karamelno jezero pomočiš prst. Joj, kako sladka je! Nato ti postane že malo dolgčas in o 

svojem doživetju bi rad povedal prijatelju v sosedovem vrtu. Že vidiš tekoče stopnice, ki 

vodijo nazaj do tvojega doma. Kar hitro se spuščajo in tvoja hiša iz majhne pikice postaja 

vedno večja. Zagledaš svojega prijatelja. Razveseliš se ga in mu spet pomahaš. Še malo, pa 

boš spet na tleh. Ko prideš nazaj domov, se stopnice pospravijo, sonce ti pomežikne, ti pa 

fantku hitro poveš vse, kar se ti je zgodilo. Zdaj pa se raztegnimo, zazehajmo in odprimo oči.« 

(Schmidt, 2012, str. 58) 
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Kinestetično čutilo       

vid       

vonj    

okus     

sluh    

otip     

Tabela 6: Zaznavni tipi v vizualizaciji (Schmidt, 2012, str. 58) 

Evalvacija: 

Danes sem izvedla zadnjo dejavnost v sklopu vizualizacije. Otroke sem povabila na posebno 

potovanje na sonce. Prisotnih je bilo nekaj manj otrok, zato sem jim ponudila podloge. 

Otrokom je sedaj že razumljivo, da si besedilo, ki jim ga berem oziroma pripovedujem, 

predstavljajo v svoji glavi in gibov več ne poskušajo izvajati v igralnici. Več kot polovica 

otrok je že celo dejavnost zmogla imeti zaprte oči. Pri nekaterih otrocih je bilo vidno, da 

doživeto spremljajo besedilo. Ob tem občutim zadovoljstvo tudi sama. Opazna je bila razlika 

v sodelovanju otrok prvi dan in danes, ko smo dejavnost izvedli petič. Med otroki ni bilo več 

zaznati hahljanja in medsebojnega dotikanja. Zanimivo je bilo opazovati dva dečka, ki se sicer 

tudi pri ostalih aktivnostih težje skoncentrirata in imata zelo majhen razpon pozornosti 

spremljanja dogajanja. Eden izmed njiju je že od prvega dne med izvedbo dejavnosti 

nepremično ležal z zaprtimi očmi, videti je bil, kot da je v globokem spancu (tudi po njegovih 

odgovorih sem vedela, da je intenzivno doživljal vizualizacijo); posledično je bil umirjen tudi 

tekom dopoldneva, ni motil kasnejših aktivnosti, ki jih je izvajala vzgojiteljica. Na drugega 

dečka pa vizualizacija ni imela nobenega neposrednega vpliva, saj se ni mogel zbrati in 

umirjeno slediti dejavnosti, lahko pa rečem, da je imela nanj posreden vpliv, kajti pri ostalih 

otrocih je bilo opaziti manj napetosti, glasne igre in prepirov, tako da je dejansko potem tudi 

on deloval bolj umirjeno. Za konec dejavnosti sem jim pripravila presenečenje. V vizualizaciji 

Potovanje na sonce je poleg kinestetičnega čutila, vida in otipa aktivirano tudi čutilo za okus. 

Ob koncu pripovedovanja sem jim dala navodila, naj še vedno ležijo z zaprtimi očmi in da 

bom vsakemu otroku nekaj položila na zgornjo ustnico; najprej naj poskušajo to prepoznati po 

vonju, kasneje naj še poskusijo. Seveda so zelo hitro ugotovili, da sem na njih položila 

čokolado, katere so se zelo razveselili. 
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Slika 18: Vizualizacija Potovanje na sonce Slika 19: Okušanje čokolade 

4.2 Tibetančki za otroke 

4.2.1 Dejavnost 

 Gora 

 Pet tibetanskih obredov 

 Počivalček 

15. 5. 2017 

Evalvacija: 

Otrokom sem povedala nekaj uvodnih stavkov o tibetančkih. Motivirala sem jih s povabilom 

k izvajanju tibetanskih vaj. Omenila sem, da se vaje imenujejo obredi in nam pomagajo k 

boljšemu počutju ter da so namenjene tako otrokom kot tudi odraslim. Dejavnost smo pričeli s 

hojo po sobi. Otrokom sem dala navodilo, naj hodijo počasi in naj se njihove misli osredinijo 

na stopala. Nekateri so po navodilu potem pričeli ob hoji gledati v tla, torej v svoja stopala. 

Poudarek sem dala na tišino, tako kot pri vizualizaciji. Opozorila sem jih na dihanje. Otroci so 

se nekaj časa tiho in umirjeno sprehajali po igralnici. Nato smo se porazdelili po prostoru, 

potresli in zanihali z rokami in nogami. Pred prvim obredom sem otrokom predstavila položaj 

jogijske asane gora. Otroci so brez težav ponovili za menoj, stali so trdno na tleh s celimi 

stopali. Pred pričetkom izvajanja obredov smo še nekajkrat naredili globok vdih skozi nos in 

izdih skozi usta. Z njihovim načinom izvedbe dihanja sem bila zadovoljna. Stali so v položaju 

gora in pri tem delali globoke vzdihe in izdihe. Otroke sem prosila, naj bodo med izvajanjem 

obredov pozorni na dihanje. Vsak obred sem najprej izvedla sama, ga natančno opisala in nato 
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k izvedbi obredov povabila še otroke. Za prvič smo vsak obred ponovili trikrat. Ob koncu je 

sledil počivalček, dve minuti smo ležali na tleh v tišini. S tibetančki so se otroci srečali prvič. 

Med samo vadbo sem opazila, da je sodelovanje boljše kot pri prvih izvedbah vizualizacije. 

Seveda je kar nekaj otrok imelo tehnične težave pri izvedbi, saj so nekateri obredi zahtevni in 

je za pravilno izvedbo potrebne nekaj vaje. Med vajami so otroci pozabili na globoko dihanje. 

Odziv otrok je bil pozitiven. Med tibetanskimi obredi sem opozorila, naj opazujejo svoje telo 

oziroma naj bodo pozorni, če ob izvajanju čutijo mišice. Sama sem imela kar nekaj težav, saj 

sem hotela obrede tehnično dovršeno izvesti, pravilno dihati, otrokom dajati navodila in jih 

hkrati tudi opazovati. To mi prvi dan ni najbolje uspelo, saj sem pozabila otrokom dati 

navodila, naj se sezujejo. Za vadbo tibetančkov je priporočljivo, da smo bosi oziroma obuti le 

v nedrseče nogavice (Schmidt, 2008). Mislim, da bi bilo to lažje, če bi bila oblika dela 

skupinska namesto frontalna. Sledila je dejavnost vzgojiteljice, otroci so bili bolj umirjeni in 

so lepo sodelovali. Tudi kasnejša prosta igra je potekala v umirjenem in prijetnem vzdušju. 

  

Slika 20: Hoja po prostoru Slika 21: Peti obred 

4.2.2 Dejavnost 

 Gora 

 Pet tibetanskih obredov 

 Počivalček 

16. 5. 2017 

Evalvacija: 

Po malici sem otroke povabila v jutranji krog, kjer sem jim ponovno predstavila tibetančke. 

Razložila sem jim, da vaje lažje izvajamo, če smo bosi. To jim je bilo zelo všeč. Otroke sem 
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prosila, naj bodo pozorni na dihanje, ker je učinek vaj ob pravilnem dihanju večji. Dogovorili 

smo se, da bomo vaje izvajali v tišini. Sezuli smo copate in pričeli s hojo po igralnici. 

Odločila sem se, da bomo danes vsak obred izvedli petkrat. Po končani hoji smo se postavili v 

položaj gora. Sodelovanje otrok sem skušala pritegniti z zgodbo, da smo velika mogočna 

gora, ki se dviga iz tal vse do neba in jo je popolnoma nemogoče premakniti. Pričeli smo s 

prvim obredom; tukaj so imeli otroci malo težav, ker jim ni uspelo obdržati rok v vodoravnem 

položaju. Pričakovala sem, da se bodo nekateri otroci po petih obratih še vedno vrteli, vendar 

so po navodilih z vrtenjem prenehali. Tudi pri ostalih obredih vsi otroci niso izvedli gibov 

tehnično pravilno. Izvedba položajev je zahtevna, že odrasel človek bi potreboval nekaj vaje, 

kaj šele otroci. Kljub zahtevnosti sta dečkom zelo dobro uspela 4. in 5. obred, 3. obred je 

dobro uspel le eni deklici. Ugotavljam, da so pri izvajanju obredov dečki bolj uspešni kot 

deklice. Aktivno so sodelovali vsi otroci, razen enega dečka, ki se tudi sicer hitro naveliča 

ostalih dejavnosti, in deklice, ki težje razume navodila in ima v primerjavi z ostalimi otroki v 

skupini nekaj motoričnih težav. Nekaj časa se je trudila slediti, potem se je usedla in 

dogajanje samo opazovala. Pri počivalčku so se vsi umirili. Opazila sem dečka, ki tudi 

običajno ne zdrži dalj časa pri miru, da ne zmore imeti zaprtih oči. Umiril se je in ulegel, 

vendar je njegov pogled potoval po celotni igralnici. Ko smo se odpočili, je vzgojiteljica 

otroke povabila v kolono. Obe sva bili pozitivno presenečeni, saj so se postavili v kolono zelo 

hitro; običajno je treba čakati dalj časa, da se vsi priključijo in umirijo. Med današnjo 

dejavnostjo se mi je v glavi porajala dilema, ali bi bilo bolje, da z otroki delam obrede, ali bi 

bilo mogoče bolje, da jim obrede samo pokažem in jih potem opazujem pri njihovem 

izvajanju. Kot sem že omenila, tudi sama težko uskladim dihanje, gibe, podajanje navodil in 

še aktivno opazovanje. Vendar se mi zdi, da vsak dan bolj napredujem. 

  

Slika 22: Prvi obred Slika 23: Drugi obred 
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4.2.3 Dejavnost 

 Gora 

 Pet tibetanskih obredov 

 Počivalček 

18. 5. 2017 

Evalvacija: 

Današnja aktivnost je potekala v telovadnici, ki je od vrtca oddaljena približno 15 minut hoje 

in jo lahko koristimo enkrat mesečno. To priložnost sem izrabila za izvajanje tibetanskih 

obredov. Sodelovanje otrok v telovadnici je bilo zelo dobro. Verjetno je tukaj prisoten vpliv 

prostora, kajti ta je veliko večji od naše igralnice in so se otroci lahko bolj enakomerno 

porazdelili po prostoru. Med seboj so imeli večjo razdaljo in drug drugemu niso bili v napoto. 

Brez mojega opozarjanja je izvajanje obredov potekalo v tišini. Navdušena sem bila nad 

njihovim usklajenim dihanjem, slišati je bilo vdih in izdih. Vaje so delali dokaj skladno. 

Nekateri gibi so se jim še vedno zdeli težki. Težave so jim delale zravnane roke in noge, 

navzdol obrnjene dlani, nazaj nagnjen vrat in raven položaj telesa pri četrtem obredu. Otroke 

sem večkrat opozorila, naj bodo pozorni, katere mišice ali dele telesa čutijo med vajami. 

Deklica, ki že dva dni ni sodelovala oziroma je izvajala le prvi obred, tudi danes ni 

sodelovala. Usedla se je na tla in opazovala ostale otroke. Deček, ki ima zelo kratek čas 

koncentracije, je danes sodeloval dalj časa kot ponavadi. Otrokom so vaje že nekoliko bolj 

poznane. Pri počivalčku so ležali mirno, večina z zaprtimi očmi, vendar jih kar nekaj ni imelo 

prekrižanih rok na prsih; kljub mojim navodilom so jih položili ob telo ali vstran od telesa. 

Sama sem se ob opazovanju otrok med izvajanjem obredov počutila zelo dobro. Zadovoljna 

sem bila, ko sem videla otroke, kako zavzeto sodelujejo. Prešla me je misel, da bom z otroki 

tibetančke izvajala tudi, ko bom zaključila z dejavnostmi za diplomsko delo, saj je pozitiven 

vpliv obredov opaziti tekom dopoldneva. Njihova igra je bolj umirjena in poteka z manj spori 

otrok kot do sedaj. 
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Slika 24: Tretji obred Slika 25: Peti obred 

 

Slika 26: Počivalček 

4.2.4 Dejavnost 

 Pet tibetanskih obredov ob zgodbi Gradbenika Bine in Tine 

 Opazovanje telesa pri dihanju 

 Razmišljanje otrok, zakaj je dihanje pomembno 

22. 5. 2017 

Evalvacija: 

Danes sem se odločila, da bom za večjo motivacijo vajam dodala zgodbo. Izbrala sem zgodbo 

Urške Perper z naslovom Gradbenika Bine in Tine (Schmidt, 2008č). Otrokom sem razložila, 

da bomo tibetanske obrede izvajali ob zgodbi. Eden izmed dečkov, ki je karakterno zelo 

zgovoren in radoveden, me je vprašal, če se potem danes ne bomo najprej sprehodili po 

igralnici. Odgovorila sem mu, da se bomo, in sicer se bomo odpravili na obisk pogledat, kaj 

delata Bine in Tine. 
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Gradbenika Bine in Tine (Urška Perper, Koper, 2007/2008 v Schmidt, 2008č): 

»Prijatelja Bine in Tine sta bila gradbenika. Pri bližnji reki sta morala zgraditi most. Sedla sta 

v helikopter in se odpeljala na gradbišče (prvi obred). 

Ko sta priletela na gradbišče, je Bine sedel v žerjav in začel sestavljati velike betonske kvadre, 

iz katerih bo sestavljen most (drugi obred). 

Njegov prijatelj Tine je z velikim kopačem kopal luknje na vsaki strani reke za bodoče 

temelje, na katerih bo stal most (tretji obred). 

Kmalu sta postavila most (četrti obred). 

Potem sta uredila še dovoza na most na obeh straneh reke (peti obred).« (Schmidt, 2008č, str. 

7) 

Med današnjo in zadnjo izvedbo tibetančkov so pretekli trije dnevi, vendar to pri otrocih ni 

vplivalo na izvajanje obredov. Deklica, ki med izvajanjem obredov vedno sedi, je sedela tudi 

danes, čeprav sem v dejavnost vpletla zgodbo. Deček, ki sodelovanje kmalu opusti, je danes 

storil enako. Lahko, da ga tibetančki resnično ne pritegnejo, možno pa je, da na njegov 

negativen odziv na vaje vpliva pomanjkljivo razumevanje slovenskega jezika. Opazila sem 

tudi dve deklici, ki jima koncentracija pade hitreje kot ostalim otrokom; še posebej, če sta v 

bližini druga druge. Jutri ju bom poskušala z naključnim razporejanjem ločiti in opazovati, 

kako delujeta pri izvajanju tibetančkov, če nista ena ob drugi. Zame je bilo zopet malo težje, 

ker sem poleg pripovedovanja zgodbe morala biti pozorna na svojo izvedbo gibov, na 

pravilno dihanje, hkrati pa še opazovati otroke. Po odzivih otrok in njihovih izrazih na obrazu 

sodeč bi lahko trdila, da ob zgodbi vaje izvajajo še z večjim zanosom. 

 

Slika 27: Tretji obred 

Ker je dihanje pri tibetančkih in jogi, s katero bomo pričeli prihodnji teden, zelo pomembno, 

sem otroke, ko smo zaključili s počivalčkom, povabila, naj se posedejo v krog na tla, kjer smo 
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naredili nekaj globokih vdihov in izdihov. Opazovali smo, kateri deli telesa se nam pri 

dihanju premikajo. Otroke sem vprašala, kaj mislijo, zakaj je pomembno dihanje, kaj bi se 

zgodilo, če ne bi dihali, in s katerim delom telesa dihamo. Odgovore so mi povedali 

individualno, ker drugače zelo hitro začnejo ponavljati eden za drugim. 

Odgovori na vprašanji »Zakaj misliš, da je dihanje pomembno, in kaj bi se zgodilo, če ne bi 

dihali?« in »S katerim delom telesa dihamo?«: 

Potem bi lahko umrli. / Dihamo s pljuči. 

Če bi nehali dihati, ne bi mogli živeti. / Dihamo z zrakom. 

Počivali bi, če bi nehali dihati. / Ne vem, kako dihamo. 

Če ne bi dihali, bi umrli. / Dihamo z usti. 

Če dihamo, imamo kisik. / Ne vem, kako dihamo. 

Težko diham, če imam zabasan nos. 

Ne vem, zakaj je treba dihati. / Dihamo s pljučkom. 

Dihanje je pomembno, da živimo. 

Dihati moramo, drgač bi se nam kej nardil. 

Če bi nehali dihati, ne bi mogli več dihat. / Dihamo z nosom. 

Ne vem. / Dihamo z nosom. 

Če damo prste v nos, ne dihamo. / Dihamo z nosom. 

Nič se ne bi zgodilo, vse bi ostalo enako. / Dihamo z usti. 

Ja, če ne bi dihali, ne bi več živeli. / Dihamo z zrakom in z usti. 

Dihanje je zelo pomembno, ker brez dihanja ne moremo živeti in lahko umremo. / Dihamo z 

zrakom. 

Dihanje pomaga, da ne umremo. / Dihamo s telesom. 

Če nehamo dihati, gremo v nebesa. / Dihamo s pljuči. 

Dihamo, da zrasemo. / Dihamo z usti ali z nosom. 

Ni mi še mamica povedala. / Jaz diham z noskom. 

Pojma nimam, kaj se zgodi, če ne dihamo. / Dihamo skozi usta. 

Za nekatere otroke je pojem dihanje še vedno abstraktnega pomena. Samo dva otroka sta 

vedela, da dihamo s pljuči. Večina jih je odgovorila, da dihamo z nosom ali usti. Ko smo se 

ponovno posedli v krog, sem otrokom ponovila vsa njihova mnenja. Nato sem jim v knjigi dr. 

Marianne Koch Vdihni globoko prebrala poglavje z istoimenskim naslovom. V knjigi smo si 
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ogledali dihalno pot in jo pokazali tudi na sebi. Moj namen je bil, da otrokom predstavim, 

kako poteka dihanje, jih seznanim s tem, kako pomembno je dihanje za naše življenje in da si 

lahko s pravilno tehniko dihanja omogočimo boljše počutje. 

4.2.5 Dejavnost 

 Om 

 Pet tibetanskih obredov ob zgodbi Vilinčki 

 Počivalček ob vizualizaciji Čarobno potovanje 

23. 5. 2017 

Evalvacija: 

Danes je manjkala samo ena deklica. Otroci so bili kar precej razposajeni in glasni. Takoj po 

malici sem jih povabila v krog. Z namenom, da zmanjšam glasnost govora, smo se igrali 

telefon. Po končani igri sem otroke vprašala, kaj mislijo, da se bomo šli sedaj. Dečki so z 

vidnim navdušenjem odgovorili, da tibetančke. Opažam, da dečki izražajo večje navdušenje 

za tibetančke kot deklice, vpliv pa je enak; tako na dečke kot deklice imajo tibetančki 

blagodejen in pozitiven učinek. To potrditev sem dobila po izpeljanih dejavnostih z 

opazovanjem vedenja otrok. Otrokom sem povedala svoj načrt, da bomo zaključili z 

izvajanjem tibetančkov in prihodnji teden pričeli z izvajanjem joge. Za pokušino smo izvedli 

Om. Otroke sem opozorila na zravnano hrbtenico, sedeli smo po turško. Kot vsak dan sem 

tudi danes otroke opozorila, naj bodo pozorni na dihanje. Zajeli smo zrak in glas ommmm je 

preplavil našo igralnico. Zvok je bil čudovit. Sama sem se ob tem počutila zelo dobro, 

začutila pa sem tudi usklajenost skupine. Nikakor ni bilo zaznati, da so bili pred nekaj 

minutami še zelo glasni in živahni. Mislim, da je zvok, ki smo ga oddajali, navdušil tako 

mene kot tudi otroke. Om je bil novost zame in za otroke. Nato smo se sprehodili po sobi. 

Otrokom sem ponovila, naj se osredinijo na svoja stopala. Še vedno so se takoj po tem 

navodilu zazrli v svoje noge. Tibetančke smo izvajali preko zgodbe Vilinčki. 

Vilinčki (Mojca Leskovac, v Schmidt, 2008č, str. 17) 

»Nekega dne so se vilinčki dolgočasili. Hoteli so oditi v nek drug kraj in zato so se začarali 

(prvi obred). 
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Znašli so se na jasi velikega gozda. Ležali so na travi. Dvignili so glave in noge, da bi 

preverili, ali so še celi (drugi obred). 

Nato so pokleknili in se zazrli visoko v nebo in opazovali, kako visoka so drevesa (tretji 

obred). 

Nato so naredili most in opazovali krošnje dreves (četrti obred). 

Nato so jih začela zanimati debla. Natančno so si jih ogledali. Nato pa so pogledali še 

korenine (peti obred). 

Ko so si natančno ogledali vse na jasi, so se ulegli na travo in počivali (počivalček).« 

Večina otrok je dobro sodelovala in sledila zgodbi. Ponovno je izstopala deklica, ki naredi 

samo prvi obred, potem se usede in opazuje, in deček, ki sem ga omenila že prejšnje dni, saj 

ravno tako kot deklica ne želi sodelovati. Čeprav me je deklica pozitivno presenetila, saj je 

poskušala narediti četrti obred, je bila pri petem obredu ponovno udeležena le kot opazovalka. 

Skozi vse dejavnosti sem opazovala tudi dečka, ki je v prostem času športno aktiven, tukaj pa 

je imel pri izvedbi gibov kar nekaj težav. Sicer je zelo tekmovalno usmerjen in je nekako tudi 

pri izvajanju obredov želel biti prvi. Z zgodbami je lažje sledil tempu skupine. Opazila sem 

razliko pri dihanju; ko poleg vaj otrokom nisem pripovedovala zgodbe, je bilo dihanje slišno, 

nasprotno pa je bilo ob zgodbah, takrat dihanja nisem zaznala. Zato sklepam, da se pri 

zgodbah otroci malo manj osredinijo na pravilno tehniko dihanja, kot če delamo obrede v 

tišini. Večina otrok pri prvem obredu že lahko drži roke v vodoravnem položaju. Sicer je pri 

ostalih obredih še nekaj težav pri pravilnem položaju telesa pri izvajanju obredov. Opazovala 

sem tudi deklici, ki sem ju danes pri postavitvi v prostoru ločila (nisem jima povedala pravega 

razloga, ampak sem jima dejala, da sta zelo na tesnem in se tako ne moreta v miru vrteti, tako 

da se je ena sama prestavila). Odziv ene deklice je bil ugoden; druga je sicer delala, vendar jo 

je bolj kot vaje zanimala okolica. 
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Slika 28: Prvi obred Slika 29: Četrti obred 

Danes sem se odločila za počivalčka v drugačni obliki, in sicer z vizualizacijo Čarobno 

potovanje. 

Čarobno potovanje (Srebot in Menih, 1996, str. 124): 

»Vas zanima, kaj se dogaja v podzemnih kraljestvih? Podajmo se skupaj na čarobno 

potovanje v neznani svet. Najprej poiščimo vhod, to so lahko vrata ali ozka špranja – skozi 

katerega se splazimo v notranjost. (Vsak otrok naj poišče svoj vhod.) Pred nami se pokažejo 

strme stopnice, ki vodijo v globel … prav počasi in previdno se začnemo spuščati. Kakšna 

tema nas obdaja! Zaželimo si luči. Ker smo v čarobnem svetu, si jo lahko pričaramo v hipu. 

Vsak naj v mislih izgovori tale stavek: »Luč razsvetli to temo!« Luč se je prižgala. Zdaj vse 

jasno vidimo pred seboj. Kam se spuščamo? Kakšna tišina povsod … V daljavi nekaj prav 

tiho zašumi. Prisluhnimo! Le kaj je to? Zdi se, kot bi šumela reka. Stopimo do nje! Po zadnjih 

stopnicah se spustimo navzdol in že smo na obrežju. Toda to ni navadna reka. To je čarobna, 

lesketajoča se, srebrna reka. Le kam teče? Ob bregu je privezan zlat čoln. Sedemo vanj in 

opazujemo, kam nas bo odnesla reka. Se kdo boji? Ne, saj smo vendar vsi skupaj, pa tudi 

čarati znamo! Čoln plove po počasni srebrni reki, mi pa opazujemo okolico. Zdi se, da 

prihajamo v jamo. Kar na lepem nas obdajajo visoke skalnate stene, to niso navadne stene. 

Narejene so iz dragocenih kamnov, lesketajočih se v najčudovitejših barvah. Lahko vse 

prepoznamo. Poskusimo si vzeti kamenček za spomin. Smo uspeli? To bo naš kamen sreče. 

Vsak si ga želi. Najraje bi ga odnesli s seboj v naš svet. Odnesemo ga lahko le v srcu, kjer 

domuje sreča. Vsak naj si potem položi kamen na srce in si pri tem zaželi: »Kamen sreče, 

ostani pri meni!« Ste videli, kako se je kamen zalesketal? Če nam je lepo toplo pri srčku, 

pomeni, da je kamen ostal pri nas in bo ostal v našem srcu. Reka nas počasi pripelje do zlatih 
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stopnic, pri vrhu obdanih z zlato svetlobo. To je svetloba sončnega dneva. Pojdimo nazaj v 

naš svet! Po zlatih stopnicah se vzpenjamo, dokler ne dosežemo zadnje stopnice. Zagledamo s 

soncem obsijano trato. Vsi veseli nosimo v svojem srcu kamen sreče.« (Srebot in Menih, 

1996, str. 124) 

Odziv na vizualizacijo je bil dober. Nekaj otrok še vedno ni imelo prekrižanih rok na oprsju. 

Predvidevam, da jim je položaj s prekrižanimi rokami neugoden in si zato izberejo položaj, v 

katerem se počutijo sproščeno. Običajno je pri počivalčku imelo nekaj otrok odprte oči, sedaj 

jih je imela večina zaprte. Najbolj pozitivno me je presenetil deček, ki do sedaj ni zmogel 

imeti zaprtih oči ne pri vizualizacijah, niti pri počivalčku ob zaključku tibetančkov. Danes je 

imel oči zaprte celotno vizualizacijo. 

 

Slika 30: Počivalček 

Odziv otrok na tibetančke je ugoden in pozitiven. To se kaže še posebno pri dečkih, ki se 

trudijo tehnično pravilno izvajati obrede. Njihovo zadovoljstvo je opaziti že ob jutranjem 

povabilu k tibetanskim vajam. Deklice sodelujejo, vendar manj zavzeto. Otroci nikoli niso 

rekli, da ne bi sodelovali oziroma da so se vaj naveličali. Pri dečkih sem ob povabilu k 

izvajanju tibetančkov celo zaznala veselje. Menim, da bi sledili vajam tudi brez zgodbe, saj 

niso kazali nikakršnega odpora do sodelovanja. Če primerjam današnje vedenje otrok pred 

izvedbo tibetančkov in vedenje po izvedbi, je bila razlika res opazna. Po dejavnosti so bili 

veliko bolj umirjeni, občutno se je zmanjšala jakost glasu. Opazila sem, da na odzive otrok 

vpliva tudi moje počutje in vedenje. Bolj umirjeni in zbrani so otroci, če sem umirjena tudi 

sama. Zato je naloga odrasle osebe, da se pred delom z otroki umiri in sprosti, tudi s pomočjo 

tibetančkov ali katere druge tehnike. 
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4.3 Joga 

4.3.1 Dejavnost 

29. 5. 2017 

 Zemljevid dlani 

 Zemljevid stopal 

 A, E, I, O, U 

 Om 

Evalvacija: 

Otroke sem povabila v jutranji krog. Sama sem bila tri dni odsotna v vrtcu, zato so otroci s 

sprostitvenimi dejavnostmi imeli krajši premor. Vprašala sem jih, kaj mislijo, da bomo delali. 

Večina otrok je odgovorila, da tibetančke, nekaj pa si jih je zapomnilo, da bomo pričeli z 

jogo. Za uvod sem jim povedala nekaj o jogi. Razložila sem jim razliko med poimenovanji 

položajev pri tibetančkih in pri jogi; pri tibetančkih se položaji imenujejo obredi, pri jogi pa 

asane. Takoj so začeli ponavljati besedo asana. Otroke sem seznanila, da že poznajo dve 

jogijski asani, goro in počivalčka. 

Nekaterim otrokom je joga že malo poznana, in sicer od njihovih mamic, ki obiskujejo ure 

joge. Vsaj ime jim je bilo bolj poznano kot tibetančki. Sama izvedba joge v vrtcu pa je bila 

zanje novost. Otroke sem povabila, da naredijo prestice (tako smo poimenovali položaj 

sedenja po turško). Pričeli smo z raziskovanjem telesa. Pobožali smo obraz, glavo, trebuh, 

noge, roke in dlani. Še prav posebno smo si ogledali dlani, saj je bila naša prva dejavnost za 

uvod v jogo igra Zemljevid dlani (Schmidt, 2008c). Otrokom sem razdelila risalne liste, ki 

sem jih že predhodno z ravnimi črtami razdelila na tri enake dele. Za lažje razumevanje 

navodil sem vsako razdeljeno polje na listu označila s svojo barvo (zeleno, rdečo in modro). 

Otrokom sem podala navodila, naj pred list počepnejo, nanj položijo eno roko (na del, ki je 

označen z zeleno barvo), z drugo roko pa obrišejo roko, položeno na risalnem listu. Otroke 

sem prosila, naj razmislijo, na kateri del dlani so najbolj naslonjeni, in naj ta del dlani na listu 

pobarvajo. Nato smo naredili položaj mačke, eno roko pa položili na del risalnega lista, 

označenega z rdečo barvo. Otrokom sem rekla, naj se osredinijo na pritisk v dlani in naj tisti 

del dlani, kjer občutijo največji pritisk, na listu pobarvajo. V nadaljevanju sem otroke 
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povabila, naj se usedejo k mizi, položijo dlan na del risalnega lista, ki je označen z modro 

barvo, naj razmislijo in na listu potemnijo območja, na katerih čutijo pritisk. Večina je 

navodila razumela. Nekaj jih je zaporedje prehitelo in pobarvalo vse tri dlani naenkrat. Igro 

smo ponovili z Zemljevidom stopal (Schmidt, 2008c), vendar le v enem položaju. Tukaj so 

otroci navodila že bolje razumeli, niso več barvali celih stopal in so se že bolj osredinili na 

občutek, na katerem delu stopala najbolj čutijo težo. Ugotavljam, da otroci po izvedenih 

dejavnostih vizualizacij in tibetančkov bolje sledijo navodilom in lažje delajo v tišini, kot 

preden smo začeli s sprostitvenimi dejavnostmi. Ob tej ugotovitvi sama občutim zadovoljstvo 

in dobim pozitiven zagon za delo naprej. Sledila je še igra A, E, I, O, U (Schmidt, 2008c), ob 

kateri so nekateri dečki in deklice na začetku postali kar malo preglasni. Preizkušali smo 

posamezne glasove, kako glasno jih moramo izgovoriti, da jih občutimo kot vibracijo v telesu. 

Vajo smo najprej naredili stoje, potem smo sedeli po turško in nazadnje v ležečem položaju. 

Opazovali smo, v katerih delih telesa čutimo vibriranje, kje manj in kje več. Veliko otrok mi 

je poskušalo takoj povedati, kje čutijo tresljaje, začeli so govoriti drug čez drugega. Zato sem 

jih morala prositi, da svoje telo opazujejo v tišini in da mi bodo svoja občutenja zaupali 

kasneje. Menila sem, da bodo dogajanje v svojem telesu lažje opazovali, če mi svojih 

občutkov ne bodo sproti razlagali. Otroke sem spodbujala, da si lahko na del telesa položijo 

roko, ker bodo tako vibracije zaznali tudi tipno. Otroci so se avtomatsko umirili, ko so začeli z 

aktivnim opazovanjem svojega telesa. 

  

Slika 31: Zemljevid dlani Slika 32: Zemljevid dlani 
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Slika 33: Zemljevid stopal Slika 34: Zemljevid stopal 

Današnjo dejavnost joge smo zaključili z Om. 

Om 

»Sedimo udobno, z zravnanim hrbtom. Pozornost usmerimo najprej na dlani, potem pa na 

trup. Eno dlan položimo na trebuh, drugo na prsi in iz preprostega jogijskega začetka ure 

lahko nastane prava igra – otroci morajo ugotoviti, katera roka bolj vibrira, medtem ko 

pojemo om. Naredimo torej en velik vdih za pripravo, potem pa čim bolj gladko zapojemo 

oooooommm in poskusimo v zvoku mmm zdržati vsaj tretjino dolžine zvoka o. Lepa 

skupinska različica nastane, če sedimo v krogu in položimo eno dlan sosedu na hrbet, drugo 

pa na svoje prsi.« (Božič, 2012, str. 42) 

U. Božič (2012) Om uvršča med rituale za začetek joge. Priporoča, da se vadba joge prične z 

ritualom, da se usedemo, zravnamo hrbtenico, sklenemo dlani na prsih in se zavemo svojega 

diha. Pri otrocih uporabljamo preproste metode, kot je petje pesmi ali petje zvoka om (Božič, 

2012). Tukaj sem naredila napako, ker sem že drugi dan Om uporabila za zaključek 

dejavnosti namesto za pričetek; čeprav lahko rečem, da na otroke to ni imelo kakšnega vpliva. 

Vendar sem se odločila, da bom naslednje dni to spremenila in Om uporabila za začetek joge. 
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Slika 35: Om 

4.3.2 Dejavnost 

30. 5. 2017 

 Om 

 Asane: gora, drevo, trikotnik, mačka, plug, metulj, počivalček 

Evalvacija: 

Današnjo dejavnost joge smo pričeli z Om. Otroke sem povabila, naj se po turško usedejo na 

tla. Glas oooooommm je ponovno preplavil našo igralnico. Om resnično umiri in uskladi 

otroke ter jih pripravi za nadaljnje delo. Otroke sem vprašala, če se mogoče še spomnijo, kako 

se imenujejo jogijski položaji. Le en deček si je zapomnil, da so to asane. Pred samim 

pričetkom sem otroke opozorila, naj bodo poleg gibov pozorni tudi na dihanje. 

Asane sem povzela po Začetnem programu joge za otroke G. Schmidt (2012). Vsako asano 

sem otrokom najprej demonstrirala in razložila njihov potek, nakar smo jih naredili skupaj. 

Jogo izvajamo bosi, tako kot tibetančke. Otroci so bili veseli, da so lahko bosi, saj je običajno 

ravno obratno; če se kateri od otrok sezuje, ga strokovne delavke zelo hitro opozorimo, naj se 

obuje. 

Pričeli smo z asano gora, ki je otrokom poznana že iz tibetančkov. Ta položaj otroci že 

obvladajo in jim ni povzročal težav. Sledil je položaj drevesa. Tukaj je v ospredju motorična 

sposobnost ravnotežja. Pričakovala sem, da bo izvedba vaje za otroke težja, kot je dejansko 

bila. Nadaljevali smo s trikotnikom. Tukaj sem zaznala, da je nekaterim otrokom težko imeti 

stegnjeno nogo ali roko. V drži trikotnika smo poskušali narediti od 10 do 20 vdihov in 
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izdihov, kar nam je dobro uspelo. Pri otrocih je bilo zaznati, da imajo izkušnje z učenjem 

tehnike dihanja. Med asano mačke je začel en deček mijavkati, kar je pri otrocih sprožilo 

avtomatsko ponavljanje vzorca. Otrokom sem razložila, da jogijskih asan, ki nosijo ime po 

živalih, ne ponazarjamo glasovno, ampak samo gibalno. Vajo smo ponovili trikrat. Opazovala 

sem deklico, ki je že po naravi zelo umirjena, kako me je opazovala in z resničnim zanosom 

in trudom izvajala asane, ki so bile tehnično skoraj popolne. Pri pozi mačke sta se dva dečka 

usedla na tla in prenehala s sodelovanjem. Eden izmed dečkov je bil deček, ki nikoli ni 

sodeloval do konca pri tibetančkih, niti ni imel pozornosti pri vizualizacijah. Sledil je plug, ki 

je na otroke, predvsem na dečke, imel zelo smešen vpliv, saj so se pričeli smejati. S smehom 

sta se jim takoj pridružili dve deklici, ki sta velikokrat živahni in imata majhen razpon 

koncentracije. Potem smo poskušali narediti metuljčka. Vaja je precej zahtevna in je tudi 

sama ne zmorem narediti, zato smo jo prilagodili svojim sposobnostim. Sklop asan smo 

zaključili s počivalčkom, ki je otrokom že poznan, saj smo z njimi zaključevali tibetančke. V 

tem tednu je bila deklica, ki pri tibetančkih ni sodelovala, odsotna. Zanima me, ali bi bil njen 

odziv na jogijske asane enak kot na tibetanske obrede. Lahko bi rekla, da deklice bolj s 

trudom in zavzeto izvajajo jogo kot dečki, torej ravno obratno, kot je bilo pri tibetančkih. To 

se mi zdi zelo zanimivo in z veseljem bom opazovala, kako se bo dogajanje razvijalo jutri. 

  

Slika 36: Priprave na jogo Slika 37: Trikotnik 

4.3.3 Dejavnost 

31. 5. 2017 

 Om 

 Ustvarjanje asan 

 Asane: gora, drevo, trikotnik, mačka, plug, metulj, počivalček (ob glasbi) 
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Evalvacija: 

Današnjo jogijsko vadbo smo zopet pričeli z Om. Otroci so ta ritual že pričakovali in se nanj 

pozitivno odzvali. Sledilo je vabilo otrokom k ustvarjanju svoje asane. Prosila sem jih, da 

vsak naredi svoj gib in ga poimenuje, ostali otroci pa gib ponovijo. Nekaj otrok je bilo 

izvirnih in so ustvarili in poimenovali svojo asano, nekaj jih je uporabilo asano, ki smo jo v 

vrtcu že izvajali, le delček otrok pa ni ustvaril svoje asane ali uporabil že poznane in so le 

ponovili gib, ki ga je pokazal njihov prijatelj. Nekateri otroci gibu niso določili imena, ampak 

so ga le poimenovali po že poznanih asanah. 

Imena asan, ki so jih ustvarili otroci: 

 sveča 

 kuža 

 čebula 

 volk 

 ptiček 

 metuljček 

 zajček 

 pingvinček 

 rožica 

 medved 

 gora 

 tiger 

Deček, ki običajno odklanja sodelovanje, je ponazoril in poimenoval gib zajčka. Zanimiva se 

mi je zdela ideja deklice, ki je svoji asani dala ime čebula. Izstopal je deček, ki je pričel 

glasno kričati in skakati. Otroci so seveda to takoj ponovili. Nekaj časa sem jih pustila v 

sproščanju glasu, potem sem dečka prosila, če nam zaupa ime asane. Ponosno je povedal, da 

je to lev. Zanimivo in tehnično zahtevno asano metuljček je na svoj način pokazal deček, ki je 

dvignil zadnji del telesa in se držal v zraku samo na rokah. Tega otroci niso zmogli ponoviti. 

Sledilo je še izvajanje asan gora, drevo, trikotnik, mačka, plug, metulj in počivalček, tokrat ob 

glasbi (CD Yoga moods). Gibe smo izvajali skupaj. Vaje so zahtevne in kljub trudu je bilo 

prisotnih še nekaj tehničnih pomanjkljivosti, saj se otroci pri določeni asani osredinijo na en 
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gib telesa in potem pozabijo na drugega, npr. na prste, dlani in glavo. Menim, da bi otroci 

usvojili pravilno tehniko izvajanja jogijskih asan, če bi jogo izvajali daljše časovno obdobje. 

Vzdušje ob umirjeni glasbi je bilo zelo prijetno. Glasba je pozitivno vplivala na otroke. 

Sodelovali so vsi otroci, razen dečka, ki je dejavnost kot včeraj opustil pri plugu. Danes je to 

ponovil, prenehal z delom in se usedel k mizi. Pri njegovi odločitvi ga nisem ovirala. Vesela 

pa sem bila, da mu niso sledili še ostali otroci. Po končanih dejavnostih sem dečka vprašala, 

zakaj ne želi sodelovati, vendar mi ni znal povedati. Z današnjim opazovanjem lahko potrdim 

včerajšnjo ugotovitev, da so deklice pri jogi spretnejše in jo tudi bolj zavzeto izvajajo. Sledila 

je še aktivnost, ki jo je izvajala vzgojiteljica. Otroci so bili za delo motivirani in so sodelovali. 

Še deček, ki sicer venomer govori in postavlja veliko vprašanj, je bil bolj umirjen in spremljal 

dejavnost brez neprestanega govorjenja. 

  

Slika 38: Ustvarjanje asan (rožica) Slika 39: Ustvarjanje asan (metuljček) 

 

Slika 40: Plug 
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4.3.4 Dejavnost 

2. 6. 2017 

 Om 

 Joga po slikanici Moj očka je presta 

 Barvanje rozete 

 Ustvarjanje žive rozete 

Evalvacija: 

Za današnjo dejavnost joge sem si vzela več časa. Z izštevanjem sem otroke razdelila v dve 

skupini. Eno skupino sem povabila k mizam, kjer sem jim ponudila barvanje rozet kot 

vzporedno dejavnost. Z drugo skupino smo se usedli na tla in pričeli z našim ritualom za 

pričetek joge. Otrokom sem predstavila slikanico Barona Baptista Moj očka je presta, po 

kateri smo izvajali asane. V slikanici sem prebrala besedilo, nato sem otrokom pokazala 

ilustracije in asane predstavila tudi gibalno. Nekaj asan je bilo otrokom že poznanih. Prvič so 

se srečali s položajem letala, mostu, ribe, leva in preste. Med dejavnostjo sem se počutila 

odlično, ker je potekala v tišini in z odličnim sodelovanjem otrok. Na takšno situacijo je imelo 

vpliv predvsem to, da smo bili razdeljeni v dve skupini. Otroci niso prostorsko ovirali drug 

drugega, motivacijo jim je zviševala slikanica. Danes je bila v vrtcu zopet prisotna deklica, ki 

običajno ne želi sodelovati pri sprostitvenih dejavnostih. Tokrat je sodelovala in izvajala gibe. 

Malo bolj je bil aktiven tudi deček, ki je bil sicer med izvajanjem joge, kot tudi tibetančkov 

pasiven. Položaj je naredil, vendar pri tem ni vztrajal, niti se ni osredinil na dihanje. Ostali 

otroci so zelo dobro izvajali vdihe in izdihe. V določeni asani vztrajajo že kar nekaj časa. 

Deklice so me zopet pozitivno presenetile s svojo gibljivostjo in natančno izvedbo gibov. 

Otroci so se zelo razživeli pri asani leva, kajti omogočeno jim je bilo, da so se sprostili s 

kričanjem, ko so ponazarjali rjovenje leva. Takrat so otroci, ki so barvali rozete, vso 

pozornost usmerili na otroke, ki so oponašali leve. Sicer so bili osredinjeni na samo barvanje. 

Vzorec rozete sem vzela po G. Schmidt (2008c, str. 57). Rozeta je povzeta po motivu na 

nosilnem tramu Liznjekove domačije. Motive z matematičnim redom najdemo v naravi in na 

različnih predmetih, ki so jih v zgodovini že različna ljudstva uporabljala kot kolesa življenja, 

znak zaščite pred čarovnijo, hudimi duhovi in morastimi sanjami. V Sloveniji te motive 

imenujemo rozeta, ki izhajajo iz razcvetele rože, in trutamoro, ki izhajajo iz pentagrama kot 
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simbola obrambe. Budisti rozeto poznajo kot mandalo (Schmidt, 2008c). Izvor besede 

mandala je v sanskrtu, klasičnem indijskem jeziku, pomeni pa krog, središče ali skrivnost. 

Mandala večinoma predstavlja geometrijske like in je prastari simbol za pot v lastno središče 

ali celotnost človekove zavesti. Ustvarjanje mandale služi kot terapevtsko sredstvo ali 

zdravilni ritual, ko sproži moči samozdravljenja in spreminja notranji nered v red in 

ravnovesje. Pobarvanih mandal ne ocenjujemo in ne podajamo ne pozitivnih ne negativnih 

kritik. Otroku moramo omogočiti, da z risanjem omogoči svoje notranje potrebe. Če otrok po 

risanju izrazi željo po pogovoru o mandali, je to pomemben prehod od notranjega k 

zunanjemu (Wilmes-Mielenhausen, 1999). 

R. Srebot in K. Menih (1996, str. 105) priporočata ukvarjanje z rozetami zaradi njihovih 

sledečih vplivov: 

 Mandala nam pomaga, da se umirimo; 

 izboljšuje sposobnost koncentracije tudi pri zelo nemirnih otrocih; 

 uri motoriko; 

 je čudovit način spoznavanja samega sebe, katere barve so nam najbolj po godu in 

katere oblike nas najbolj pritegnejo. 

Barvanja rozete ni odklonil nihče. Deček, ki je odklanjal naše dejavnosti, je rozeto pobarval 

zelo natančno, vendar le z eno barvo. Deklica, ki je običajno pri sprostitvenih dejavnostih 

pasivno vključena, je mandalo pobarvala v celoti, vendar je razvidno, da je sprva barvala zelo 

natančno, ko pa je koncentracija popustila, je začela barvati zelo na hitro in kar precej čez 

črto. Deklice so bile pri barvanju še posebej vztrajne in natančne. Tudi sama se strinjam z 

mnenjem G. Schmidt (2008c), da je barvanje mandal v vrtcu zabavno in vedno znova 

zanimivo. Za zaključek današnje dejavnosti sem otroke povabila, da ustvarijo živo mandalo. 

Priznati moram, da sem menila, da je ta naloga za otroke pretežka. Bila sem prijetno 

presenečena, saj so se trudili in z medsebojnim dogovarjanjem ustvarili mandalo. V obeh 

skupinah je bilo nekaj dominantnih otrok, ki so vodili aktivnost, nihče pa tem otrokom ni 

nasprotoval. Ko smo zaključili z dejavnostjo, so se otroci igrali pri mizah in v kotičkih. Igra je 

potekala zelo tiho in umirjeno. Ta dan prepirov med otroki ni bilo. Takšno vzdušje je bilo v 

skupini vse do odhoda otrok domov. 
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Slika 41: »Drevo« Slika 42: »Most« 

  

Slika 43: »Lev« Slika 44: Joga in barvanje rozete 

  

Slika 45: Rozeta 1 Slika 46: Rozeta 2 
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Slika 47: Rozeta 3 Slika 48: Živa rozeta 

4.3.5 Dejavnost 

7. 6. 2017 

 Om 

 Lotos se odpira (Srebot, 1996, str. 62) 

 Pravljična joga: O radovednem slončku (Božič, 2012, str. 106) 

 Pesmica: Krokodil Murimir (Slosar, 2000, str. 14–15) 

Evalvacija: 

Z današnjim dnem se sprostitvene dejavnosti v obliki joge zaključujejo. Tudi danes nismo 

izpustili svojega rituala Om. Otroci ga že avtomatično povežejo s pričetkom dejavnosti. Nato 

smo se prijeli za roke in naredili krog, s katerim smo ponazorili lotosov cvet. Lotosov cvet je 

način sprostitve z dihanjem. 

Potek (Srebot in Menih, 1996, str. 62): 

»Otroci ležijo na hrbtu, kolena upognejo, s stopali se dotikajo tal. Vdihnemo skozi nos in 

razpremo kolena, tako da klecnejo navzven. Hkrati razširimo roke desno in levo od telesa. Pri 

izdihu skozi nos kolena in roke spet zapremo. Vajo lahko delamo tudi stoje v krogu. Vsi 

otroci se primejo za roke. Ko vdihnejo, dvignejo roke visoko nad glavo. Ko izdihnejo, se 



67 

spustijo v prvoten položaj. Za roke se držijo ves čas. Ponovimo 5 do 10-krat.« (Srebot in 

Menih, 1996, str. 62) 

Med vajo je bilo slišati vdihe in izdihe otrok, ki so jih usklajevali z dvigovanjem in 

spuščanjem rok. Vsi otroci so sodelovali. Tudi name je imela vaja pomirjajoč učinek. 

Za zaključek sklopa dejavnosti joge sem si izbrala pravljično jogo. Ta dan bi v vrtcu morali na 

izlet v živalski vrt, a je zaradi slabega vremena odpadel. Zato sem otroke za pravljično jogo 

motivirala s stavkom, da bomo kljub slabemu vremenu srečali nekatere živali, ki živijo v 

živalskem vrtu. Na dogodivščino se bomo odpravili kar po naši igralnici. 

A. Uranjek (1995) meni, da je motivacija pomemben element, saj otrok sledi stvari, do katere 

ima pozitiven odnos, ki jo ima rad in nad katero se navdušuje. Otrokova prevladujoča igra je 

igra vlog. Otroci imajo radi zgodbe o živalih, s katerimi se istovetijo. Pritegnejo jih zgodbe o 

živalih, ki jih poznajo iz vsakdanjega življenja. S tem si zadovoljujejo potrebo po ljubezni in 

nežnosti. 

O radovednem slončku ali kako so sloni dobili rilec (afriška pravljica) (Božič, 2012, str. 106): 

»Živel je nekoč mali slonček (predklon s sklenjenima rokama, ki predstavljata rilec), ki je bil 

nadvse radoveden. Stalno je spraševal in spraševal in družina, ki mu je morala na neskončno 

reko vprašanj odgovarjati, je bila tega že precej naveličana. Lepega dne ga je začelo mikati, 

kaj jedo krokodili za kosilo. Pa je vprašal opice (opice skačejo tako, da se odrivajo z vsemi 

štirimi nogami, rade si brskajo po laseh in se praskajo pod pazduhami …). Prestrašile so se ga 

in ga poslale drugam, češ da one pa že ne vedo. Pa metulja – ta se je le nasmehnil in odfrfotal. 

Potem je vprašal žirafo – ta je povedala, da krokodila še nikoli ni videla pri kosilu. Potem je 

vprašal leva – ta je le zarjovel in se odpravil drugam, niti začel ni odgovarjati. Potem se je 

oglasil progasti skalni piton (kača) in obljubil, da mu bo pomagal. Šla sta do reke (zložimo 

nekaj podlog za jogo in se kotalimo po njih). Tam se je na skali sončil krokodil (tako kot 

kača, le da slonimo na komolcih in podlahteh, boki so v zraku. Telo je ravno in močno. 

Namesto tega lahko porabimo položaj v paru, kjer se mami stisne v položaj miške in postane 

»skala«, otrok pa se s hrbtom na hrbet uleže čez njo in »posonči« trebušček). Ker pa slonček 

ni vedel, kdo je to, je vprašal kar njega, ali ve, kaj krokodili jedo za kosilo. Veliki plazilec je 

zamežikal v sonce, zagledal lepega mladega slončka in mu pomignil, naj pride bližje, češ da 
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mu bo odgovor zašepetal v uho. In res, slonček se je nič hudega sluteč približal, krokodil pa 

ga je zgrabil za nos in začel vleči v reko, da bi ga tam lažje pohrustal. Slonček se je upiral z 

vsemi štirimi! Ko je progasti skalni piton to videl, mu je priskočil na pomoč. Skupaj sta 

potegnila – ena, dva, tri! In krokodil je končno izpustil slonov nos. Slonček je nekaj trenutkov 

sopeč počival na bregu, potem pa se je zagledal v globino in opazil svoj nos: bil je žareče rdeč 

od vlečenja in predvsem – zelo dolg! Najprej je bil žalosten, potem pa, ko se je bolečina 

polegla, je bil nad novim nosom navdušen. Na poti domov si je lahko kar z drevesa natrgal 

banane! Lahko se je tuširal … in če se je usedel, si je lahko kar z rilcem popraskal podplate. 

Zahvalil se je prijaznemu pitonu in se poslovil. Doma je vsem povedal zgodbo o krutem 

krokodilu in se potem zvil k mamici, zaprl oči in blaženo zaspal.« (Božič, 2012, str. 106) 

Zgodba je otroke dodatno motivirala. Zaenkrat dodatne motivacije ne bi potrebovali, ker jogo 

zelo radi izvajajo. Če bi se zanimanje zmanjšalo, je pravljična joga odličen način za dvig 

motivacije. Koncept vadbe je bil podoben kot pri tibetančkih. Preko zgodbe smo izvajali 

asane, ki jih že poznamo. Seznanili pa smo se s tremi novimi asanami, ki smo jih povzeli iz 

knjige Pauline Mainland Posnemajmo živali, in sicer aligator (krokodil), žirafa in kobra 

(kača). Otroci so uživali ob kotaljenju po reki. Ko so ponazarjali rjovenje leva, jih to ni 

spodbudilo k nemirnosti. Imela sem občutek, da so se vživeli v vloge živali. Izvajanje asan ob 

pravljični jogi odpira širok spekter domišljije vzgojiteljicam, kajti skoraj za vsako temo bi si 

bilo možno izmisliti zgodbo, katero bi ponazorili z asanami. Asan je zelo veliko; mi smo se v 

enem tednu seznanili s približno dvajsetimi, primernimi za predšolsko obdobje. Ob 

vsakodnevni vadbi joge bi se nam paleta poznavanja asan krepko razširila. Pri jogi ni toliko 

pomembno, koliko asan znamo izvesti, ampak kako jih izvedemo, torej kakovost in učinek 

asan na telo in počutje. Dejavnost smo tokrat zaključili z pesmico Krokodil Murimir, saj 

besedilo, ki govori o tem, kaj je jedel krokodil Murimir, sovpada z zgodbico o radovednem 

slončku, ki ga je zanimalo, kaj jedo krokodili za kosilo. Pesem se nadaljuje in si lahko sami 

izmišljujemo, kaj bo krokodil jedel. Otroci so imeli ideje bonbone, salamo, marmelado, pizzo, 

kečap … Deček, ki ponavadi ne sodeluje, je bil danes aktiven skoraj do konca dejavnosti. Ko 

je začutil, da ima dosti, se je usedel k moji in vzgojiteljičini mizi in nas mirno opazoval. 

Danes sem bila ponosna nase, da mi je celotna dejavnost resnično dobro uspela. Na dejavnost 

sem se pripravila že doma. Če želimo, da otroke pritegnemo k sodelovanju, je poleg 

motivacije treba zgodbo pripovedovati tekoče in doživeto ter ob tem izvajati asane, ne da bi 

gledali v knjige. Ob vsem tem moramo otroke opozarjati na pravilno dihanje, poleg tega je 

treba otroke tudi opazovati. Mislim, da so deklice nekoliko spretnejše pri izvajanju joge. Kot 
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sem že omenila, pa je odziv dober pri dečkih in deklicah. Z opazovanjem sem ugotovila, da se 

otroci manj prepirajo. Pri sebi sem dobila občutek, da se povezanost med otroki še utrjuje. 

  

Slika 49: Lotosov cvet Slika 50: »Opice« 

  

Slika 51: Poslušanje zgodbe Slika 52: »Piton« 

  

Slika 53: Kotaljenje po reki Slika 54: Krokodil Murimir 

Ob zaključku sklopa joge sem otroke prosila, če mi lahko, kdor želi, nariše svoj najljubši 

položaj, torej svojo najljubšo asano. Vabilu so se otroci odzvali. Svojo najljubšo asano so 

risali s svinčnikom. Ko so mi prinašali risbe nazaj, sem vsakega otroka posebej vprašala, 
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kateri položaj je narisal in kako se je pri izvajanju joge počutil. Vsi razen dveh dečkov so 

odgovorili, da so se počutili dobro in da jim je bila joga všeč. En deček je podal zelo zanimiv 

odgovor, da mu joga ni všeč, vseeno pa se je med izvajanjem počutil dobro; nima 

priljubljenega položaja, niti mu ni nobeden odveč, narisal pa je leva. Med samimi dejavnostmi 

je vedno sodeloval. Drugi deček je odgovoril, da mu joga ni všeč, ker tega doma ne delajo in 

mu je to v vrtcu težko. Različno so odgovarjali glede položajev. Prevladovali so kača, lev in 

plug. Deček in deklica, ki dejavnost vedno zaključita predčasno ali le opazujeta, sta narisala 

za svoj najljubši položaj slona (deček) oziroma plug (deklica). Dva dečka sta podala 

odgovora, ki se nista imenovala po asanah; prvi je odgovoril, da je narisal tovornjak, drugi je 

narisal morskega psa, ki hodi. 

  

Slika 55: Počivalček Slika 56: Kača 

 

Slika 57: Lev 
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Utrinke naših dejavnosti iz joge smo predstavili staršem otrok na zaključnem srečanju. Ob 

glasbi za jogo Yoga moods (Hughes) smo izvedli asane gora, drevo, trikotnik, žirafa, letalo, 

metulj, mačka, pes, most, kača, krokodil, plug in počivalček. 

  

Slika 58: Nastop za starše; Om Slika 59: Nastop za starše; trikotnik 

  

Slika 60: Nastop za starše; krokodil Slika 61: Nastop za starše; plug 

4.4 Masaža 

Masaže, ki smo jih izvajali z otroki, sem povzela po G. Schmidt – Igre: masaže in sprostitve 

za otroke (2008a). 

4.4.1 Dejavnost 

8. 6. 2017 

 Risanje na hrbet (Schmidt, 2008a, str. 19) 

 Vreme – Dežek (Schmidt, 2008a, str. 27) 

 Daj, da te narišem (Schmidt, 2008a, str. 5) 

 Medvedja hoja (Schmidt, 2008a, str. 15) 
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 Dva kot eden (Schmidt, 2008a, str. 7) 

Evalvacija: 

Otroke sem povabila v krog. Seznanila sem jih, da se bomo sedaj nekaj dni masirali. Začeli so 

se smejati in nekateri otroci so začeli vzklikati, da se ne bodo masirali. Do sedaj otroci niso 

imeli veliko izkušenj z masažo v vrtcu. Izvajali smo vremensko masažo, medvedjo hojo in bili 

picopeki. Otroke sem naključno razdelila v pare deklica in deček. Nihče svojemu paru ni 

nasprotoval, kar je mogoče vpliv prejšnjih izvedenih sprostitvenih dejavnosti, ki so po mojem 

mnenju vezi med otroki še utrdile. Masažo smo začeli v sedečem položaju, da se otroci 

postopoma navadijo na bližino in dotik drugega in se na nevsiljiv način počasi srečajo s 

tehniko masaže. Pričeli smo z masažo Risanje na hrbet. Za začetek sem otrokom sugerirala, 

kaj naj rišejo, potem sem pustila prosto pot njihovi domišljiji in ustvarjalnosti. Čez nekaj časa 

so otroci vloge zamenjali. Zaenkrat niso uganjevali, kaj jim je otrok v vlogi maserja na hrbet 

narisal. Nadaljevali smo z vremensko masažo Dežek, ki je otrokom že poznana. Še vedno 

smo bili v sedečem položaju. V ležeči položaj smo prešli v masaži Daj, da te narišem, kjer se 

je en otrok ulegel na hrbet, odročil roke in razširil prste na rokah. Drugi je ob ležečem otroku 

pokleknil in s kazalcem obrisal njegovo telo. Vlogi sta nato zamenjala. Sledila je medvedja 

hoja. Otrok, ki je že ležal na tleh na hrbtu, se je obrnil na trebuh. Drugi se je postavil obenj, 

razkoračen čez noge v višini kolen ležečega otroka, sklonjen k njegovemu telesu. Komolce je 

imel stegnjene, glava mu je visela naprej. Z dlanmi se je naslonil z vso svojo težo na hrbet in 

začel hoditi navzgor in navzdol po hrbtu ležečega, tako da mu ni povzročal bolečin. 

Izmenično z eno dlanjo za drugo se je ob izdihu naslanjal na telo ležečega otroka. Dejavnost 

smo zaključili s sprostitvijo Dva kot eden. Otroci so iz ležečega položaja prešli v turško 

sedeči položaj. Sedeli so mirno in vzravnano in se s hrbti med seboj naslanjali drug na 

drugega. Otrok je s hrbtom zaznaval dihanje svojega soseda in počasi svoje dihanje usklajeval 

s sosedovim. Vdih in izdih sta mirna in enakomerna. Otroke sem opozorila, da je tudi pri 

masaži pomembno globoko dihanje. Takoj, ko sem to rekla, so pričeli z globokim in glasnim 

dihanjem. Sama sem bila v paru z dečkom, ki ga do sedaj izvedene dejavnosti niso pritegnile. 

V masaži je vidno užival, ni pa želel zamenjati vlog, da bi bil on maser. Opazila sem še enega 

dečka, ki ni želel masirati, dovolil pa je, da ga drugi otrok masira. Otroci so bili z dotiki kar 

precej previdni, saj so se prijatelja dotikali zelo nežno; nekateri so roko držali pri miru, kar 

zmanjša učinek masaže, ne pa dotika in stika. Močneje so nekateri začeli udarjati le pri 

vremenski masaži, ko so ponazarjali točo. Razložila sem, da moramo biti pazljivi in se 
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prijatelja dotikati tako, da ne bo občutil bolečine, ampak ugodje. Večina otrok je lepo 

sodelovala. Deček, ki je po naravi precej zgovoren, je dajal deklici v paru dodatna navodila in 

tudi z velikim zanimanjem opazoval okolico. Bolj kot nase je bil osredinjen na ostale otroke. 

Opazila sem, da se je večina otrok sprostila; nekaj otrok je bilo videti, kot da jim masaža 

najbolj ne odgovarja, vendar so vseeno sodelovali. 

  

Slika 62: Risanje na hrbet Slika 63: Dežek 

  

Slika 64: Daj, da te narišem Slika 65: Medvedja hoja 

 

Slika 66: Dva kot eden 
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4.4.2 Dejavnost 

9. 6. 2017 

 Gnetenje testa (Schmidt, 2008a, str. 8) 

 Potice in preste (Schmidt, 2008a, str. 18) 

 Cestni valjar (Schmidt, 2008a, str. 5) 

 Kmet sadi krompir (Schmidta, 2008, str. 11) 

 Pometamo (Schmidt, 2008a, str. 17) 

Evalvacija: 

Za današnjo razdelitev v pare sem uporabila igro spomin. Vsak otrok je izžrebal en del 

spomina. Ko so vsi izžrebali, sem jih prosila, naj se pari med seboj poiščejo. Otrokom je bil 

takšen način delitve v pare všeč, saj so navdušeni drug drugemu hiteli kazati sličice in se 

razveselili svojega para. Slišali so se vzkliki: »Poglej, midva sva skupaj, o skupaj sva, glej, 

kdo je skupaj …« 

Otrokom sem podala prijazno navodilo, naj se razporedijo po prostoru, tako da bodo imeli 

dovolj prostora in ne bodo drug drugemu v napoto. Dejala sem jim, da bomo pregnetli testo 

(Gnetenje testa). Pri tem se en otrok uleže na tla, drugi ob njega poklekne in nanj položi roke 

ter mu začne gnesti hrbet. Pritisk na dlaneh prehaja iz prstov na peto dlani. Otrok, ki je v vlogi 

maserja, dlani prestavlja po celem hrbtu v smeri od zgoraj navzdol, nato istočasno potiska po 

diagonalah hrbta in konča s »svaljkanjem« hrbta. Otrokom sem dovolila, da masirajo tudi po 

svoje. Na koncu smo »testo« pogreli z dlanmi, saj za vzhajanje potrebuje toploto. Vlogi smo 

zamenjali. Sedaj smo se spremenili v peke potic in prest. Pri tem se ležeči otrok uleže v 

poljubni položaj in predstavlja testo; pomembno je, da ima sproščeno telo, kajti le tako ga 

lahko pek oblikuje in mu prestavlja roke, noge, spreminja položaj in oblikuje različne preste 

ali potice. Ko peki z delom zaključijo, se sprehodijo po igralnici in si ogledajo še ostale 

pekovske mojstrovine. Vsi otroci, ki so bili v vlogi testa, se niso sprostili ali pa so se sami 

premikali. V svoje vloge so se znali bolje vživeti peki. Tudi tokrat so otroci med seboj 

zamenjali vloge. Pri cestnem valjarju se eden od otrok uleže na trebuh, drugi pa se uleže 

počez, čez hrbet ležečega otroka. Pri kotaljenju si pomaga z rokami, s katerimi se odriva od 

tal. Tukaj so otroci postali razposajeni, zabavno jim je bilo kotaliti se po drugem otroku. 

Veliko so se smejali. Imeli so težave z orientacijo, saj niso imeli prave predstave, kako naj se 
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uležejo in v katero smer naj se zakotalijo. Potrebovali so malo pomoči. Ob besedilu Kmet sadi 

krompir je prvi otrok risal po drugem, ki je bil v ležečem položaju. Maser je po ležečem 

potresal z dlanjo, na različne načine potegoval s prsti, po hrbtu risal črte navzgor in navzdol, 

pometal z dlanjo in z vsemi prsti tapkal po celem hrbtu. Masaža je trajala malo dalj časa, saj 

je tudi samo besedilo obširnejše. Posledično je bilo opaziti umirjenost otrok, ki so bili 

masirani. Od razposajenosti pri cestnem valjarju se je zgodil velik preskok k umirjenosti. 

Sledila je menjava vlog. Za konec sem izbrala masažo Pometamo, ki ima po mnenju G. 

Schmidt (2008) zelo dober vpliv na nemirne otroke. Otrok, ki masira, z robom dlani drsi po 

masiranemu, kot bi zbiral na kup drobtinice na mizi. Ko se mu zazdi, da je pometel že vse 

drobtinice, jih z obema dlanema pobere, se dvigne in odnese smeti v koš, kjer strese dlani. Na 

ta način lahko pometamo proč slabo voljo, jezo in glasnost. Bala sem se, da bodo otroci zopet 

postali nemirni, ko bodo vstali, vendar se to ni zgodilo. Sodelovanje otrok je bilo dobro. Dva 

dečka sta želela biti masirana, nista pa želela masirati drugega otroka, zato pri teh parih 

menjava vlog ni bila možna. Deklice so bile zopet bolj aktivne. Tudi deklica, ki pri 

tibetančkih in jogi ni želela sodelovati, se je v masažo vključila v vlogi maserja in v vlogi 

masiranega otroka. Njen dotik je bil rahel in nekako plašen, se je pa vidno sprostila, ko je bila 

masirana sama. Deček, ki je bil včeraj v paru z menoj (prav tako se ni vključeval tibetančkov 

in joge), je danes, še preden so se ostali otroci preko igre spomin razdelili v skupine, prišel k 

meni in rekel, da bo z mano. Vendar je bil samo v vlogi masiranega, sam ni želel masirati. 

Vseeno sem bila zadovoljna, saj je pokazal zanimanje in vsaj delno začel sodelovati. 

Otrokom, ki so bili v ležečem položaju, sem rekla, da se bodo še bolj sprostili, če bodo imeli 

zaprte oči, a nekaj jih je imelo vseeno odprte. Masaža dobro vpliva na otroke, saj je po 

izvedbi le-te zaznati umirjenost in sproščenost otrok. 

  

Slika 67: Gnetenje testa Slika 68: Potice in preste 



76 

  

Slika 69: Cestni valjar Slika 70: Kmet sadi krompir 

 

Slika 71: Pometamo 

4.4.3 Dejavnost 

14. 6. 2017 

 Dva kot eden (Schmidt, 2008a, str. 7) 

 Tajska masaža (Schmidt, 2008a, str. 24) 

 Dež (Schmidt, 2008a, str. 6) 

 Gobar (Schmidt, 2008a, str. 9) 

 Sonček čez hribček gre (Schmidt, 2008a, str. 24) 

Evalvacija: 

Otroci so se preko igre spomin razdelili v pare. Ker je bilo v vrtcu prisotno neparno število 

otrok, sem se žreba udeležila tudi sama. Takšen način delitve jim je ustrezal in mu nihče ni 

nasprotoval. Za današnji dan sem izbrala masaže, ki sem jih po svoji zgodbi med seboj 

povezala. Pričeli smo z masažo Dva kot eden, ki je otrokom že poznana. Ko so se otroci 
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namestili v začetne položaje, sem pričela pripovedovati zgodbo, preko katere sem povezala 

vseh pet masaž, ki so si smiselno sledile od uvodne do glavne (daljše) masaže in na koncu 

vodile v zaključek. 

V ležalniku udobno počivamo, dremamo in se pri tem udobno pozibavamo (Dva kot eden). Ko 

se dobro odpočijemo, se odpravimo na sprehod v gozd (tajska masaža). V gozdu nas preseneti 

dež (Dež). Po dežju v gozdu zraste veliko gob (Gobar). Po napornem dnevu smo postali 

močno utrujeni. Uležemo se na tla, zapremo oči in zaspimo. Jutro je. Sonce nas nežno prebudi 

… (Sonček čez hribček gre). 

Uvodna sprostitev Dva kot eden jim je že poznana, zato so se otroci danes lažje sprostili in 

naslonili drug na drugega. Ponavadi tukaj med nekaterimi otroki pride do diskusije, posebno 

pri dečkih. Pri tajski masaži se eden od otrok obrne proti drugemu, drugi ostane v istem 

položaju, kot je bil. Otroke sem pustila, da so se sami dogovorili, kdo bo prvi spremenil 

položaj. Vajo sem otrokom demonstrirala z deklico, s katero sva bili skupaj v paru. Otrok, ki 

je ostal v enakem položaju kot v prvi vaji, sedi po turško, drugi, ki sedi za njim, pa ima 

skrčene noge tako, da kolena štrlijo k višku. Stopala nasloni na sredo hrbta drugega otroka, 

ki sedi pred njim. Le-ta da roke nazaj in jih upogne, da ga drugi otrok prime nad komolci ali 

pa za zapestje. Sedaj prične otrok, ki je zadaj, »hoditi« po celem hrbtu prvega otroka. Ko 

končata, se zamenjata (Schmidt, 2008). Vajo so izvedli zelo dobro, pričakovala sem več 

zapletov. Vmes je bilo nekaj hahljanja. Nekateri otroci sicer niso »hodili« gor in dol po hrbtu, 

ampak le na mestu. Potem sem dala navodilo, naj se po dva para skupaj združita. Večini je 

uspelo, potrebne je bilo tudi nekaj moje vzpodbude. Pričeli smo z masažo Dež. Tukaj en otrok 

stoji sredi kroga, ki ga tvorijo ostali otroci. Roke ima prekrižane na prsih. Otroci eden za 

drugim v manjših presledkih položijo svoje prste na glavo tistega, ki stoji v sredini. Rahlo 

tapkajo s prsti po glavi in potujejo po telesu navzdol do pet in nartov. Ko posameznik pride do 

tal, začne znova pri temenu otroka, na katerega dežuje. Otrok ima občutek, da dežuje po vsem 

telesu. Masažo je priporočljivo izvajati, ko so otroci že navajeni dotikanja (Schmidt, 2008). 

Tukaj sem morala kar pri nekaj otrocih posredovati, ker so premočno udarjali. Eden od 

dečkov je celo tapkal deklico po očeh. Vsi otroci so se med seboj izmenjali, da je po vsakem 

enkrat deževalo. Ko je bil v skupini na vrsti tretji ali četrti otrok, se je situacija že umirila in je 

večina otrok nežno in umirjeno ponazarjala kaplje dežja na otroku, ki je bil v sredini kroga. 

Pri naslednji masaži so se otroci zopet razdelili v pare. En otrok se uleže na trebuh in 

predstavlja kompost, kjer bodo rasle gobe, drugi (gobar) pa poklekne ob njem. S prsti riše po 
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hrbtu ležečega otroka po navodilih, ki jih podajam ob zgodbi Gobar. Otroci so dobro 

sodelovali, vsi so se vključili. Najbolj sem se razveselila aktivnosti dečka, ki je predhodne 

sprostitvene dejavnosti odklanjal, pri prvih dveh masažah pa sodeloval le z mano. Sedaj je bil 

aktiven v vlogi maserja, kot tudi v vlogi masiranega. Gobar je masaža, ki poteka nekoliko 

dlje, zato so se vsi otroci ob njej lepo sprostili; tudi tisti, ki sicer za to potrebujejo dalj časa. 

Sama sem ob opazovanju otrok občutila zadovoljstvo. Sama pri sebi sem sklenila, da bom s 

sprostitvenimi dejavnostmi nadaljevala tudi, ko bom imela aktivnosti za diplomsko delo že 

izvedene. Otroke je, ko so sproščeni in umirjeni, namreč lažje pritegniti k nadaljnjemu delu, 

kot pa če so napeti, nemirni ali glasni. Današnji sklop smo zaključili z masažo Sonček čez 

hribček gre. Otroke sem povabila, da se uležejo na tla in zamižijo. Z izštevanko Pika 

Nogavička sem izbrala deklico, ki je bila v vlogi sonca. Hodila je po prostoru in z božanjem 

po telesu budila speče otroke. Zbujeni otroci so se ji v koloni pridružili in tiho hodili po 

prostoru. Ko so se vsi otroci prebudili, smo se prijeli za roke in skupaj zapeli pesmico Sonček 

čez hribček gre. Pri petju so mi pomagale bolj deklice kot dečki. Z opazovanjem sem (kljub 

sodelovanju vseh otrok) ugotovila, da deklice natančneje izvajajo maserske gibe kot dečki. 

Tudi odzivnost deklic je boljša, saj nekateri izmed dečkov potrebujejo nekaj moje spodbude. 

  

Slika 72: Dva kot eden Slika 73: Tajska masaža 

  

Slika 74: Dež Slika 75: Gobar 
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Slika 76: Sonček čez hribček gre 

4.4.4 Dejavnost 

15. 6. 2017 

 Pirhi (Schmidt, 2008a, str. 16) 

 Punčka ali fantek (Schmidt, 2008a, str. 18) 

 Gnetenje testa (Schmidt, 2008a, str. 8) 

 Vinogradnik (Schmidt, 2008a, str. 13) 

 Pometamo (Schmidt, 2008a, str. 16) 

Evalvacija: 

Otroke sem povabila, naj se usedejo na tla v obliki kroga. Ko zaslišijo moje povabilo, že 

vedo, da sledi sprostitvena dejavnost. K masaži sem danes dodala namerno ustvarjanje vonjev 

z eteričnim oljem sivke, tako da so otroci videli, da sem olje dala v posodico, v katero sem 

vstavila čajno svečko. Vprašala sem jih, če vedo, zakaj to delam. Kar nekaj jih je gorilnik 

poznalo in so povedali, da pripravljam dišavo. Gorilnik sem postavila na varno mesto. Za 

pričetek se je bilo treba razdeliti v pare. Danes sem otrokom dala navodilo, naj se razdelijo 

sami, in sicer tako, da sta v paru en deček in ena deklica. Vsi so se lepo razporedili; v enem 

paru sta bila skupaj dva dečka, ker je bilo ta dan prisotnih več dečkov kot deklic. Pričeli smo z 

masažo Pirhi, kjer en otrok sedi po turško s sklonjeno glavo in objema svoj trebuh ali pa 

noge. Drugi otrok sklonjen stoji in riše vzorce po »pirhu«; valovnice, cikcakaste črte, pikice 

… (Schmidt, 2008). Z menoj v paru je bila deklica, ki si je danes to sama želela. Nekaj otrok 

je risalo pravcate vzorčke in gibe spreminjalo, nekateri pa so izvajali ponavljajoči se gib. 

Otroke sem opomnila, naj bodo pozorni, če kdo mogoče že zazna vonj iz gorilnika. V 
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nadaljevanju je v vsakem paru po eden izmed otrok prevzel vlogo slikarja, drugi otrok se je 

ulegel na tla in predstavljal nepobarvano skulpturo. Tisti, ki je slikar, s kazalcem nežno na 

zatilju nariše nos, oči, obrvi, usta, brado, ušesa in lase. Nato mu nariše oblačila in jih pobarva 

z dlanjo (Schmidt, 2008). Ta masaža se imenuje Punčka ali fantek. Nadaljevali smo z 

gnetenjem testa, ki je otrokom že poznano. Danes smo »pekli pico«; otroci so zavzeto 

sodelovali. Še posebno nekaj deklic je doživeto gnetlo testo, polagalo sir, šunko, gobe in 

potresalo origano. Sledila je malo daljša masaža Kmet vinogradnik, kjer se en otrok uleže na 

trebuh in predstavlja vinograd. Drugi otrok ob njem poklekne in je vinogradnik. Roke mu 

sproščeno visijo ob telesu. Ob besedilu izvaja gibe po telesu ležečega otroka; s prsti praska po 

telesu, s prsti in potem z dlanmi potegne črte po celem telesu, tapka po telesu, z roko naredi 

pest in jo položi na hrbet, z drugo roko pa udarja po pesti, kot bi jo zabijal, z rokami odščiplje 

navidezne poganjke, z glasom oponaša brnenje traktorja, s prsti po zraku oponašamo rezanje 

škarij, otroci vstanejo in hodijo po prostoru (Schmidt, 2008a). Skrbelo me je, da bodo otroci 

pri oponašanju brnenja traktorja postali glasni, vendar niso. Za zaključek smo izvedli še 

masažo Pometamo, katero smo pred nekaj dnevi že izvedli. V masažo se je vključila tudi 

deklica, ki je ostale sprostitvene dejavnosti, ki smo jih izvajali, le opazovala. Včasih ima zelo 

rahel dotik, sčasoma se sprosti in njeni dotiki postanejo močnejši. Nima pa težav, ko je v 

vlogi masiranega; takrat deluje zelo sproščeno in zadovoljno. Pozitivno me je presenetil odziv 

dečka, ki je takoj po masaži rekel: »Masiranje je res super.« Deček ima sicer manjši razpon 

koncentracije in večkrat potrebuje dodatno motivacijo. Med masažo smo dosegli delo v tišini. 

Tudi pri masažah Kmet vinogradnik in Pometamo so otroci v tišini nosili namišljene drobtine 

in grozdje. Ko smo z masažo zaključili, so lahko otroci od blizu poduhali dišavo. Za izziv sem 

otrokom postavila vprašanje, če prepoznajo vonj v gorilniku. Vonj je prepoznal deček. 

  

Slika 77: Dišeče olje sivke Slika 78: Pirhi 
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Slika 79: Punčka ali fantek Slika 80: Pečemo pico 

  

Slika 81: Kmet vinogradnik Slika 82: Prepoznavanje vonja 

4.4.5 Dejavnost 

16. 6. 2017 

 Skupinska meditacija (Schmidt, 2008a, str. 20) 

 Babici pišemo pismo (Schmidt, 2008a, str. 4) 

 Po morju plavajo ribice (Schmidt, 2008a, str. 16) 

 Tekoči trak 1 (Schmidt, 2008a, str. 25) 

 Kača na soncu (Schmidt, 2008a, str. 10) 

 

Evalvacija: 

Za zaključek sprostitvenih dejavnosti iz sklopa masaž sem izbrala skupno obliko masiranja, 

pri kateri ni treba, da so otroci razdeljeni v dvojice. Pričeli smo s Skupinsko meditacijo, kjer 

smo se osredinili na dihanje. Na to otrok ni treba posebno opozarjati. Nekaj otrok je 

samoiniciativno ob dihanju zaprlo oči. Nato smo naredili nekaj glasnih vzdihov, vstali in 
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sosedu zmasirali hrbet. Sledilo je raztegovanje, sami sebi smo zmasirali meča. Nato smo se 

zravnali, se z levo roko objeli okoli vratu in z desnico potiskali komolec še bolj naprej. Čez 

nekaj časa smo roki zamenjali. Potem smo jih spustili ob telo in nekajkrat zaokrožili z rameni 

in na koncu stresli dlani, kot bi hoteli koga poškropiti z mokrimi rokami (Schmidt, 2008a). 

Nadaljevali smo z masažo Babici pišemo pismo. Otroci so sedeli v krogu. Imeli so pozicijo, 

pri kateri so otroka, ki je sedel pred njim, gledali v hrbet, otroku, ki je sedel za njim, pa so 

kazali hrbet. Po mojem pripovedovanju so s kazalcem pisali po hrbtu otroka, ki je sedel pred 

njimi (Draga babica, pišem ti pismo iz vrtca. Danes smo se igrali … Nato smo pismo 

prepognili, ga dali v ovojnico in ga zalepili. Napisali smo naslov, zalepili znamko in ga 

odnesli na pošto ter ga vrgli v nabiralnik (Schmidt, 2008)). Otroci so dobro sledili navodilom. 

Nekateri dečki so pri gibu, ki ponazarja lepljenje znamke, premočno udarili masiranega 

otroka po hrbtu. Ko so se prevrnili na bok, so se nekateri otroci začeli hahljati; večina je 

odreagirala tiho. Otroci so pri masaži morali biti osredinjeni na gibe, ki so jih izvajali, zato so 

ob samem masiranju mogoče občutili malo manj ugodja kot sicer. 

Nekaj razigranosti je bilo zaznati ob masaži Po morju plavajo ribice, kjer otroci drug ob 

drugem ležijo na trebuhu. En otrok je v vlogi ribice in se previdno plazi po njihovih hrbtih in 

ritkah. Ko priplava do konca, se uleže poleg zadnjega otroka in naslednja ribica začne plavati 

v isti smeri (Schmidt, 2008a). Tukaj je bilo zelo zanimivo opazovati otroke, katere strategije 

so si izbirali, ko so se plazili čez telesa drugih otrok. Eden izmed dečkov si je hotel izbrati pot 

kar čez glave otrok. Nihče ni odklonil sodelovanja. 

Sledila je dejavnost Tekoči trak 1, pri kateri otroci sprva niso razumeli navodil. Ko sem jim 

gibanje demonstrirala, so mi začeli slediti. Težava je bil prostor, ki ga je bilo hitro premalo. 

Masaži Po morju plavajo ribice in Tekoči trak bi bilo lažje izvesti v telovadnici ali na 

prostem. Glede na to, da je Tekoči trak razgiban, sem pričakovala živahne odzive, vendar so 

otroci skupno sodelovali in dejavnost izvajali v tišini. Pri masaži niso bili osredinjeni samo na 

ugodje, saj so morali slediti svojemu sosedu in poskrbeti, da je tekoči trak tekoče tekel. Pri 

tem so razvijali tudi koordinacijo v prostoru, saj so morali slediti tempu in smeri tekočega 

traka. 

Za zaključek sem izbrala Kačo na soncu. Prvi otrok se uleže na tla s skrčenimi nogami in s 

koleni, usmerjenimi navzgor. Drugi otrok se uleže na enak način, le da položi glavo na trebuh 
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prvega, sledi tretji otrok, ki položi glavo na drugega, in tako naprej. Otroci so osredinjeni na 

dihanje (Schmidt, 2008a, str. 10). Veliko otrok je potrebovalo mojo pomoč, saj niso vedeli, 

kateri del telesa položiti na prijateljevo telo. Pri dihanju so bili usklajeni in delali globoke 

vdihe in izdihe. Večina otrok je imela zaprte oči, nekaj pa jih je še vedno radovedno gledalo 

naokrog. Nekaj časa sem jih pustila ležati v takšnem položaju, saj nihče ni izrazil želje, da bi 

položaj spremenili. Za konec sem jim dala navodilo, da se lahko smejejo in pri tem opazujejo 

prijateljeva telesa, kot tudi svojo telo. Sprostili so se in se pričeli smejati. Sama sem se 

počutila zelo dobro, saj sem dosegla, da so vaje potekale v miru in tišini. Nihče od otrok ni 

odklanjal sodelovanja. Po izvedenih masažah so bili otroci sproščeni. Njihova komunikacija 

je potekala precej tišje kot pred izvedbami sprostitvenih dejavnosti. 

  

Slika 83: Skupinska meditacija Slika 84: Babici pišemo pismo 

  

Slika 85: Po morju plavajo ribice Slika 86: Tekoči trak 1 
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Slika 87: Kača na soncu 

5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Sprostitvene dejavnosti so za otroke predstavljale dokaj novo izkušnjo. Do začetka projekta so 

se srečali z nekaj vizualizacijami in masažami. Tibetančki in joga so bili za otroke popolna 

novost. V nadaljevanju sledijo odgovori na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila pred 

pričetkom izvajanja sprostitvenih dejavnosti in sem jim sledila skozi celoten projekt. 

R 1: Ali se bodo otroci po izvajanju sprostitvenih dejavnosti umirili in postali manj 

napeti ter kako se bo to odražalo pri otrocih? 

Po izvedenih sprostitvenih dejavnostih je zaznati večjo umirjenost in sproščenost otrok v 

skupini. V obdobju pred izvajanjem sprostitvenih dejavnosti je bilo otroke velikokrat težje 

umiriti in pripraviti vzdušje, kjer delo poteka v tišini. Bili so zelo glasni in govorili drug čez 

drugega. Pozitivne spremembe se kažejo na več različnih področjih. Pri dejavnostih, ki jih 

izvajamo z vzgojiteljico, so otroci bolj motivirani za delo in imajo daljšo koncentracijo. Igra 

otrok je postala bolj umirjena in poteka v večji tišini kot pred izvajanjem sprostitvenih 

dejavnosti. V skupini je tudi nekaj otrok, ki izrazito težko zdržijo dalj časa pri miru. 

Ugotavljam, da se je po izvedbi sprostitvenih dejavnosti čas, ko so otroci pri miru in sledijo 

aktivnostim v skupini, podaljšal. Vključevanje sprostitvenih dejavnosti pozitivno vpliva na 

vzdušje v skupini. Otroke je lažje in predvsem bolj smiselno umiriti z aktivnostmi, ki imajo 

nanje pomirjajoč vpliv, kot z našo jezo in ukazovanjem otrokom, naj bodo tiho in pri miru, 

naj poslušajo … Umirjenost in strpnost otrok se je z vsako dejavnostjo stopnjevala in 

prihajala do izraza, kot ugotavlja tudi M. Zagorc (2003), ki pravi, da so opravljene raziskave 

pokazale, da so ljudje, ki redno vadijo, manj izpostavljeni stresu kot ljudje, ki nikoli ne vadijo. 
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U. Božič (2012) opozarja, da bi bilo napačno misliti, da stres in napetost občutijo le odrasli, 

ampak ju občutijo tudi otroci, včasih še celo v večji meri kot odrasli. 

R 2: Kako se bodo na sprostitvene dejavnosti odzivale deklice in kako dečki? 

Z intenzivnim opazovanjem sem ugotovila, da je odziv deklic na sprostitvene dejavnosti iz 

sklopa joge in masaže nekoliko intenzivnejši kot odziv dečkov. Pri sklopu tibetanskih 

obredov so po svojem odzivu izstopali dečki. Vaje so izvajali zelo zavzeto in natančno. 

Vsakodnevno so se razveselili obredov, še posebno so v pozitivnem smislu izstopali trije 

dečki, ki jih je sicer za delo težje motivirati od ostalih otrok. To je v nasprotju z mnenjem G. 

Schmidt (2008b), ki pravi, da dečke hitreje mine volja do izvajanja tibetančkov. Zadnji del 

sklopa tibetančkov sem podkrepila z zgodbami. Menim, da bi bil odziv ravno tako ugoden, 

tudi če ne bi vpletla zgodbe. Ravno nasprotno se je dogajalo pri počivalčku, kjer je 

pripovedovanje zgodbe pripomoglo, da je več otrok imelo zaprte oči in bolj umirjeno 

počivalo. Pri vizualizaciji so bili odzivi enakomerni, opazila sem le, da je več dečkov težje 

imelo zaprte oči kot deklice. Veliko spretnosti in zagretosti sem opazila pri deklicah pri 

izvajanju joge, vendar je bil odziv (umirjenost) enak tudi pri dečkih. Zelo dobro so se na 

masaže odzvale deklice. Zaznala sem, da so spretnejše pri izvajanju gibov in tudi manj grobe. 

Posebno sem bila vesela odziva dečka, ki ni sodeloval pri nobenem sklopu sprostitvenih 

dejavnosti, pri masaži pa je bil aktivno vključen, ravno tako se je aktivno vključila tudi 

deklica, ki je pri večini aktivnosti obsedela na tleh in samo opazovala ostale otroke. 

R 3: Ali se bodo z izvajanjem sprostitvenih dejavnosti izboljšali odnosi med otroki in v 

kolikšni meri? 

Vključevanje sprostitvenih dejavnosti pozitivno vpliva na celotno vzdušje v skupini. Ker so 

otroci manj napeti in razdražljivi, se posledično izboljšujejo tudi njihovi medsebojni odnosi. 

Med otroki sem opazila zmanjšano stopnjo prepirov. Skozi dejavnosti so postali bolj 

povezani. To se je še najbolj izražalo pri masaži, kjer jih je povezoval dotik in medsebojno 

sodelovanje, kar je vplivalo na izboljšanje kakovosti socializacije. Opazila sem, da se nihče 

od otrok ni branil dotika, sem pa zaznala, da se je nekaj otrok sprostilo, ko so bili masirani, 

niso pa bili sproščeni ob masiranju drugega. 
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S. Mumford (2006) ugotavlja, da so raziskave pokazale, da pomanjkanje dotika negativno 

vpliva na razvoj dojenčka. Tako menijo tudi Lacroix idr. (2007), ki pravijo, da je dotik ena 

izmed najbolj nagonskih potreb ljudi, ki se kaže v tem, da se radi dotikamo drugih oziroma se 

drugi dotikajo nas. Občutek za dotik se razvije že pri zarodku. Otrok za svoj zdrav razvoj 

potrebuje nežen in ljubeč dotik človeka. 

Opaziti je tudi razliko v komunikaciji in igri otrok, ki poteka precej tišje. Bertoncelj (2007) 

ugotavlja, da v današnjem času velikokrat pozabimo na tišino. Čeprav sta umirjenost in tišina 

človekova prava narava, ju vse prepogosto zanemarjamo in izključujemo iz našega vsakdana. 

Težko najdemo prostor, kjer imamo zunanjo tišino, še veliko težje v sebi najdemo notranjo 

tišino. Zunanje okolje vpliva na počutje in notranjost človeka. Če naša čutila prekomerno 

obremenimo, se lahko poškodujejo. Šele ko poskrbimo za čutila, lahko umirimo um. 

R 4: Na katero sprostitveno tehniko se bodo otroci najbolje odzivali? 

Odziv otrok je bil pozitiven na vse sprostitvene tehnike. Zelo malo otrok je ostalo pasivnih pri 

izvedbi dejavnosti (največkrat en deček in ena deklica). Vendar je običajno, da kateri izmed 

otrok odkloni sodelovanje (Bizjak, 1996). Pozitivne reakcije otrok na sprostitvene dejavnosti 

je bilo zaznati vsak teden bolj intenzivno, kar je razumljivo, saj so se na pričetku še seznanjali 

in se navajali na takšne metode dela. Časovno dejavnosti nisem imela enakomerno 

razporejenih, saj so vizualizacije trajale najmanj časa, najdlje pa je trajala masaža, ki je imela 

zelo blagodejen vpliv na otroke. Posledično je bilo po masaži zaznati največjo umirjenost 

otrok. Kot sem že napisala v odgovoru na drugo raziskovalno vprašanje, pa so dečki pri 

svojem odzivu in zagretosti vidno izstopali pri tibetančkih. Strinjam se s trditvijo R. Srebot in 

K. Menih (1996), ki trdita, da se otroci po morebitnih začetnih težavah in odporu odzivajo 

zelo ugodno. Ugotovila sem, da so vse tehnike učinkovite in pri otrocih spodbujajo pozitivne 

odzive. 

6 ZAKLJUČEK 

Namen izvajanja sprostitvenih dejavnosti v vrtcu je bil, da ugotovim, kako lahko sama s svojo 

lastno aktivnostjo prispevam k umirjenosti in manjši napetosti otrok. 
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V teoretičnem delu sem se seznanila z določenimi sprostitvenimi tehnikami in njihovim 

vplivom na psihično in fizično počutje odraslih in tudi otrok. 

V empiričnem delu sem skušala pridobljeno teoretično znanje prenesti v prakso in vsakdanje 

življenje naše skupine. Vsakodnevno izvajanje sprostitvenih dejavnosti je bila novost zame in 

za otroke. Preden sem pričela z aktivnostmi, sem bila v dilemi, ali bodo dejavnosti otroke 

pritegnile in ali bodo pripravljeni aktivno sodelovati. Kmalu po pričetku izvajanja sem 

zaznala, da se dejavnosti zdijo otrokom zanimive in jih večina otrok izvaja intenzivno in 

doživeto. Kmalu je bilo opaziti učinek sprostitvenih dejavnosti preko dneva, saj so otroci 

postali bolj umirjeni in motivirani za delo. Zaznati je bilo manj hrupa in prepirov med otroki. 

To je bilo tudi moje neposredno izhodišče in podlaga za pričetek izvajanja sprostitvenih 

dejavnosti. Z izvajanjem sprostitvenih dejavnosti se je vez med otroki poglobila; lahko rečem, 

da ravno tako vez med mano in otroki. Boljšega počutja in umirjenosti nisem zaznala samo 

pri otrocih, ampak tudi pri sebi, saj sem vaje izvajala tudi doma, ko sem se pripravljala na 

dejavnosti z otroki. Posledično sem na neugodne situacije reagirala bolj umirjeno. 

Z odzivom otrok in izboljšanjem vzdušja v skupini sem zelo zadovoljna in vem, da bom 

sprostitvene dejavnosti integrirala v delo v skupini tudi v prihodnosti. Na razpolago imamo 

širok spekter aktivnosti, ki pripomorejo k večji umirjenosti in zbranosti ter odpravljajo stres in 

napetost. Sprostitvene dejavnosti nam lahko služijo kot preventiva pred slabim počutjem. S 

samim izvajanjem sprostitvenih dejavnosti lahko združimo prijetno s koristnim in naredimo 

veliko dobrega za otroke in obenem tudi zase. 

Sprostitvene dejavnosti sem izvajala s celotno skupino naenkrat, torej v frontalni obliki dela. 

Če bi imela možnost, bi aktivnosti raje izvajala z otroki, razdeljenimi v manjše skupine, saj bi 

tako imeli na voljo več prostora, kot tudi večjo možnost individualnega dela in opazovanja 

otrok. 

V bodoče bi se poleg odziva otrok na sprostitvene dejavnosti na socialnem področju lahko 

osredinila in raziskovala tudi, kako sprostitvene dejavnosti vplivajo na učenje predšolskih 

otrok, kar bi povezala z aktualno temo v skupini. Tako bi poleg sprostitve, umiritve in dela v 

večji tišini na zabaven in igriv način skušala preko sprostitvenih metod vpeljati v 

vsakodnevne dejavnosti tudi učenje. 
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8 PRILOGA 

KROKODIL MURIMIR (Slosar, 2000) 

KROKODIL MURIMIR JEDEL JE KROMPIR, 

KO KROMPIRJA VEČ NI B`LO, JOKAL JE GLASNO: 

PIR, PIR, PIR, PIR, PIR!  

 


