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POVZETEK 

Številne študije, podane v diplomski nalogi, dokazujejo, kako pomembno vlogo ima narava za 

celosten razvoj, zdravje in življenje človeka. Kako pomembni so za nas gozdovi, saj nam dajejo 

čisto vodo in zrak, kar pripomore tudi k zdravju človeka. Zdravje je najpomembnejše v našem 

življenju. Če to vemo, nismo več v dvomih, ali bi otroke peljali v gozd ali ne. Ne le, da imajo 

otroci gozd radi, za njih je zanimiv, saj se lahko tam vsak dan odvija nova igra, poleg tega pa 

se v gozdu tudi celostno razvijejo.  

V diplomskem delu Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu so predstavljene načrtovane 

plesno-gibalne dejavnosti z otroki, ki sem jih izpeljala v naravi. Gibanje in narava gresta z roko 

v roki. Z raziskavo sem želela gibu dodati še kanček ustvarjalnosti, ob tem pa razvijati čutila 

otrok. Otroke sem k ustvarjalnemu gibu želela spodbuditi s pomočjo različnih naravnih 

materialov in živali. Opazovali smo naravo in jo posnemali – tako neživo kot tudi živo naravo. 

Na koncu pa sem seveda želela izvedeti, kakšno je razpoloženje otrok po končanih dejavnostih 

in igri v gozdu.  

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu 

sem predstavila prednosti naravnega okolja; kako naravno okolje pozitivno vpliva na otroke, 

čutila in njihov razvoj vse od zarodka pa do 4. leta starosti; kako naravo raziskujemo z 

različnimi čutili in kako otroke spodbuditi k ustvarjalnemu gibu.  

V empiričnem delu so podani rezultati raziskave. Zastavila sem si štiri raziskovalna vprašanja, 

na katera sem odgovorila s pomočjo opažanj odzivov otrok. V raziskavi je sodelovalo 21 otrok, 

11 dečkov ter 10 deklic, starih 3–5 let, ki so obiskovali OŠ dr. Janeza Mencingerja, enota Vrtec 

Bohinj, skupina Želve.  

V raziskavi sem ugotovila, da je počutje otrok po prihodu iz gozda boljše, bolj pozitivno in bolj 

umirjeno kot počutje po dnevu, preživetim v igralnici. 

Ključne besede: gibanje, gozd, narava, čutila, ustvarjalni gib, otrok. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Numerous studies, quoted in this thesis prove how significant is the role of nature for the 

integrated development, health and life of a human being. These studies describe the importance 

of forests that provide us clean water and air, which contribute to our health. If we are aware of 

that, there is no doubt whether to take children into the forest or not. Not only they enjoy being 

there since a new game can take place there every day, it also contributes to their integrated 

development. 

Planned dance and movement activities with children, which were carried out in nature, are 

described in the thesis, entitled “Through senses to creative movement in the forest”. Nature 

and movement are a great combination. The purpose of my research was adding some creativity 

to movement as well as developing the senses. By the means of natural materials and animals I 

tried to encourage the children to a creative movement. We observed nature – animate as well 

as inanimate – and tried to imitate it. My goal was to determine children’s moods after the 

activities and games in the forest. 

The thesis consists of two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part I described 

the advantages of natural environment and how it positively affects children, senses and their 

development from embryo up to the age of four. I explained how we explore nature with 

different senses and how to encourage children to a creative movement. 

In the empirical part, the results of my research are introduced.  I observed children’s responses 

and answered four research questions. 21 children participated in my research: 11 boys and 10 

girls between the ages of three and five, all of them pupils of Elementary school of dr Janez 

Mencinger, unit Vrtec Bohinj, group Želve. 

My conclusion was that, after returning from the forest, children are more positive and calm 

than after a day spent in a playroom. 

Key words: movement, forrest, nature, senses, creative movement, child.   
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1 UVOD  

»Predstavljajte si otroke, ki plezajo visoko med razprostrtimi vejami zelo starega drevesa ali s 

palicami in kamni zalezujejo žuboreči potok. Predstavljajte si jih, kako globoko sredi gozda 

izdelujejo loke in puščice ali začudeno opazujejo zgubanega kačjega pastirja, kako leze iz bube. 

Vse to je del igranja v veličastni naravi – domišljijske igre, vznemirljive pustolovščine in 

osupljiva odkritja. Svet narave je prostor za raziskovanje, učenje o tveganju, krepitev 

samozaupanja in pobeg v domišljijo« (Danks in Schofield, 2007, str. 10). 

Danes je otroštvo drugačno. Če se ozremo naokrog, vidimo otroke s telefoni v rokah, tudi ob 

lepem vremenu se igrajo  v zaprtih prostorih. F. Danks in J. Schofield (2007) pravita, da danes 

otroci le malokrat sledijo svoji domišljiji, zasuti so s plastičnimi igračami, telefoni in igricami, 

in da gre za materialistično generacijo (str. 12). Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih smo tisti, ki 

bi morali poskrbeti, da bi se otroci več gibali v naravi. Igranje na prostem pa bi moralo biti 

najpomembnejši del otroštva. Zakaj vzgojitelji in vzgojiteljice? Naša služba je drugačna od 

drugih. Je edinstvena, saj delamo z otroki in za otroke. Premisliti moramo, kaj je tisto, kar je 

dobro za otroke, in sprehod v gozd je zagotovo ena izmed najboljših stvari, ki jih lahko damo 

otrokom.  

Za tiste vrtce, ki imajo v okolici le delček narave ali gozda, bi moral biti odhod v naravo del 

njihovega vsakdanjika. Zavedati bi se morali, da je sprehod v gozd ali na bližnji travnik za 

otroke nekaj pomembnega. N. Gyorek (2012) v publikaciji Povabilo v gozd srečnih otrok 

navaja, da so s projektom dokazali, kako zelo pomembna je narava za otroke. Otroci so gozd 

sprejeli kot naravno igrišče, kot učilnico v naravi. Pokazalo se je, da so vsak list, veja ali 

kamenček, ki so jih našli v gozdu, pomembni ne samo za gozd, ampak tudi za zdrav 

intelektualni, čustveni in socialni razvoj otrok. Otrokom in nam ponuja gozd ogromno znanja 

in spoznanj za življenje.  

Navdih za diplomsko nalogo sem našla ob prvi zaposlitvi v Vrtcu Bohinj, saj ni minil dan, ko 

z vzgojiteljico ne bi bili na sprehodu v naravi ali v gozdu. Ugotovila sem, kako pozitivno igra 

v naravi in gozdu vpliva na otroke in kako otroci tam uživajo. Prav to me je spodbudilo k pisanju 

diplomskega dela, saj bi rada spodbudila tudi tiste, ki ne obiskujejo gozda in narave prav 

pogosto, naj le začnejo, saj bodo kmalu opazili razliko v delu z otroki pred in po obisku narave.    
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 GOZD IN OTROCI 

N. Gyorek (2014) pravi, da se je človek skozi celotno evolucijsko zgodovino razvijal v naravnih 

okoljih. V zadnjih dveh milijonih let smo se 99,95 odstotkov časa razvijali v divjini ter živeli 

kot lovci in nabiralci. Šele v zadnjih 10.000 letih smo se začeli stalno naseljevati (str. 11). Kar 

nekaj je študij, ki dokazujejo, kako pomembno vlogo je imela in še ima narava za celosten 

razvoj, zdravje in življenje človeka (Kaplan in Kaplan, 1989; Ulrich in sod. 1991; Taylor in 

sod. 1998; Wells in Evans, 2003 v N. Gyorek, 2014). Gozdovi nam dajejo čisto vodo in zrak, 

posledica tega pa je naše zdravje. Ne le to, dajejo nam tudi hrano. Ljudje danes stremijo k 

zdravemu življenju, vsepovsod so recepti, letaki o zdravi prehrani in gibanju, med ljudmi 

potekajo iz dneva v dan pogovori o tem, kaj je zdrava prehrana. A to ni vse. Ne zavedamo se, 

kako še bolj od tega potrebujemo gozd. N. Gyorek (2014) navaja, da sta po mnenju 

strokovnjakov ključna dejavnika za poslabševanje zdravja otrok tako imenovana »motnja 

pomanjkanja narave«, ki jo je definiral Louv (2005 v N. Gyorek, 2014) in »zmanjševanje 

pridobivanja lastnih izkušenj« (Norris, 2004 v N. Gyorek, 2014) (str. 17). Otrokom je danes 

nekako »odvzeto« otroštvo. Otroci preživijo veliko časa v sedečem položaju pred televizijo, se 

ne pogovarjajo med seboj, namesto tega uporabljajo spletne klepetalnice na računalniku in 

mobilnem telefonu, kar vpliva na njihov socialni in čustveni razvoj, k vsem tem pa 

»pripomorejo« tudi mediji. N. Turk (2014) pravi, da so današnji otroci in mladostniki predvsem 

v mestih izgubili stik z naravo in pogosto nimajo izkušnje neposrednega druženja z vrstniki v 

naravnem okolju. Še posebej pa na njih negativno vplivajo pritiski iz okolice, 

preobremenjenost, stres, vplivi medijev in hiter tempo sodobne potrošniške družbe. Zaradi 

takega načina življenja se je v mnogih porodila želja iti nazaj k naravi (str. 48). Zakaj torej 

otroke peljati v gozd? Četudi v njem ni igrač, ampak le naravni material, jim ne bo nikoli 

dolgčas. Nabirajo lahko liste in rože, pobirajo palice in sestavijo iz njih »hišo«, »grad«, izdelajo 

gugalnico iz polomljenih vej in kamenja, se lovijo, igrajo simbolne igre. N. Gyorek (2012) 

pravi, da imajo otroci gozd radi, ker stvari lahko prenašajo, kombinirajo, preoblikujejo, 

premeščajo, odvzemajo in sestavljajo na različne načine. Pri tem uporabljajo domišljijo, so 

kreativni in neverjetno inovativni (str. 9). V vrtcu imamo neomejen čas, ki ga lahko posvetimo 

gibanju in igri v naravi. Ker večina otrok že od jasli naprej obiskuje vrtec, smo lahko mi, 

vzgojitelji in vzgojiteljice, tisti, ki temu posvetimo več časa.  
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2.2 PREDNOSTI NARAVNEGA OKOLJA 

Ko govorimo o gibanju, učenju in igri v naravi z otroki, govorimo o neki vrsti pedagogike. 

Rečemo ji gozdna pedagogika. N. Gyorek (2014) pravi, da jo v Sloveniji še vedno bolj ali manj 

prepoznamo kot dejavnosti, ki promovirajo naravoslovje, gozd in gozdarstvo (str. 35). N. Turk 

(2014) pa opisuje gozdno pedagogiko kot vedo o vzgoji in izobraževanju na temo gozda, 

gozdarstva in sodi k doživljajski pedagogiki. Cilj gozdne pedagogike je zbližati človeka z 

naravo, temelji pa na izkustvu: doživeti gozd in naravo s čuti in čustvi, izkušenjsko (N. Turk, 

2014). Da bi dosegli ta cilj, moramo oditi v naravo in doživeti direktne izkušnje. Imeti moramo 

pristen kontakt z naravo, ob tem pa uporabljati svoja čutila. Ni dovolj, da otroku ponudimo 

zgolj simbolne izkušnje, da z njim le govorimo o naravi, jo opazujemo skozi okno, kažemo 

preko medijev in knjig. N. Turk (2014) pravi, da je narava človekova zdraviteljica, učiteljica, 

vodnica (str. 48). Odraslim gozd pomeni sprostitev, počitek, razmislek o nadaljnjem delu in 

življenju ali pa način rekreacije in regeneracije za telo. Otrokom pa gozd predstavlja nekaj čisto 

drugega. Predstavlja jim svobodo, zabavo, igro z vrstniki, premagovanje ovir, raziskovanje 

neznanega, odkrivanje in opazovanje živih bitij. N. Gyorek (2012) v svoji publikaciji Povabilo 

v gozd srečnih otrok navaja, da za otroke pomeni prihod v gozd vpogled v popolnoma nov, 

velik, skrivnosten in zanimiv svet. Pred njimi leži svet, ki jih lahko pripravi na resnično 

življenje, vzbuja v njih željo po znanju, vleče na plano njihovo inovativnost in kreativnost, ter 

vzbuja sodelovanje in druženje (str. 13). Poleg tega pa narava močno vpliva tudi na posamezna 

področja otrokovega razvoja.  

 

Vpliv narave na posamezna področja otrokovega razvoja 

Kognitivno opazovanje, pozornost, koncentracija, zapomnitev, 

predstave, spomin, mišljenje, učenje, znanje, dojemanje, 

reševanje problemov 

Motorično razvoj motoričnih sposobnosti 

Senzorično uporaba vseh čutil, sprejemanje, prilagajanje, povezovanje 

in organizacija senzornih dražljajev, vključno z vedenjem, 

ki se pojavi kot odgovor na dražljaje 

Čutno-gibalno zaznava in občutenje ter prenos v gibalno dejanje  

Psiho-socialno učenje socialnih veščin in spretnosti 

Emocionalno motivacija, pozitivna in negativna čustva, uravnavanje 

čustev 
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Komunikacijsko razvoj govora, razvoj verbalne in neverbalne komunikacije, 

navezovanje stikov z drugimi 

Spoznavno in osebnostno pozitivna samopodoba, občutek pripadnosti skupini, 

samozavest 

Tabela 1: Vpliv narave na posamezna področja otrokovega razvoja (N. Gyorek, 2014, str. 44) 

V tabeli 1 vidimo, kako močno narava vpliva na nekatera področja otrokovega razvoja. T. 

Bergant (2017) v svojem delu z naslovom Pomen gibanja in raziskovanja v naravi za razvoj 

naših otrok opisuje prav to, zakaj je pomembno, da se otroci v predšolskem obdobju raznoliko 

gibljejo v organizirani vadbi, še posebej pa na prostem in nestrukturirano. Možgani otrok se 

razvijajo in zorijo v pričakovanju izkušnje. Najprej so te izkušnje senzorične, kasneje pa so 

otroški možgani pripravljeni na gibalne izkušnje. Do vstopa v odraslost izstopajo miselne oz. 

kognitivne izkušnje. Izkušnje vplivajo na oblikovanje in zorenje možganov (Bergant, 2012 v 

Bergant, 2017). Tudi Piagetova razvojna teorija pripisuje v zgodnjem otrokovem razvoju velik 

pomen gibalnim aktivnostim. Motorični razvoj ima v prvih dveh letih odločilno vlogo za razvoj 

prvih oblik intelektualnih sposobnosti. Vpliv gibalnih aktivnosti je neposreden, ker se primarne 

intelektualne aktivnosti oblikujejo iz osnovnih gibalnih akcij (Kroflič, 1999, str. 37). Poleg tega 

otroci v naravi razvijajo tudi socialne veščine. V gozdu se vzpostavijo drugačna razmerja kot v 

igralnici. Otroci morajo v gozdu sodelovati med seboj, če hočejo, da jim neka določena 

aktivnost uspe. Vsak otrok najde svojo vlogo, med njih se razporedijo naloge. Hitro se sestavijo 

v neke nenačrtovane skupinice in si poiščejo prostor brez posredovanja vzgojitelja. Manj je 

motečega vedenja, kot sta pretepanje in ustrahovanje. Otroci v gozdu gradijo na zaupanju. Preko 

svobode otroci krepijo svojo samozavest in samozaupanje. V gozdu premagujejo ovire in 

rastejo ob misli, da lahko oviro premagajo. Zato je prav, da se odpravimo v gozd tudi v slabšem 

vremenu ali zimskem času, saj tudi to spodbuja samozavest pri otrocih. Zaradi vizualnih in 

senzoričnih izkušenj ter aktivne igre se izboljša govorno in pisno jezikovno izražanje. V gozdu 

se tudi tisti otroci, ki so »tihi« v igralnici, razživijo in so bolj sproščeni. Poveča se tudi njihova 

koncentracija, posledično pa motivacija za nadaljnje učenje, saj so otroci v gozdu navdušeni 

nad raziskovanjem, izkustvenim učenjem in aktivno igro. Poveča se njihovo znanje o naravi in 

razumevanju naravnih procesov. Poveča se zanimanje za naravo, saj imajo otroci priložnost 

opazovati od blizu in raziskovati še neznano. To znanje pa se seveda lažje ohrani, saj je možna 

povezava teoretičnega in praktičnega znanja v celoto (Gyorek, 2012).  
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2.3 OTROCI IN ČUTILA 

Ko se dojenček rodi, že začenja raziskovati svet okoli sebe. Do konca prvega leta se teža 

njegovih možganov podvoji, zato je pomembno, da že na tej stopnji prispevamo k otrokovemu 

razvoju. Medtem ko rastejo možgani, se veča tudi število možganskih celic, ki se morajo 

povezati z raznimi možganskimi centri. Da te povezave nastanejo, moramo spodbujati 

dojenčkovo radovednost. Čim bolj so možganske povezave dozorele in razvejane, bolj bo otrok 

pozneje sprejemal svet. Vsestransko telesno in duševno rast otroka pospešujemo tako, da hkrati 

z razvojem vida, sluha, vonja in okusa skrbimo tudi za razvoj spomina in motorike (Mennen, 

1999) .  

 

Čeprav čutila največkrat obravnavamo ločeno, se med seboj zelo prepletajo. So osnova za 

oblikovanje občutkov, čustev, miselnih vzorcev, sklepanja in učenja (Gyorek, 2014).  

 

2.4 ODKRIVANJE NARAVE Z VSEMI ČUTI  

Otrok, ki v prvih letih življenja spozna svoje občutke, se bo pozneje veliko laže spopadel z 

okoliščinami, ki jih ne pozna. Dandanes ima na žalost malo otrok priložnost, da bi sproščeno in 

svobodno odraščali v naravi, ki bi jim sama po sebi nudila možnosti, da bi razvijali svoje čute 

(Mennen, 1999). Nekoč je bilo del vsakdana ljudi, da so tekli po gozdu, nabirali jagode, plezali 

in lovili ravnotežje na drogovih, plezali na drevesa, tako pa si nabirali močna čutna izkustva. 

Namesto v naravi so danes otroci bolj pod vplivom telefonov, računalnikov in televizije in le 

redko se ima nekdo možnost igrati v naravi. Tudi P. Mennen (1999) pravi, da umetni svetovi – 

televizija in računalnik – otroke preplavljajo z dražljaji, s tem pa preprečujejo pravo, intenzivno 

dojemanje. Zaradi tega otroci dojemanje razvijajo enostransko. Posledica tega so motnje v 

koncentraciji in pasivnost. N. Gyorek (2014) pravi, da je naša naloga, da otrokom dopustimo, 

da spoznajo, da je svet živ, pomemben, zanimiv, lep in da je eden od smislov življenja pozitivno 

doživljanje narave. Otroci potrebujejo okolja, v katerih lahko sledijo svojim nagnjenjem in 

poskusijo tudi kaj novega. V gozdu na razvoj otroka vplivajo različni dražljaji, ki vplivajo na 

njegova čutila, in glede na te dražljaje se seznanjajo z lastnimi občutki, čustvi, doživetji, 

spoznavajo okolico in s tem pridobivajo nove izkušnje (Gyorek, 2014). Otroci se v gozdu 

srečujejo z različnimi situacijami, lahko jih zebe, lahko jih je strah živali, mogoče se v gozdu 

počutijo neprijetno. Pomembno je, da otrokom omogočimo, da čustva izražajo na pravi način 

in jih skušajo razložiti. Otroci potrebujejo razmere, ki jih motivirajo in jim nudijo priložnosti, 

da se koncentrirajo, sicer se njihovi čuti in inteligenca ne morejo razvijati (Mennen, 1999).  
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 VID 

Oči so za mnoge ljudi najpomembnejši organ. P. Mennen (1999) navaja, da približno 60 % vseh 

informacij iz okolja prejmejo naši možgani preko oči. Vendar pravi, da se mora otrok najprej 

oči naučiti uporabljati, saj si mora svoj svet s pomočjo čutov šele ustvariti. Pomagamo mu tako, 

da ga seznanjamo z barvami, prostori, osebami in mu posredujemo različne vtise. Novorojenček 

od prvega trenutka vidi jasno in razločno, a je izredno kratkoviden, saj vidi predmete z žariščno 

razdaljo dvajset do petindvajset centimetrov. Predmete v tej razdalji lahko jasno razločuje, kar 

je bolj oddaljeno, pa učinkuje nejasno. V daljavi vidi samo svetlobo in gibanje. V obdobju do 

šestih mesecev otrok odkrije svoje roke in gibanje rok usklajuje s tistim, kar dojame z očmi. Pri 

pol leta dojenček že ve, da so velikost, vrsta, oblika in barva predmeta nekaj trajnega. 

Prepoznava predmete in dojame, da obstajajo tudi takrat, ko jih ne vidi. Pri enem letu otrok 

razločno vidi predmete, ki se hitro premikajo in jim s pogledom sledi. Predmete prepoznava 

tudi že z neobičajnega zornega kota, a vendar ga lahko določeni predmeti in ljudje zmedejo. 

Nekateri otroci lahko že približno pri dveh letih razlikujejo, v čem so si predmeti različni in 

podobni. Takoj ko otrok spozna barve, do njih vzpostavi poseben odnos. Barve povezuje s 

svojim razpoloženjem in čustvi. Glede na njegovo razpoloženje ga ena barva bolj privlači, 

druga manj. V tretjem letu življenja otrok že dojema vsakdanje drobne spremembe v okolju, ki 

ga že dobro pozna, od četrtega leta dalje pa znajo otroci že abstraktno razmišljati, saj se razvije 

njihova domišljija. Otroci od takrat naprej vidijo tudi slike in predstave, ki so dogajajo v njihovi 

notranjosti (Mennen, 1999). 

 

Kako je v naravi z vidom? N. Gyorek (2014) pravi, da smo danes vsi gledalci – televizije, 

mimoidočih, življenja – toda malo je takih, ki znajo opazovati in videti. Opazovanje je 

definirano kot aktivnost, pri kateri nekaj oziroma nekoga opazujemo z namenom, da pridobimo 

določene informacije (prav tam, str. 52). Opazovanje ne vključuje samo vida, ampak vsa čutila, 

vendar je vid tisto čutilo, ki nas v gozdu prvo opozori, da smo našli nekaj zanimivega. Gozd 

tudi na odrasle deluje sproščujoče in umirjeno, zato se odrasli radi vračamo tja. Nekateri za 

počitek, drugi za sprehod v naravi, spet tretji za rekreacijo. Prav tako gozd blagodejno učinkuje 

tudi na otroke (Gyorek, 2014).  

 

 TIP 

P. Menenn (1999) pravi, da je čut tipanja najstarejši človekov čut. Dojenček že v materinem 

trebuhu čuti spremembe razpoloženja svoje matere. Novorojenček pa spoznava svoj svet tako, 

da ga zagrabi – v pravem pomenu besede. Najprej gre za refleksne prijeme, ko avtomatično 
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objame vsak predmet, ki se dotakne njegovih dlani, po tretjem mesecu življenja pa refleks oslabi 

in dojenček se nauči, da predmetov ne le zagrabi, temveč jih tudi izpusti. Pri šestih mesecih 

dojenček praviloma predmete že trdno drži in jih pri tem vrti v svoji dlani. Predmete lahko tudi 

prestavlja iz roke v roko. Pri osmih mesecih je že tako spreten, da lahko raztrga celo papir, 

kmalu za tem pa pozna tudi že »pincetni prijem«. Pri enem letu je otrok že zelo spreten, saj je 

zelo razvil gibe svojih rok, ki jih zdaj lahko usklajuje z očmi in vodi z razumom. Malček lahko 

zdaj že drži svinčnik, se sam hrani in na željo drugega prijema ter podaja predmete. To lahko 

počne, ker je že spoznal »kleščni prijem«, ki je nadomestil »pincetni prijem«. V drugem letu 

življenja se poveča otrokova želja po gibanju. Lahko že teče in prehodi večje razdalje. To starost 

imenujemo tudi faza odkrivanja. Na začetku je svet, ki ga odkriva, njegov dom. To počne s 

korakanjem, ustavljanjem, dotikanjem, tipanjem. S tem začuti in razišče vse, kar mu stoji na 

poti. Otrok spozna prostor in razvije prostorsko orientacijo. Zaveda se tudi velikosti prostora in 

pridobi občutek za razdaljo. Otrok ima tudi trdno vez s tlemi, saj so tla v določenem pogledu 

tisto, česar se lahko oprime. Otroci z užitkom, predvsem pa še povsem prvinsko, uporabljajo 

tip. Tipajo s stopali, ko bosi hodijo po kamnih, pesku ali travi. Tipajo z usti in s celim telesom. 

Igrače in vse okoli njih jih spodbudijo k ustvarjalnemu oblikovanju (igra s kockami, naravnim 

materialom ...). V četrtem letu starosti lahko otroci sami izdelajo že kaj bolj zapletenega, saj so 

njihove motorične sposobnosti že tako razvite (Mennen, 1999).   

 

Gozd je za otroke nekaj posebnega. Je zanimiv, saj v njem najdemo veliko različnih oblik, je 

skrivnosten, poseben pa je prav za to, ker se v njem otroci celostno razvijajo. N. Gyorek (2014) 

pravi, da gozd otroku sam po sebi ponuja pestro paleto dražljajev in tam niso potrebne neke 

posebne organizirane dejavnosti. Otroku moramo le dopustiti, da se poda skozi lastno 

raziskovanje. Poleg tega, da otroci v gozdu tipljejo z rokami, pa dotike naravnega okolja 

zaznava celo telo. Otroci hodijo po gozdu, se dotaknejo raznih materialov, začutijo trnje grmov 

na svojih nogah, padejo na različno površino, ki je lahko bodičasta ali pa mokra. N. Gyorek 

(2014) pravi, da so tudi njihove noge nenehno v stiku z neravnimi tlemi. Vse to pa pomembno 

vpliva tudi na druge vidike zaznave, čutno-gibalne in ravnotežne (Gyorek, 2014). 

 

 SLUH 

Medtem ko se vid osredotoča na zunanji svet in možganom sporoča, kaj se dogaja okoli nas, pa 

je sluh usmerjen navznoter. Zvoki glasov se prenašajo do možganov, ki jih prepoznajo kot jezik. 

Šele nato se lahko odzovemo na to, kar nam je nekdo rekel, in ukrepamo (Mennen, 1999). Že 

dojenčki v materinem telesu reagirajo na določene zunanje in notranje vtise. Otroci najprej 
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slišijo bitje materinega srca, reagirajo pa tudi že na materine občutke. Poleg bitja srca 

povzemajo tudi vtise iz zunanjega sveta. Novorojenčki vse glasove slišijo zelo jasno, vendar 

bolj prisluškujejo človeškim glasovom. Vid in sluh pa sta v tem obdobju ločena. Šele pri štirih 

ali petih tednih se začneta usklajevati. V stiku z ljudmi začne dojenček oddajati tudi prve hotene 

zvoke. Ti glasovi so nezavedni. Po dveh mesecih otrok svojemu nasmehu doda posebne zvrsti 

glasov, to pomeni, da se otrok že odziva na naše govorjenje. Zavedno poslušanje otroku odpre 

pot do jezika. V prvem letu življenja se najprej nauči besed, ki so zanj čustveno pomembne. 

Najprej izgovarja malo besed, vendar istočasno v možganih shranjuje polno novih izrazov, pri 

dveh letih pa pride do izbruha novih besed. Otroci odraščajo počasi. Do spremembe po navadi 

pride med starostnim obdobjem od dveh do treh in pol let, ko dojenček zraste v malčka. Otrok 

se takrat nauči prisluhniti in se tudi zavestno odziva na naše besede. Po tretjem letu se otrok že 

dovolj nauči jezika in z njim povezanega mišljenja, da se lahko sporazumeva z uporabo besed. 

Od štirih let naprej si otrok zaželi pravih pogovorov, nauči se poslušanja, ko se druži s starši, 

in začne posnemati njihov način komunikacije. Zato je zelo pomembno tudi, kako se odrasli 

pogovarjamo med sabo (Mennen, 1999).  

 

Gozd je za otrokov sluh pomemben predvsem za to, ker je tako drugačen. V gozdu so zvoki 

popolnoma drugačni kot v igralnici, v mestu, na ulici, na televiziji … Gozd da otrokom občutek 

tišine, čeprav ni nikdar tiho. N. Gyorek (2014) pravi, da se v gozdu človeku spremeni slušna 

zaznava, celota zvočne gozdne zavese je dosti bolj mehka v primerjavi z ostalimi zvoki v mestu. 

Otroci pa se pri poslušanju zvokov gozda, tudi prej umirijo. Temu so, po besedah N. Gyorek 

(2014), pritrdile tudi slovenske vzgojiteljice, ki redno izvajajo dejavnosti v gozdu.  

 

 VOH IN OKUS 

Kako pomembna sta voh in okus v našem življenju, kažejo raziskave na zarodkih, ki so 

pokazale, da celo še nerojeni otroci vadijo svoj voh (Mennen, 1999). Preko hrane, ki jo dobijo 

od matere, zaznajo določene vonje, ki se jim vtisnejo v spomin. Kasneje, ko se otrok že rodi in 

ko počasi spoznava svoje okolje, to ne poteka le z očmi, ušesi in rokami, ampak tudi z nosom 

in usti. Voh in okus igrata v prvem letu otrokovega življenja celo glavno vlogo. Otrok že kot 

dojenček vsak predmet resnično spozna šele z ustnicami in jezikom. Vse razišče in poskusi. V 

drugem letu starosti se otroci z vonji in okusi ukvarjajo že zelo čustveno. Nekaj povohajo ali 

poskusijo novo jed in na to sledi zelo spontana reakcija: »Blek,« in vse, kar so imeli v ustih, 

izpljunejo. V tej starosti otroci torej bolj razlikujejo med »to imam rad« in »tega ne maram«, 

kot pa da bi znali natančno razložiti, kaj in kako nekaj diši ali kakšen okus ima. V tretjem letu 
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starosti imajo otroci katero od jedi že zelo radi, nekatere ostro odklanjajo. To je pogosto odvisno 

od njihovih občutkov. Nekaj, kar jim je včeraj še teknilo, se jim zdaj zdi že odvratno. Že majhna 

sprememba v hrani je dovolj (Mennen, 1999). 

 

N. Gyorek (2014) pravi, da je vonj tudi čutilo, ki je najbolj povezano s spominom. Ničesar si 

ne zapomnimo bolj, kakor vonja. Vendar to čutilo človek danes zavestno premalo uporablja. 

Če se zavemo, tudi odrasli velikokrat ne znamo povedati, kateri vonj pripada določenemu 

naravnemu materialu, hrani in podobno. Različne vonje težko opišemo, vendar pa lahko 

opredelimo občutke, ki nam jih vzbujajo (Gyorek, 2014).  

 

2.5 USTVARJALNI GIB 

Otroci se radi veliko igrajo, gibljejo in ustvarjajo. Mutnica, B. (2015) pravi, da je gibanje igra 

in človekova naravna potreba. Gibanje in igra sta najpomembnejša dejavnika za oblikovanje 

varnega in zdravega okolja za otroka, med seboj pa sta močno prepletena. Tudi M. Videmšek 

in M. Visinski (2001) menita, da gibanje otrokom daje občutek ugodja, varnosti, veselja, 

dobrega počutja, sprejetosti v okolje itn. Kakor močno je igra povezana z gibanjem, prav tako 

je tudi ustvarjanje.  

 

B. Kroflič (2003) pravi, da je ustvarjanje najvišja človekova potreba, zadovoljitev potrebe 

človeku omogoča samouresničevanje. Ob ustvarjanju z gibanjem se povezujeta temeljna in 

najvišja človekova dejavnost v novo kvaliteto. Ta se kaže v sproščenosti, dobrem počutju, 

zadovoljstvu, v prisluškovanju sebi in odzivanju okolju. Ustvarjanje z gibanjem je telesna 

dejavnost in  prav zato v naši kulturi zelo zavirana (str. 178). B. Kroflič (2003) meni, da ko 

ustvarjamo z gibanjem, se izražamo s telesom, posredujemo svojo notranjost, sproščamo s 

samim seboj, ne prek varnih posrednikov, kot so besede, zvoki, barve … Pri ustvarjanju 

neposredno izpostavljamo sebe.  

 

Ustvarjalni gib lahko opredelimo kot pristop oziroma način dela, kjer je gib sredstvo za 

motiviranje, razlago in udejanjanje učne snovi (Geršak, 2013). Ko govorimo o ustvarjalnem 

gibu kot nekem pristopu za učenje različnih vsebin kurikuluma in načrtovanju dejavnosti v 

povezavi z ustvarjalnim gibom, se naslanjamo na dve področji; na eni strani na gibanje, na drugi 

pa na umetnost (prav tam). V. Geršak (2013) pravi, da sta to neločljivi celoti, saj pristop 
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zagovarja proces učenja, kjer uporabljamo telo – gibanje, po drugi strani pa se skozi gib tudi 

umetniško izražamo oziroma ustvarjamo samega sebe.  

 

Kaj pa je ustvarjalni ples oziroma ustvarjalni gib? Odrasli, ki imajo usvojenega nekaj 

»tehničnega znanja«, kot so poznavanje elementov gibanja, elementov prostora, elementov časa 

in elementov kvalitete samega giba, lahko svoj plesni svet nadaljujejo v neskončno. Z enim 

korakom nadaljujemo naprej v nek gib, ki ga še ne poznamo. To pomeni ustvarjanje. Ne glede 

na to, kakšen je ta ples, mogoče ta, ki ga plešemo danes, ali stoletja star ples; mogoče je to 

otroško rajanje ali pa ples, ki je notranje določen. Lahko gre za nek povsem popuščen ples, 

svoboden ali pa neki umirjen ples (Zagorc, 2006). N. Sadar Šoba (2014) pravi, da je ustvarjalni 

gib aktivno, telesnoizrazno in povezovalno sredstvo. Z njim lahko sproščamo napetosti, 

spodbujamo ustvarjalnost, razvijamo osebnost, samozavest in pozitivno samopodobo. M. 

Zagorc (2006) pa navaja, da ustvarjanje z gibanjem za otroke pomeni naraven način izražanja, 

ki jih sprošča, zadovoljuje in osrečuje. Mi, vzgojitelji ter učitelji, pa smo tisti, ki moramo znati 

pripeljati otroka do tega, da se bo zavedal zmožnosti svojega telesa za vse vrste gibanja; da se 

bo naučil zavedati prostora, gibanja skozi prostor, da bo znal nadzirati hitrost svojega gibanja 

in svojo energijo (Zagorc, 2006).  

 

V. Geršak (2015) navaja, da kadarkoli se človek giblje, telo uporablja prostor, energijo in čas. 

To so osnovni elementi plesa. Plesna ustvarjalnost otroka se razvija prav z raziskovanjem in  

kombiniranjem  teh elementov. Naše orodje za gibanje je naše telo in deli telesa tako znotraj 

kot zunaj. Gibanje pa poteka lahko na mestu (stresanje, raztegovanje, upogibanje, zavijanje, 

kroženje …) in v prostoru (hoja, tek, poskok, hopsanje, galop, plazenje …) (Geršak, 2015).  

 

 PROSTOR 

Telo se giblje v prostoru na različne načine. Gibi so lahko majhni, srednji ali veliki. To pomeni, 

da z rokami, nogami ali pa s celim telesom prikažemo določen gib zelo na široko, roke 

iztegnemo, delamo velike korake, ali pa naredimo nek majhen gib. Uporabimo lahko visok, 

srednji ali nizek nivo gibanja. Visok nivo pomeni, da se gibljemo pokončno, na prstih ali 

zravnani, srednji nivo je nekje vmes, nizek nivo gibanja pa je pri tleh na različne načine. Tudi 

oblika gibanja je lahko drugačna, okrogla ali ravna. Gibljemo se lahko naprej ali nazaj po 

prostoru, vstran ali pa diagonalno. Pot, ki jo naredimo, pa je lahko zelo različna – naravnost, 

zavita, cik-cak ali krožna. Gibanju lahko dodamo tudi elemente časa in različne elemente, 

vezane na raziskovanje energije (Geršak, 2015). 
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 ENERGIJA 

Energijo preko gibanja raziskujemo na različne načine. Glede na stopnjo vložene sile je hoja 

lahko živahna, uravnotežena, sproščena ali pa težka, napeta (Zagorc, 2006).  

 

 ČAS 

Glede na čas je gibanje lahko počasno, hitro ali s poudarki. Dodamo lahko tudi ritem, ki je lahko 

naraven ali enakomeren. Gibanje je odvisno tudi od trajanja, ki je lahko kratko ali dolgo, in od 

tempa (hitro, počasi) (Geršak, 2015). 

 

2.6 POMEN USTVARJALNEGA GIBANJA ZA OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ 

Potreba po gibanju spada med osnovne človekove potrebe, v predšolskem obdobju je gibanje 

ključnega pomena za razvoj vseh človekovih funkcij. Otrok z gibanjem razvija in krepi svoje 

telo, v povezovanju posameznih gibalnih dejavnosti pa se urijo njegove spretnosti. Z gibanjem 

otroci pridobijo nove izkušnje iz okolja, razvijejo se koordinacijske sposobnosti in pridobijo 

boljšo prostorsko predstavo o svojem telesu (Dolinšek in Bratina, 2017). V članku Z 

ustvarjalnim gibom do trajnega znanja V. Geršak (2013) navaja nevroznanstvenika, Tima 

Burnsa (2011, v Geršak, 2013) in Johna Rateyja (2008, v Geršak, 2013), ki sta z raziskavami 

potrdila, da gibanje pozitivno vpliva tudi na delovanje možganov, saj jih gibanje pripravi na 

učenje, prav tako pa jih v otroštvu pomaga organizirati. Znanstvenika pravita, da ko se gibljemo, 

zadnji, spodnji del možganov postane zelo aktiven in živci posredujejo informacije v višje 

predele možganov, ki jih uporabljamo za koncentracijo. Z gibanjem smo lahko bolj 

koncentrirani in koncentracijo ohranimo dlje časa. Ugotavljajo tudi, da bolj ko so otroci pri 

gibanju koordinirani in imajo boljše ravnotežje, bolje možgani delujejo. Usklajeno gibanje obeh 

polovic telesa vodi do usklajenega delovanja obeh možganskih polovic in s tem pozitivno 

vpliva na učne sposobnosti otrok (prav tam). T. Bergant (2017) pa navaja, da gibanje vpliva 

tudi na razvoj in zorenje gibalnega sistema, razvoj in zorenje senzoričnih sistemov in njihove 

integracije na nivoju osrednjega živčevja. Otrok z gibanjem pridobiva motorične veščine, 

senzorične izkušnje in si ustvarja številna spoznanja o sebi in svetu.  

 

V. Geršak (2006) navaja razloge, zakaj naj bi se otroci v vrtcu in šoli veliko gibali. Gibanje (Po 

Kovar, Combs, Campbell, Napper-Owen in Worrel, 2004, v Geršak, 2006) koristno vpliva na 

učence, saj gibanje: 
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- izboljšuje cirkulacijo krvi in kisika; 

- zvišuje vsebnost kisika v možganih; 

- uravnava otrokovo razpoloženje; 

- zvišuje raven notranje motivacije; 

- zmanjšuje negativne vplive učenčevega sedenja; 

- odvrača od pasivnega učenja; 

- pozitivno vpliva na razmišljanje; 

- povečuje zainteresiranost; 

- vzdržuje ravnovesje med duševnim in telesnim stanjem. 

 

V. Geršak (2006) pravi, da se otroci in mladostniki nekako »zatekajo« h gibanju in plesu, ker 

imata gibanje in čustvovanje veliko skupnega. Mnogi v gibu in plesu najdejo zadovoljstvo, saj 

se na tak način lahko osvobodijo svojih čustev in občutij, ki jih s pomočjo besed težko povedo. 

Otroci se preko gibanja zavejo sebe in svojega telesa, pridobijo občutek uspeha in zadovoljstva 

(prav tam). Tudi G. Schmidt (2010) navaja, da sta ples in gibanje tesno povezana z 

razmišljanjem in čustvovanjem. Sta pomembna člena pri gradnji samopodobe, samozavedanja 

in samoopredelitve. Razvija se tudi otrokova ustvarjalnost, med otroki pa se krepijo socialne 

interakcije (Schmidt, 2010).  

 

2.7 NARAVA KOT MOTIVACIJA ZA USTVARJANJE GIBOV  

Narava je nekaj čudovitega. Vsako minuto se zgodi nekaj novega. Vse naokrog letajo različne 

ptice, z veje na vejo skačejo veverice, če se sklonimo k tlom, najdemo ogromno majhnih, zelo 

različnih živalih, ki si gradijo svoj dom in iščejo hrano, če se odpravimo k ribniku, pa najdemo 

žabe in njihove paglavce. Kamorkoli se obrnemo, je nekaj novega. Vsi otroci ne poznajo 

občutka svobode in igre v naravi. F. Danks in J. Schofiled (2007) pravita, da moramo te otroke 

na nek način spodbuditi. Pravita, da bi morali otrokom izlet v naravo predstaviti kot drzno 

odpravo ali odkrivanje novega, potem bi nas otroci prosjačili, da bi šli z njimi ven – da bi 

dokončali svoje skrivališče, splezali na novo drevo ali poiskali še več paglavcev. Če bi otroci 

dobili priložnost, bodo na prostem odkrivali čudežne in vznemirljive stvari. Tudi Cornell (1994) 

pravi, da se otroci v novem okolju takoj želijo izkazati. Tečejo navzdol po strmih pobočjih, 

želijo premagati priljubljene ovire, kot so potoki, hlodi, skale in pečine. Zato dajmo otrokom 

možnost gibanja v naravi.  
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M. Gale in A. Skubic (2015) opisujeta pomembnost gibanja v naravi v sedmih točkah: 

 Z gibanjem ohranjamo in krepimo otrokovo zdravje. Kisik je hrana in zdravilo za 

delovanje fizičnega telesa kot človekove psihe. Z gibanjem na svežem zraku pa 

vplivamo na še več in še bolje izkoriščen kisik v našem telesu. 

 Narava ponuja naravni poligon za vsakega otroka. V naravi je več možnosti za gibalne 

aktivnosti in igro. Vsako drevo, korenina, veja ali kamen je lahko vadbeni pripomoček. 

 Naravno okolje je priložnost za razne pustolovščine, ki bodo z različnimi naravnimi 

poligoni okrepile otrokovo samozavest in njegov pogum (Danks, Schofield 2007 v Gale, 

Skubic 2015). 

 Otroku se v naravi zbudi želja po raziskovanju, kar pomeni, da se z notranjo motivacijo 

začne gibati in raziskovati okolje. 

 Narava spodbudi otrokovo domišljijo in ustvarjalnost z naravnimi materiali, ki jih lahko 

otrok na različne načine vpleta v svojo igro (Danks, Schofield 2007 v Gale, Skubic 

2015). 

 Otroci z gibanjem naravo doživljajo z vsemi čutili. 

 Z gibanjem v naravi in lastnim zgledom razvijamo pozitivni odnos do narave.  

 

Narava je lahko tudi spodbuda za ustvarjanje gibov in plesa. Vse, kar je živo, otroke motivira. 

V spoznavanje okolja vključujejo vsa svoja čutila in celotno telo. Otroku moramo pri 

ustvarjanju gibov dopustiti lastno pot do plesnega izraza, to pomeni, da stremimo k različnosti 

gibalnega in plesnega izraza, torej otrokom pustimo, da sami raziskujejo možnosti izvedbe giba 

(Schmidt, 2010). Narava ponuja veliko možnosti kognitivnega učenja. Otroci delajo z naravnim 

materialom in tako spoznavajo fizikalne lastnosti sveta, v katerem živijo. Spoznavajo ga z 

vsemi čutili – očmi, ušesi, nosom, jezikom, kožo ter s čutilom za ravnotežje. Spodbude za 

ustvarjalni gib v naravi so lahko različne: hribi in doline, po katerih otroci tečejo; drevesa, na 

katera splezajo; se splazijo skozi luknje in skačejo čez luže; različno kamenje, ki ga lahko 

kotalijo in posnemajo gibanje le-tega. Dobra spodbuda za gibanje so tudi različne vonjave, kot 

je vonj rož, sadežev, vlažnega listja, vonj travnika. Tudi tip je lahko spodbuda za gib, saj 

vključuje celotno telo, ki zazna toploto in hlad okolja, hrapavost, gladkost, trdoto in mehkost. 

V naravi najdemo tudi slušne spodbude, to so zvoki, ki jih slišijo v naravi: oglašanje živali, 

šumenje listov, kapljanje dežja, drgnjenje vej druga ob drugo. Raziskovanje okusa v naravi pa 

je za otroke še posebej zanimivo, a pri tem moramo biti predvsem odrasli previdni in se 

prepričati o strupenosti rastlin in plodov, ki jih otroci poizkušajo (Schmidt, 2010).  
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3 EMPIRIČNI DEL           

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Ustvarjalnost danes postaja vse večja potreba vsakega posameznika. B.  Kroflič (1992, str. 20) 

pravi, da je ustvarjalnost dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost in 

osebnostna lastnost. Ustvarjati pomeni biti dejaven v določenem trenutku, razvijati mišljenje 

na različnih področjih življenja, biti sposoben svoje mišljenje spremeniti, preoblikovati, ob 

vsem tem pa razvijati svojo osebnost. Ustvarjalni smo lahko na več načinov. Eden izmed 

načinov, ki ga bom predstavila v svoji diplomski nalogi, je, kako in na kakšen način razvijati 

plesno ustvarjalnost v gozdu. V vsakdanjem delu z otroki sem ugotovila, kako zelo drugačno 

je vedenje otrok v gozdu v primerjavi z vedenjem v igralnici. Videla sem, kaj vse dobrega jim 

v življenje prinese igra v gozdu. Preko tovrstne igre otroci razvijajo motorične sposobnosti, 

domišljijo, zbirajo predmete iz narave, pobirajo palice, otipavajo drevesa, iščejo luknje, lahko 

so kreativni, inovativni, stvari prenašajo, kombinirajo, preoblikujejo, premeščajo, odvzemajo 

in sestavljajo na različne načine (Gyorek, 2012). Naravne danosti gozda bi rada izkoristila tudi 

kot motivacijo za ustvarjalni gib. Otrokom lahko ponudimo različne spodbude za plesno 

ustvarjanje. Notranje spodbude izhajajo iz predhodnih doživetij in domišljijskih predstav otroka 

ter podoživljanja njegovih čustvenih stanj. Zunanje spodbude lahko predstavlja opazovanje in 

raziskovanje naravnega okolja z vsemi čutili, človekovih izdelkov, glasbe, zvokov, poezije, 

pravljice, čutnih spodbud, oblačil in različnih rekvizitov, s katerimi otrok ustvarja z odnosom 

do oblike predmeta, gibanja predmeta in njegove funkcije (Geršak, 2015). Kot zunanjo 

spodbudo bom uporabila gozd, opazovanje in raziskovanje le-tega, poslušanje zvokov iz 

narave, tipanje predmetov v naravi, vonj narave. V raziskavi bom skušala povezati naravo, 

gibanje in umetnost. Umetnost bomo z otroki spoznavali preko ustvarjalnega giba. Raziskovali 

bomo osnovne elemente plesa, kot so na primer velikost, nivo, smer in hitrost. Dodali bomo 

tudi naravne rekvizite, ki jih bomo poiskali v gozdu, in s tem skušali ustvariti nove in zanimive 

gibe.  

 

3.2 CILJI 

1. Preko igre z različnimi naravnimi materiali spodbuditi otroke k plesno-gibalni aktivnosti v 

gozdu. 

2. S pomočjo plesno-gibalnih dejavnosti spodbuditi otroke k čutnemu zaznavanju narave. 

3. Ugotoviti, v kolikšni meri lahko z ustvarjalnim gibom otroci izrazijo gozdna doživetja. 

4. Ugotoviti, kako se otroci počutijo po ustvarjalni igri in plesnih dejavnostih v gozdu. 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

R1: Kateri naravni materiali v gozdu bodo otroke spodbudili k plesno-gibalni igri? 

R2: Kako bodo otroci skozi ustvarjalni gib posnemali naravo v gozdu?  

R3: Na kakšen način spodbuditi otroke k plesnemu izražanju na temo gozda? 

R4: Kakšno bo razpoloženje otrok po plesnih dejavnostih in igri v gozdu? 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

 Vzorec  

Raziskava bo potekala v skupini Želve v podružnici v Srednji vasi v Bohinju. Vključenih bo 21 

otrok, od tega 11 dečkov in 10 deklic, starih 3–5 let. 

 

 Pripomočki 

Uporabila bom pripomočke iz narave, kot so drevesa, rastline, živali v gozdu ter neživi material 

(kamenje, odlomljene veje, rože, lubje, storže, posušene liste, seno, trava, prst). 

 

 Postopek zbiranja podatkov 

Opazovanje otrok pri prosti igri v gozdu: 

Opazovala bom, kaj otroci najprej opazijo, ko pridejo v gozd, kam grejo, kaj delajo,  kako se 

gibljejo in kakšna je njihova prosta igra. 

Otroke bom motivirala z načrtovanimi gibalnimi dejavnostmi, povezanimi z naravo. Opazovali 

bomo gozd kot tak, kaj vse otroci vidijo in najdejo v gozdu. Poskusili bomo posnemati gibanje 

vsega, kar bomo našli v gozdu, torej različnih rastlin, dreves, živali, listja, palic, kamenja. 

Otroke bom motivirala tudi z načrtovanimi plesno-gibalnimi dejavnostmi. Preko plesnih 

spodbud na temo narave bomo spoznali več elementov plesa, sami pa bodo ustvarjali in si 

izmišljali tudi nove gibe.  

Opazovanje otrok po prihodu iz gozda: 

Zanima me, kakšno bo razpoloženje otrok, vedenje in kako aktivni bodo po prihodu iz gozda. 

Ugotavljala bom tudi, če so jim bile dejavnosti všeč in če bi šli v gozd še kdaj.   

 

 Obdelava podatkov 

Svoja zaznavanja in opažanja bom sproti zapisovala. Vsako dejavnost z otroki bom opisala v 

obliki analize in jo dokumentirala s fotoaparatom. Na koncu bom odgovorila na svoja 
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raziskovalna vprašanja in preverila, ali sem dosegla vse zastavljene cilje. Uporabila bom 

deskriptivno analizo pedagoškega raziskovanja. 

 

3.5 DEJAVNOSTI 

 DEJAVNOST: Preko zvoka do ustvarjalnega giba 

 

Področje:  

- gibanje. 

 

Povezava z ostalimi področji:  

- umetnost; 

- narava. 

 

Cilji:  

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja; 

- razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, 

estetskega in vrednostnega doživljanja; 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

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

telesa (Kurikulum, 1999). 

 

Oblike dela: 

- skupna. 

 

Metode dela: 

- poslušanje; 

- opazovanje; 

- pogovor; 

- igra. 

Materiali in pripomočki:  

- palice; 
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- kamenje;  

- posušeni listi; 

- storži.  

 

Potek in analiza: 

Z otroki smo odšli na travnik ob gozdu. Motivirala sem jih s pojočo skledo tako, da sem udarila 

po njej s palico, posoda pa je zadonela. Otroci so prihiteli k meni in se umirili. Rekla sem jim, 

naj zaprejo oči in pozorno poslušajo zvoke, ki jih slišijo okoli sebe.  Ko smo odprli oči, so mi 

povedali, da slišijo petje ptic, zvok žage, zvok traktorja in šumenje vode. Otrokom sem rekla, 

da bomo danes plesali, ampak bomo namesto glasbe poslušali zvoke iz narave in nanje skušali 

zaplesati. Spet smo zaprli oči. Pozorno smo poslušali le ptičje petje (Slika 1: Poslušanje zvokov 

iz okolice). Otrokom sem rekla, naj sedaj poskušajo zaplesati ob zvoku ptičjega petja. Tako 

smo ponovili tudi pri zvoku traktorja, motorne žage in šuma vode. Zanimivo jih je bilo 

opazovati. Pri ptičjem petju so se gibali in plesali veselo, poskočno in nasmejano. Gibali so se 

po prostoru – po polju, v vseh smereh, bolj hitro, a hkrati nežno. Nekateri so oponašali ptička, 

kako leti, drugi so veselo poskakovali naokoli (Slika 2: Ples ob ptičjem petju). Pri zvoku 

motorne žage so bili njihovi gibi že bolj ostri, bili so bolj na mestu, niso uporabili veliko 

prostora. Še posebej je bil zanimiv deček, ki je takoj odreagiral na zvok žage in se začel tresti z 

rokami in nogami, ob tem pa z usti oponašati žago: »Brrrrrrrr, brrrrrr!« (Slika 3: Ples ob zvoku 

motorne žage v okolici). Pri zvoku šumenja vode so plesali mirno, počasi, povezano, pri zvoku 

traktorja pa hitro, odrezavo, z usti so brneli kot pri žagi. Potem sem uporabila še kamenje, dva 

storža, palice in suho listje. Pri zvoku kamenja so otroci veselo poplesavali v vse smeri, plesali 

so hitro (tudi zvok kamenja je dajal hiter ritem), uporabljali so visok nivo, nekatere deklice so 

se prijele za roke in skupaj poskočno zaplesale (Slika 4: Ples ob zvoku kamenja). Zanimiv je 

bil tudi zvok palice. Palico sem prelomila in opazovala, kako reagirajo otroci. En deček je 

plosknil in trznil ob zvoku palice (Slika 5: Poslušanje in gib ob prelomu palice). Nekateri so le 

trznili. Pri šumenju lista so otroci plesali po prostoru, nekateri v visokem nivoju, nekateri čisto 

pri tleh – nizek nivo. Pri zvoku storža je bilo podobno kot pri zvoku žage (dva storža sem drgnila 

drug ob drugega) (Slika 6: Ustvarjanje gibov ob zvoku dveh storžev). Na koncu sem otroke 

vprašala, kateri zvok jim je bil najbolj všeč. Deklicam je bil najbolj všeč zvok ptic, dečkom pa 

zvok žage. Vsak je pozorno prisluhnil zvoku, ki mu je bil všeč, in je še enkrat zaplesal na ta 

zvok.  
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Slika 1: Poslušanje zvokov iz okolice 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Ples ob ptičjem petju 
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Slika 3: Ples ob zvoku motorne žage v okolici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Ples ob zvoku kamenja 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slika 5: Poslušanje in gib ob prelomu palice 
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Slika 6: Ustvarjanje gibov ob zvoku dveh storžev 

 DEJAVNOST: Preko vida do ustvarjalnega giba 

 

Področje:  

- umetnost. 

 

Povezava z ostalimi področji:  

- narava; 

- gibanje. 

 

Cilji:  

- otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed 

njih; 

- otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo; 

- razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, 

rok in nog), ravnotežje; 

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, opazovanje izbranih virov iz okolja; 

- negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na zunanji svet; 

- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškim sredstvom (telesom) (Kurikulum, 1999). 
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Oblike dela: 

- skupna; 

- skupinska; 

- individualna. 

 

Metode dela: 

- raziskovanje; 

- opazovanje; 

- pogovor. 

 

Materiali in pripomočki: 

- dva lončka za opazovanje živali; 

- dve živali, ki ju otroci poiščejo v gozdu. 

 

Potek in analiza: 

Z otroki smo raziskovali gozd. Po kratkem času sem jih vprašala, kaj vse v gozdu vidijo. 

Povedali so mi, da vidijo drevesa, liste, veje, živali, debla. Zanimalo me je, kakšno je drevo, 

kako se drevo giblje. Dve deklici sta rekli: »Poglej, jaz sem drevo!«, »Poglej, takšno je drevo!« 

(Slika 7: Deklica: »Ej, Špela, jest sm drevo!«). Spodbudila sem jih z vprašanji in jih povabila, 

da si še bolj natančno pogledajo drevo. Nekaj otrok je gibalno pokazalo drevo z vejami. Stali 

so čisto pri miru. Ampak drevo ni pri miru, krošnja se giblje. Gibati so se začele tudi roke – 

veje otrok – drevesa. Otroke sem želela razdeliti v dve skupini za nadaljnjo dejavnost. Še preden 

sem to naredila, je deklica opazila na veliki skali pajka z dolgimi nogami. Vsi smo šli pogledat 

pajka. Opazovali smo ga kar nekaj časa, kako se premika na skali. Pajka smo dali v lonček, da 

si ga še bolj podrobno ogledamo. Zanimalo me je, kakšen je pajek, kako se premika, kako 

premika vsako nogo. Ta pajek je bil zelo zanimiv, ker se je med premikanjem zelo tresel. Ko 

sem otroke spodbudila h gibalnemu izražanju, se je deklica, namesto da bi šla na »vse štiri« kot 

večina otrok, začela tresti oziroma poskakovati. Njene roke in noge so bile trde in pri miru, pri 

tem pa je poskakovala v zrak, kot je nekako poskakoval, se tresel pajek. Druga deklica je šla na 

»vse štiri«, nato pa je poiskala palico, ker ima sama premalo nog in rok, da bi bila pajek. Palico 

je držala v eni roki in čepe poskusila hoditi z dodatno nogo (Slika 10: Deklica s palico: »Jst 

mam še eno nogo, ker ma pajk več nog«.). Nekaj dečkov je tako začelo plezati na večji kamen, 

tako kot je plezal pajek po veliki skali. Pri posnemanju pajka so otroci uporabljali nizek nivo – 

pri tleh po vseh štirih. Gibali so se po prostoru (po gozdu) (Slika 11: Fantje oponašajo gibanje 
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pajka, ki leze po skali.). Odšli smo na travnik in tam poskušali poiskati še kakšno žival. Otroci 

so našli pikapolonico. Deklica je pikapolonico previdno vzela v roke. Pozorno smo jo 

opazovali, kakšna je, kako se premika in ali je hitra ali počasna. Nato sem otrokom rekla, da 

bodo sedaj oni pikapolonice in naj se premikajo tako, kot se premika pikapolonica. Otroci so 

se po vseh štirih premikali kot pikapolonica. Bili so zelo hitri. Na koncu sem otrokom rekla, da 

bomo tako kot ti dve živali tudi mi odšli sedaj na kosilo in si bomo malo odpočili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Deklica: »Ej, Špela, jest sm drevo!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Slika 8: Deklica: »Pajek, pajek, pajek!« 
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Slika 9: Pajek na skali 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Deklica s palico: »Jst mam še eno nogo, ker 

ma pajk več nog«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Fantje oponašajo gibanje pajka, ki 

leze po skali. 
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 DEJAVNOST: Preko tipa do ustvarjalnega giba 

 

Področje:  

- umetnost. 

 

Povezava z ostalimi področji: 

- gibanje; 

- narava. 

 

Cilji: 

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje izbranih virov iz okolja; 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med predmeti in 

ljudmi (Kurikulum, 1999).  

 

Oblike dela: 

- skupna; 

- individualna. 

 

Metode dela: 

- opazovanje; 

- raziskovanje; 

- pogovor; 

- posnemanje. 

 

Materiali in pripomočki: 

- naravni material (rože, veje, suho listje, kamenje, lubje, storži). 

 

Potek in analiza: 

Otroci so z zaprtimi očmi potipali predmet v vrečki. Poskušali so ugotoviti, kateri predmet je. 

V vrečki je bilo lubje. Kar nekaj otrok je to ugotovilo. Vsak otrok je dobil košček lubja. Vsak 

je košček lubja pretipal z vseh strani. Zanimalo me je, kaj vse lahko počnemo s koščkom lubja, 

kako se lahko gibljemo. Z otroki v telovadnici velikokrat telovadimo z različnimi predmeti 
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(časopis, majhne žoge, blazinice, napolnjene s peskom, rutke), tako da so otroci hitro našli ideje, 

kaj vse bi delali z lubjem. En deček ga je dal na stopalo (na čevelj) in z njim hodil (Slika 12: 

Deček z lubjem na stopalu). Deklica ga je dala na glavo in poskušala držati ravnotežje, da ji 

lubje ne bi padlo na tla, spet drug deček ga je dal na dlan, roko pa iztegnil. Hodil je tako, da mu 

lubje ne bi padlo na tla. Zanimivo je bilo tudi to, da je deklica rekla, da se z njim lahko 

pobožamo po obrazu. Pobožala se je po licu in ustih. Otroke sem spodbudila še k plesu z lubjem. 

Nekatere deklice so se zavrtele z njim tako v visokem nivoju kot v nizkem nivoju – počepu. 

Drugi otroci so nadaljevali gibanje in z lubjem bolj iskali ravnotežje. Nadaljevali smo z drugo 

vrečko. V drugi vrečki je bila roža. Pogovorili smo se, kako drugačna je roža od lubja. Roža je 

mehka, nežna, diši. Vsak otrok je dobil svojo rožo. Z rožo smo se pobožali po obrazu tako kot 

prej z lubjem. Otroci so ugotovili, da je lubje bolj hrapavo in da se je z rožo bolje božati, ker je 

bolj mehka (Slika 13: Ko smo se z rožo pobožali po obrazu, je deklica rekla: »Mehka je!«.). 

Nato sem jih spodbudila k gibanju. Tudi z rožo so ustvarjali različne gibe. Njihovi gibi so bili 

mehki, nežni, v visokem nivoju. Zadnja stvar v vrečki je bila palica. Otroci so potipali in po 

sami obliki so takoj vedeli, da je palica. Vsak je dobil eno palico. Tudi o palici smo se 

pogovorili, kakšna je. Otroci so rekli, da je trda, hrapava. Še preden sem jih povabila k 

ustvarjanju gibov, je deklica imela palico na glavi in z njo lovila ravnotežje. Rekla je: »Špela, 

poglej!« (Slika 14: Deklica s palico na glavi. Deklica: »Špela, poglej!«). Tudi ostali otroci so 

nato dali palico na glavo in skušali hoditi kot ta deklica. S palico so se premikali počasi in v 

visokem nivoju. Nekaterim je palica predstavljala predmet za bojevanje. Takoj ko so jo dobili 

v roke, so bili nekateri fantje že pripravljeni na »boj«. Z otroki smo veliko v gozdu in vedno, 

ko pridemo v gozd, opazim, da tako fantje kot punce zagrabijo palice. Palica je za njih zelo 

pomembna, lahko jim je v oporo ob hoji, za igro. Tudi nekega dečka sem vprašala, kaj ima 

najraje v gozdu. Odgovoril mi je, da to, da lahko iščejo palice. Opazujejo, katera palica je 

»boljša«, večja, bolj zanimive oblike. Menim, da jim je bila dejavnost všeč. Večina otrok je 

zelo sodelovala, iskali so nove gibe. Mislim pa, da jim je bilo težko plesati, ker ob plesu nisem 

predvajala glasbe. Otroci so navajeni na glasbo ali pa določen zvok, ob katerem se potem 

gibljejo, plešejo. A vseeno so bili zelo ustvarjalni.  
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Slika 12: Deček z lubjem na stopalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Ko smo se z rožo 

pobožali po obrazu, je deklica 

rekla: »Mehka je!«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Deklica s palico na glavi. Deklica: »Špela, 

poglej!« 
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 DEJAVNOST: Preko vonja do ustvarjalnega giba 

 

Področje: 

- umetnost. 

 

Povezava z ostalimi področji: 

- narava; 

- gibanje. 

 

Cilji: 

- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti; 

- otrok odkriva, spoznava in primerja neživo naravo; 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo; 

- razvijanje ustvarjalnosti; 

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja (Kurikulum, 1999). 

 

Oblike dela: 

- skupna; 

- skupinska. 

 

Metode dela:  

- poslušanje; 

- vonjanje; 

- pogovor; 

- razgovor; 

- demonstracija. 

 

Materiali in pripomočki: 

- materina dušica; 

- seno; 

- trava; 

- bezgovi cvetovi. 
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Potek in analiza: 

Otroke umirim s pojočo skledo. Sprašujem jih, kaj vse lahko z nosom delamo. Otroci mi 

odgovarjajo, da z nosom lahko dihajo, vohajo. Globoko vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi 

usta. Nato ponovimo vajo tako, da eno nosnico s prstom zapremo. Skozi drugo vdihnemo, 

zadržimo dih in jo zapremo, odpremo drugo nosnico, skozi katero izdihnemo. To nekajkrat 

ponovimo. Naš nos je pripravljen na nove vonjave. Otroke razdelim v štiri skupine. Vsaka 

skupina dobi vrečko, v kateri je ena vonjava. V zaprtih vrečkah so: bezgovi cvetovi, materina 

dušica, seno in trava. Na sredini so štiri škatle, v njih pa ti materiali, ki so sedaj vidni. Otroci 

dobijo navodilo, da vsak povoha svojo vrečko in skuša ugotoviti, kateri vonj je, tako da 

povohajo še materiale v škatlah. Vsaka skupina otrok je to naredila, pravilen vonj je našla le 

ena skupina. Menim, da je bila naloga kar zahtevna za otroke. Nekateri mogoče niso najbolje 

zavohali materiala, ki je bil v vrečki. Naslednja naloga je bila, da vsi povohajo bezeg. Otroke 

spodbudim k plesu. Pomagam jim z vprašanji: Kakšen vonj ima bezeg? Ali se počutijo vesele, 

bi plesali bolj veselo ali bolj umirjeno? Kako bi plesali, s katerim delom telesa? Otroci so 

odgovarjali: »Mmmm diši, to poznam; mmm, to je kot sok; veselo bi plesali, tako diši.« Otroci 

so zaplesali (Slika 17:Ples: kako občutimo vonj bezga). Nato smo povohali še seno. Vprašala 

sem jih, kako bi zaplesali sedaj, kakšen vonj ima seno. Otroci so odgovarjali: »Veselo; fuj, to 

smrdi.« Nekateri so se spačili ob vonju sena. Otroci so plesali zelo različno, nekateri so 

poskakovali, drugi so plesali bolj počasi, bolj odrezavo, nekateri spet bolj povezano. Menim, 

da je bila ta naloga kar težka, še posebej za dečke. Fantje skoraj niso zaplesali in tudi niso 

ustvarjali gibov glede na vonj, kar je vidno tudi na slikah. Sodelovale so bolj deklice, znale so 

se prepustiti domišljiji in zaplesati. Na splošno so se veliko lažje otroci izražali glede na tip, 

sluh in vid kot glede na vonj in kasneje glede na okus. Vesela sem, da so imeli tako oni kot tudi 

jaz priložnost poskusiti nekaj novega. S tem so imeli neko dobro izkušnjo z vohom, morali so 

biti res zelo pozorni samo na vonj. Tudi zame je bilo to nekaj novega. 
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Slika 15: Delo po skupinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Deček: »Ej, ta je ta prava!«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17:Ples: kako občutimo vonj bezga 
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 DEJAVNOST: Preko okusa do ustvarjalnega giba 

 

Področje: 

- umetnost. 

 

Povezava z ostalimi področji: 

- narava; 

- gibanje. 

 

Cilji: 

- Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, poskoki, skoki); 

- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti; 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem; 

- otrok spoznava različno hrano (Kurikulum, 1999). 

 

Oblike dela: 

- skupna; 

- individualna. 

 

Metode dela: 

- poslušanje; 

- demonstracija; 

- okušanje; 

- pogovor. 

 

Materiali in pripomočki: 

- mrtva kopriva; 

- voda. 

 

Postopek in analiza: 

Z otroki smo se igrali ob potoku v gozdu. Kar naenkrat sem rekla, da sem tako zelo žejna in 

sploh ne vem, kaj naj pijem. Otroci so takoj zavpili: »Vodo!«. Rekla sem jim: »Kako naj pijem 

vodo, saj nimam stekleničke z vodo s seboj?«. Otroci so mi rekli, naj popijem kar to iz potoka. 
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Vprašala sem jih, če mislijo, da je čista. Večina otrok mi je potrdila, nekateri pa so bili tiho. 

Razložila sem jim, da je ta voda res čista, saj prihaja z gora. Poskusila sem vodo in se jim 

zahvalila za idejo, ki so mi jo dali, da sem se lahko odžejala. Povabila sem jih, naj jo tudi oni 

poizkusijo. Otroci so takoj planili k potoku, počepnili in popili vodo. Bili so tako navdušeni in 

veseli, da jim dovolim piti vodo kar s potoka. Vsi so jo dali v dlan in popili. Že takoj, ko so jo 

popili, so nekateri naredili prve gibe. Deček je rekel, da je mrzla in se »stresel«, deklica me je 

pogledala in rekla: »Aaaaaaa, kok je dobra!« in svoje občutke prikazala s telesom in obrazom 

(Slika 18: Veselje in dobri občutki ob pitju vode. Deklica: »Aaaaaaa, kok je dobra!«). Vprašala 

sem jih, kakšen okus ima voda. Nekateri so rekli, da je okus dober, drugi, da nima okusa. 

Nadaljevala sem s tem, kako bi lahko s telesom zaplesali, kako se počutimo ob pitju vode. 

Zaplesale so večinoma deklice, tako da so se zavrtele. Nato sem jim rekla, da sem sedaj tudi 

lačna. Vprašala sem jih, kaj naj pojem v gozdu. Nekateri so rekli trobentice, drugi jagode. 

Vendar tega ni bilo. Pokazala sem jim mrtvo koprivo. Rekla sem, da so cvetovi zelo okusni. 

Povabila sem jih, da ga poizkusijo (Slika 20: Cvet mrtve koprive). Otrokom je bilo zelo všeč. 

Kar jedli so in jedli, iskali so še več mrtvih kopriv in trgali njene cvetove. Tudi naslednji dan, 

ko smo odšli na enako mesto, k potoku, so jo spet iskali in odtrgali cvet ter ga pojedli. Vprašala 

sem jih, kakšnega okusa je. Odgovarjali so mi: »Sladka je. Mmm, dobra je! A lahko še eno?« 

Rekla sem jim, naj s telesom poskusijo pokazati, kakšnega okusa je cvet. To je bilo res težko. 

Mogoče sem jim tudi sama dala premalo vprašanj in tudi jaz nisem vedela, kako bi to pokazali. 

Večinoma so izrazili občutke z obrazno mimiko in mogoče manjšim telesnim gibom, le ena 

deklica je veselo zaplesala. Nato sem jim rekla, da še vedno nisem sita. Odšla sem do travniške 

krvomočnice in pojedla njen list. Rekla sem jim, da ima ta res poseben okus, naj le poskusijo, 

kakšen. List travniške krvomočnice je bil grenek, čisto drugačnega okusa kot cvet mrtve 

koprive. Ena deklica se je res spačila ob poskušanju le-tega, ampak najbolj zanimivo je bilo to, 

da je bil večini otrok tudi ta list všeč. Zdi se mi, da so bili le tako navdušeni nad tem, da lahko 

v gozdu jedo kar tisto, kar najdejo. Tudi te liste so želeli vsi poskusiti in še kakšnega več pojesti. 

Ko sem jih vprašala, kako bi zaplesali in pokazali s telesom, kakšen okus je, so imeli tudi tukaj 

težave. To področje jim je res manj znano. Ugotovila sem, da jim je bilo najtežje gibalno 

prikazati voh in okus. Tudi zame je bilo to nekaj težjega.  
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Slika 18: Veselje in dobri občutki ob pitju 

vode. Deklica: »Aaaaaaa, kok je dobra!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Travniška krvomočnica 
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Slika 20: Cvet mrtve koprive 
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Slika 21: Ples ob okušanju cveta mrtve 

koprive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Pačenje deklice ob okušanju                                                                                                    

lista travniške krvomočnice 
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4 EVALVACIJA 

V svoji raziskavi sem ugotovila, da so bile nekatere dejavnosti zelo dobro izbrane, nekatere pa 

bi lahko načrtovala nekoliko drugače glede na starost, zmožnost otrok in njihove predhodne 

izkušnje s takimi dejavnostmi.  

Prva načrtovana dejavnost, prek zvoka do ustvarjalnega giba, je bila dobro pripravljena. Otroci 

so pozorno prisluhnili zvokom iz okolja in me presenetili s svojimi gibi, ki so jih ustvarili. 

Uporabljali so različne elemente plesa: prostor, energijo in čas (Kovač Valdes, 2010). Njihovi 

gibi so bili pri vseh zvokih zelo različni, od bolj mehkih, sproščenih in nežnih gibov pri 

poslušanju ptičjega petja, vse do ostrih, hitrih in krčevitih gibov. Gibali so se v različne smeri 

(naprej, nazaj, diagonalno), plesali so tako na mestu kot v prostoru.  

Tudi druga načrtovana dejavnost, prek vida do ustvarjalnega giba, je bila dobro pripravljena. 

Najprej smo opazovali gozd. Ko sem jih spodbudila z vprašanji, kaj vse vidijo v gozdu, so takoj 

odgovorili. Nato smo posnemali drevo. Otrok drevo ni najbolje motiviralo. Ko pa je deklica 

opazila pajka, so otroci takoj prihiteli k pajku. Vsi so ga želeli videti in prijeti. Najbolj me je 

presenetilo, kako dobro so otroci pajka opazovali in ga posnemali. Ko sem jih spodbudila h 

gibanju, so bili otroci neverjetni. Skoraj vsak je pajka drugače posnemal, deklica je bila pozorna 

na tresenje pajka in se je začela tresti, fantje so opazili to, da pleza po skali, in jim je bilo najbolj 

všeč, da lahko plezajo na skalo in pokažejo, kako pajek pleza. Zanimivo je bilo tudi to, kako 

pozorna je bila ena deklica in opazila, da ima pajek več nog kot ona, zato pa sama potrebuje še 

eno nogo. Tudi ostali otroci so posnemali pajke na različne načine. Skoraj vsi so uporabili nizek 

nivo, gibali so se naprej in skozi prostor. Pri opazovanju pikapolonice so otroci uporabili enake 

elemente, ker pa je bila na travniku in nato v rokah deklice, so se gibali tudi vsi na tleh in po 

»vseh štirih«.  

Tretja dejavnost, prek tipa do ustvarjalnega giba, je bila prav tako dobro izbrana. Otroci so imeli 

že prej izkušnje z ustvarjanjem giba s predmetom, tako da jim ta dejavnost ni delala posebnih 

težav. Najprej smo predmet potipali, nato pa sem jih spodbudila k plesu s predmetom. Ustvarjali 

so različne gibe, predmet so držali, ga prenašali in pri tem iskali ravnotežje, se zavrteli.  

Četrta načrtovana dejavnost, prek vonja do ustvarjalnega giba, je bila nekoliko prezahtevna za 

otroke. Otroke sem razdelila v štiri skupine, nato so skupine iskale enak vonj iz svoje vrečke v 

škatlah tako, da so povohali tudi vonj v različnih škatlah. Ugotovila sem, da bi bilo boljše, če 

bi dejavnost izpeljali bolj počasi, tako da bi bila najprej na vrsti prva skupina, nato druga, tretja 

in četrta. Tako bi bili otroci lahko bolj pozorni in ne bi hiteli. Namesto štirih različnih vonjev 
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bi lahko za začetek izbrala dva in bi med tema dvema otroci poiskali vonj, ki je v njihovi vrečki. 

Nekoliko bolj zahtevno je bilo ustvarjati gibe glede na vonj, ki so ga zaznali. Otroci so 

sodelovali in ustvarjali različne gibe, vendar so jih med seboj bolj ponavljali. Za bezeg so takoj 

odgovorili, da diši, in so veselo plesali. Ko smo povohali še enkrat seno, so rekli, da smrdi, in 

so se spačili. Ko pa so začeli plesali, so bili njihovi gibi podobni prejšnjim.  

Tudi zadnja dejavnost, prek okusa do ustvarjalnega giba, je bila bolj zahtevna. Otroci so bili 

navdušeni nad pokušanjem rož in pitjem vode, saj to ni nekaj vsakodnevnega in je bila dobra 

motivacija. So pa imeli težave ob ustvarjanju gibov glede na zaznan vonj. Ob samem pokušanju 

so ustvarili gibe bolj na mestu, ob direktni reakciji pokušanja določene stvari, zelo malo pa so 

se gibali v prostor.  

S samimi dejavnostmi sem želela poskusiti nekaj novega. V predšolskem obdobju in kasnejšem, 

šolskem obdobju, sem opazila, da je pri plesu vse preveč posnemanja. Želela sem, da bi otroci 

dobili novo izkušnjo in skušali sami ustvariti gibe. Najprej sem jih spodbudila, da sami 

razmislijo, kako bi se prek čutov gibalno izrazili, šele ko sem opazila, da potrebujejo pomoč, 

nadaljnjo spodbudo, več vprašanj, sem jim to ponudila. Pri nekaterih dejavnostih so bili otroci 

zelo ustvarjalni, zmogli so še več, kot sem pričakovala in v določenih trenutkih so me prav 

prijetno presenetili. 

V nadaljevanju je predstavljena interpretacija rezultatov glede na zastavljena vprašanja 

projekta:  

R1: Kateri naravni materiali v gozdu bodo otroke spodbudili k plesni igri? 

 

Otroke so k igri pritegnili najbolj palice različnih oblik, kamenje in rože. Zato sem si v eni 

izmed načrtovanih dejavnosti izbrala prav te materiale. Otrokom je palica še posebej zanimiva. 

Vedno iščejo še večje, še boljše, bolj zanimive oblike, všeč so jim tudi tiste, ki so mnogo težje, 

in že razmišljajo, kako bi jih prestavili nekam, da bi se z njimi igrali. Rože so jim všeč, ker so 

lepe, dišijo in ker z njimi delajo šopke. Predvsem sem opazila, da so všeč tistim, ki pogrešajo 

koga izmed staršev in zato za njih naberejo rože. Med drugimi je otroke k igri najbolj spodbudila 

voda. Opazovala sem jih predvsem takrat, ko smo odšli  k potoku, kasneje pa sem izvedla 

načrtovano dejavnost, prek okusa do ustvarjalnega giba. Tam imajo na voljo ogromno različnih 

materialov, vedno pa si izberejo kamenje (s katerim lahko gradijo, kopljejo rove, ustvarijo 

»bazen«, v katerega nalivajo vodo, čeprav voda ponikne v tla, ne odnehajo in nadaljujejo) in 

vodo. Vanjo mečejo kamenje, se z njo igrajo, iščejo živali.  
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R2: Kako bodo otroci skozi ustvarjalni gib posnemali naravo v gozdu?  

 

Otroci so skozi ustvarjalni gib posnemali naravo zelo različno. Že samo posnemanje drevesa je 

vsaka deklica pokazala drugače. Ena deklica je prikazala drevo s plesnimi gibi na eni nogi, 

drugo nogo je skrčila, stopalo naslonila na koleno, z rokami naredila krog nad glavo, druga 

deklica je stala pri miru z vzravnanimi nogami in iztegnjenimi rokami. Tudi pri posnemanju 

živali se je izkazalo, da otroci zelo dobro opazujejo naravo in živali. Vse živali je vsak otrok 

posnemal čisto drugače, na svoj način. Nekateri so pri pajku plezali na skalo, drugi so opazili 

le tresenje pajka. Nekateri so hodili »po vseh štirih«. Vesela sem, da je vsak otrok skušal narediti 

svoje gibe in pokazati pajka tako, kot ga je sam videl. Opazila sem, da otroke živali bolj 

motivirajo kot ostala narava. Z živalmi se poistovetijo, še posebej, ker so si živali tako različne. 

Nekatere so majhne, druge velike, nekatere hitre, druge spet počasne. Tako otroci tudi najdejo 

žival, ki jim je všeč, in se hitro »spremenijo« vanjo.  

 

R3: Na kakšen način se da spodbuditi otroke k plesnemu izražanju na temo gozda? 

 

Ugotovila sem, da otroke lahko spodbudimo k ustvarjalnemu izražanju na temo gozda na več 

načinov. Spodbuditi se jih, da tako z živo kot neživo naravo. Prepričana sem, da je veliko bolj 

zanimiva spodbuda živa narava, predvsem živali. Živali so otrokom všeč, ker so si med seboj 

tako različne in so tako zanimive, poistovetijo se s tisto, ki jim je pri srcu, in jo posnemajo. 

Poleg tega lahko otroke spodbudimo tudi z neživo naravo, z naravnimi materiali z gozda. Gozd 

je bil otrokom poznan prostor, saj smo se prej večkrat igrali v gozdu. Naravni materiali so jim 

všeč, ker se z enim materialom lahko igrajo na različne načine in vedno iščejo še »nekaj več«, 

kar bi lahko naredili iz tega materiala. Pri dejavnostih sem izbrala take naravne materiale, s 

katerimi se radi igrajo, to so: palice, kamenje, rože, listje, lubje, voda … Ker so materiale 

poznali, so tudi ustvarjali neverjetne gibe.  

 

R4: Kakšno bo razpoloženje otrok po plesnih dejavnostih in igri v gozdu? 

 

Tega raziskovalnega vprašanja sem se lotila bolj postopoma z večkratnim opazovanjem otrok: 

ko je deževalo in smo dan preživeli v igralnici, ko smo dan preživeli na igrišču, sprehodu in ko 

smo prišli iz gozda. Opazna je bila velika razlika, še posebej, če sem dan z otroki preživela v 

igralnici ali če smo odšli v naravo. Otroci so po obisku gozda ali polja, kjer so lahko raziskovali 
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in imeli na voljo tako velik prostor, prišli v vrtec bolj umirjeni, bolj so bili odprti za pogovor in 

dogovor. Imeli so prostor, v katerega lahko dajo svojo energijo, kjer lahko doživijo pristno igro 

s svojimi prijatelji. Preživet dan v igralnici je bil tako za otroke kot tudi zame precej naporen. 

Vsi skupaj smo imeli omejen prostor, v katerem nismo mogli izraziti svojih doživljanj, igra je 

bila pri otrocih omejena v določenem prostoru ali kotičku. Hitreje je prišlo tudi do prepira med 

otroki. V gozdu se otroci niso prepirali, vsak je našel svoj kotiček, kjer se je sproščeno igral 

sam ali s prijatelji. Iz gozda smo vsi skupaj prišli bolj veseli in bolj umirjeni. Prav vesela sem, 

da sem dobila to izkušnjo, in prav zato menim, da bi vsi morali preživeti več časa v naravi, še 

posebej z otroki. 
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5 ZAKLJUČEK 

Da bi lahko napisala diplomsko delo, sem si najprej zastavila raziskovalna vprašanja. Najprej 

sem razmislila o dejavnostih, ki bi jih lahko z otroki izvedli v gozdu na temo čutil in 

ustvarjalnega giba, kar je bilo zame pravi izziv. Izkušenj z odhodom v gozd z otroki nisem 

imela kaj dosti, še nekoliko težje mi je bilo povezati kar tri teme v eno raziskovalno nalogo. 

Imela sem nekaj strahu pred tem, ali me bodo otroci razumeli, ali se bodo radi igrali z menoj v 

naravi in ali bodo dobili tiste izkušnje o ustvarjalnem gibu, ki jim jih želim predati. Kmalu sem 

ugotovila, da za otroke to sploh ni nobena težava. Z veseljem so izvajali z menoj dejavnosti, se 

igrali v gozdu in na travniku. Kar oči so jim žarele, ko sva jim z vzgojiteljico povedali, da gremo 

spet v gozd. Vedeli so, da se bodo, poleg dejavnosti, ki smo jih izvedli, v gozdu lahko svobodno 

igrali različne igre.  

 

Pred izvajanjem dejavnosti otroci niso imeli veliko izkušenj, ki bi vpletale njihova čutila v 

gozdu in raznovrstno gibanje. To mi je bilo všeč, saj sem želela, da otroci poskusijo nekaj 

novega. Vse te dejavnosti so bile tako dobra izkušnja tako zame kot za otroke. Otroci so res 

prisluhnili zvoku narave, ko je bilo to potrebno, kar je razvidno s slik, kako natančno so 

upodobili določen zvok. Okusili so naravne rastline, ki imajo drugačen okus, kot so ga vajeni 

in vse to so izrazili z mimiko obraza ali gibanjem. Otroci so z vohom skušali zaznati različne 

vonje in to izraziti s plesom. S tipom so izrazili tudi svoja doživetja, plesali s predmeti, jih 

prenašali ali oponašali. Prav zanimivo je bilo.  

 

Vse te dejavnosti bi lahko izvajali tudi v igralnici oziroma v telovadnici. Otroci zelo radi 

spoznavajo živali in skoraj vsako manjšo žival bi lahko spoznali in opazovali tudi znotraj vrtca, 

dejavnost bi nadgradili tako, da bi vključili tudi ostala področja, npr. umetnost (likovno in 

glasbeno), matematiko (štetje delov telesa živali, primerjanje različnih živali, velikost), družbo 

(zakaj je žival pomembna za naše okolje, skrb za žival), jezik (pogovor o živali, iskanje knjig 

na temo določene živali, pripovedovanje zgodb). Prav tako bi lahko z otroki v naravi skupaj 

nabrali različne materiale in z njimi ustvarjali v igralnici (ples z materiali, vonjanje različnih 

cvetov, trave, listov in razvrščanje le-teh). Tudi v to dejavnost bi lahko poleg gibanja in plesa 

vključili ostala področja in s tem dejavnost nadgradili.  
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Z diplomsko nalogo bi rada spodbudila vse, ki delajo z otroki, naj le odidejo v naravo, saj je 

tam nešteto možnosti za izvajanje vseh dejavnosti, v gozdu otroci tudi brez naše usmeritve 

razvijajo telesne zmožnosti in domišljijo.   
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