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POVZETEK  

Ples je sredstvo, s katerim otrok razvija svoj gibalni, intelektualni, socialni in čustveni 

razvoj, ter preko raznolikih tovrstnih izkušenj osebnostno raste, krepi pozitivno 

samopodobo, medsebojne odnose in ob tem doživlja tudi veselje. Skozi ples otrok 

velikokrat lažje komunicira z okoljem, saj preko giba bolj sproščeno izraža svoje misli, 

hotenja, čustva in tako kaže odnos do sebe kot tudi do drugih. Z gibanjem se sprošča 

napetost, ki jo ustvarja zunanje okolje, različni pritiski, zato se moramo zavedati, da 

potrebujejo otroci čim več spodbud za aktivno ali umirjeno gibanje, s katerim lahko 

dosežejo umiritev oziroma telesno in duševno sprostitev.   

V moji diplomski nalogi Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok, so 

opisane načrtovane gibalno-plesne dejavnosti, preko katerih sem želela ustvariti sproščeno 

in prijetno vzdušje, otroke zbližati med seboj ter jim omogočiti čim lažji prehod v novo 

okolje z novimi vrstniki. S pomočjo plesa sem želela vzpostaviti prijetne medsebojne 

odnose (tako med otroki kot tudi med seboj in otroki), doseči sproščenost zadržanih otrok 

in v njih spodbuditi veselje in zanimanje do pripravljenih dejavnosti. Poleg skupnih plesov 

me je zanimal tudi vpliv gibalnega ustvarjanja v manjših skupinah otrok in sprememba 

dinamike pred in po izvajanju plesnih dejavnosti.  

V teoretičnem delu sem se najprej usmerila k značilnostim plesne vzgoje, nadaljevala pa z 

razvojnimi značilnostmi otrok, kjer sem se podrobneje posvetila čustveno-socialnemu 

razvoju. Nato sem predstavila sprostitveni učinek gibanja z opisom dejavnega in malo 

obširneje tudi umirjajočega sproščanja. V zaključnem delu teoretičnega dela sem se 

dotaknila še skupinske dinamike in socializacije v skupini predšolskih otrok ter gibalnega 

ustvarjanja v manjših skupinah.  

V empiričnem delu diplomske naloge sem predstavila petnajst dejavnosti, ki sem jih 

izvajala v skupini otrok, ki je bila septembra 2017 združena iz dveh različnih vrtčevskih 

skupin. Vsaka dejavnost je predstavljena s pripravo in analizo ter obogatena s fotografijami 

otrok med izvajanjem različnih gibalno-plesnih izzivov. Moj projekt v vrtcu se je izkazal 

kot izjemno dobrodošel, otroci so se nanj pozitivno odzvali, saj je bilo vzdušje ob 

dejavnostih prijetno in sproščeno, kar se je čutilo tudi v vedno večji medsebojni povezanosti 

posameznih otrok med seboj in pri celotni skupinski dinamiki.  

Ključne besede: predšolski otroci, ples, gibanje, povezovanje, sprostitev 



 
 

ABSTRACT 

Dancing is a means of developing child's physical intellectual and emotional progress as 

well as developing personal growth through dancing experience that provides positive self-

image, good relationships and the experience of happiness. Through dancing a child is able 

to communicate easily with the enviroment because he can express his thoughts, desires and 

emotions in a more relaxed manner, and in this way he shows his attitude towards himself 

and other people. With physical movement a child relases the tension from the enviroment, 

different kinds of pressure. Fot this reason we have to be aware of the fact that children need 

to be stimulated for active or relaxed movement, with which they calm down or physically 

and mentally relax. 

In my diploma thesis Dancing activities and group dynamics among preschool children I 

described some planned motorical-dancing activities with the intention to create a relaxed 

and pleasant atmosphere, to bring children closer together and to enable an easy start in a 

new enviroment with new peers. With the help of dancing I wanted to establish pleasant 

relations among children as well as between the children and myself to reach easiness with 

reserved children and to encourage joy and interest for prepared activities. In addition to 

group dances, I was interested in the influence of motorical creativity in smaller groups of 

children, and the change of dynamics before and after dancing activities. 

    In the theoretical part I first focused on the characteristics of dance education. I went on with 

child's growth characteristics and I dealt with social-emotional development in detail. Next 

I presented the relaxing impact of movement with a description of active movement and 

relaxation. In the final part of the teorethical part I touched the group dynamics and 

socialization in a group of pre-school children as well as motorical creativity in small groups.  

In the empirical part of my thesis I introduced fifteen activities that were performed in a 

group of children, which was integrated from two different kindergarten groups in 

September 2017.Each activity is presented with the preparation and analysis enriched with 

children's photos taken during different motorical dancing challenges. My project proved 

out to be very welcome, children showed a positive reaction because the atmosphere was 

pleasant and relaxed during the activities. That was felt in better mutual relationships among 

children and in group dynamics. 

    Key words: pre-school children, dancing, movement, integration, relaxation 
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1 UVOD 

Moje otroštvo je bilo v veliki meri povezano z umetniškim področjem, ki mi je zelo blizu. Od 

petega leta namreč igram violino in sem od takrat tudi obdana z glasbo, ki pa se z roko v roki 

dopolnjuje s plesnim področjem. Izbira plesnega področja kot podlage za pisanje diplomske 

naloge je bila predvsem zato, ker otroci v vrtcu doživljajo plesno-gibalne dejavnosti kot 

sproščujoče in zabavne, ter jih po mojih izkušnjah povezujejo s prijetnimi, pozitivnimi čustvi. 

Poleg tega pa sem želela izpopolniti svoje dosedanje znanje iz plesno-gibalnega področja, ki 

vpliva na različna področja razvoja otroka in bogati otrokovo osebnost.  

Pri delu v vrtcu sem opazila, da se strokovne delavke poslužujejo več ali manj podobnih plesno-

gibalnih dejavnosti. Največkrat sem videla izvedbo ljudskih gibalno-rajalnih iger, plesa ob 

spremljavi glasbe in gibalno-didaktičnih iger. Žal sem premalokrat zasledila pri delu v vrtcu 

načrtovane plesne dramatizacije, ples ob različnih notranjih in zunanjih spodbudah – z izjemo 

glasbene spodbude in ustvarjalne rajalne igre. Ob današnjem hitrem tempu življenja in 

posameznikovih potrebah po umiritvi, sprostitvi pa sem močno pogrešala tudi sprostitvene 

dejavnosti, ki se prav tako povezujejo s plesno-gibalnim področjem. Te so lahko zelo raznolike 

in otroku ponudijo veliko dodano vrednost, predvsem odkrivanje njegovega notranjega sveta, 

česar se zaenkrat po mojem mnenju strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov ne 

zavedajo v veliki meri. Menim, da bi moralo biti sprostitveno področje vključeno v vrtčevski 

vsakdan, saj otrokom tovrstnih dejavnosti primanjkuje, kar se po mojem mnenju kaže v 

različnih, žal negativnih posledicah razvoja različnih otrokovih področjih. 

S svojim projektom v vrtčevski skupini sem želela ugotoviti, kako raznolike plesno-gibalne 

dejavnosti delujejo na dinamiko skupine, kakšen bo njihov odziv na pripravljene dejavnosti in 

ali bom opazila spremembe predvsem na njihovem socialno-čustvenem področju. Želela pa sem 

predvsem, kot sem že prej omenila, izpopolniti svoje znanje pri načrtovanju gibalno-plesnih 

dejavnosti, najbolj pri tistih dejavnostih, katerih izvajanja iz strani strokovnih delavk še nisem 

videla (npr. sprostitvenih dejavnosti, plesa ob različnih notranjih in zunanjih spodbudah …).  
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2  TEORETIČNI DEL 

    2.1  PLES IN KURIKULUM ZA VRTCE 

Ples je v Kurikulumu za vrtce uvrščen k enem izmed šestih glavnih področij tega dokumenta, 

in sicer k področju umetnosti (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Globalni cilji umetnostnega področja so: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,  

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,  

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifični umetniških sposobnosti (Kurikulum za vrtce, 

2009, str. 38). 

Pri vzgojnem delu v vrtcu mora vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja na umetniškem področju 

upoštevati razvojne zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih umetniških področjih. Na 

podlagi tega se načrtujejo vse otrokove dejavnosti. Pri tovrstnih dejavnostih je otrok 

raziskovalec, ki išče rešitve na zastavljen problem, pri tem pa je vzgojiteljeva vloga opaziti in 

podpreti že najmanjši napredek otroka. Otroka pri odzivanju na pripravljene dejavnosti 

vzgojitelj opazuje in na osnovi tega načrtuje, v kateri smeri bo nadaljeval s spodbudami oziroma 

na kakšen način bo pripravil nadaljnje izzive za posameznega otroka. Odrasel mora oblikovati 

bogate in raznovrstne umetniške dejavnosti z različnimi spodbudami, ki v otroku izzovejo željo 

po ustvarjanju in udejanjanju. Poleg tega ustvarja vzgojitelj tudi prijazno vzdušje medsebojnega 

zaupanja, kar vodi k sproščenosti in želji otrok po aktivnem sodelovanju na tem področju 

(Kurikulum za vrtce, 2009).   

        2.1.1 Umetnost kot dejavnost v vrtcu 

V umetnosti otrok izraža svoje ustvarjalne potenciale, ki se kažejo že v njegovem raziskovanju 

sveta, ki je za otroka velik vir motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otrok postane 

pri tovrstnih dejavnostih ustvarjalec, saj si sam zamišlja in oblikuje sliko pesem, igro, ples ali 

predmet. Nastala dela so pokazatelj občutka človeka za umetniški red in lepoto, s čimer se 

otrokovi produkti uvrstijo nad običajne izdelke in tako lahko govorimo o otroških umetniški 

delih. Odlike otroške umetnosti so neposrednost, drugačnost in izvirnost, ki jih cenimo in po 

katerih jo tudi vrednotimo. Pri otrokovi umetnosti in okusu moramo biti pozorni na to, da sta 

odvisna od njegovega specifičnega razvoja in življenjskega okolja. Otrok se preko umetnosti 
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izraža in komunicira, pri tem pa razvija svojo sposobnost uporabljanja simbolov, ko npr. v plesu 

ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega. Preko umetnosti lahko otrok izraža svoja počutja 

in čustva, prikaže dogodek ali stvar, ter tudi z drugimi načini eksperimentira z umetniškim 

jezikom. Sebe spoznava kot samostojnega oblikovalca in ustvarjalca, svoja dela pa kot 

pomembne umetnine. S svojimi prispevki, ki se pojavljajo v njegovem okolju, gradi samozavest 

in doživlja vlogo v skupnosti. Zaradi celovitosti otrokovega doživljanja in ustvarjanja na 

področju umetnosti, so izkušnje pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in 

duševnega zdravja (Kurikulum za vrtce, 2009).   

    2.2 OPREDELITEV PLESA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Prve asociacije, na katere pomislim ob besedni zvezi »ples v vrtcu«, so sproščeno vzdušje, 

zabava, veselje in nasmejani obrazi otrok. Menim, da ima ples v predšolskem obdobju veliko 

vlogo, saj lahko otroci preko njega izražajo svoja čustva, želje, razpoloženja in preko njega 

komunicirajo - pogosto lažje kot z besedo. Predvsem pa, kot sem opazila pri izvajanju svojega 

projekta, se preko gibalno-plesnih dejavnosti, po mojem mnenju poglavitno zaradi različnih 

interakcij z ostalimi vrstniki in sproščenega vzdušja, otrok lažje vključi v skupinsko dinamiko 

in napreduje v razvijanju svojega čustveno-socialnega področja. Pomembno vlogo pa ima ples 

tudi pri razvoju ostalih pomembnih področjih otrokovega razvoja. 

Ples je univerzalen jezik, ki razvija osebnost, kreativnost  ter fizični in socialni razvoj 

udeleženca. S pomočjo plesa se sprostimo; spodbudimo ustvarjalnost; razvijamo samozavest in 

pozitivno samopodobo; razvijamo telo in krepimo čut za estetiko. Ni pomembno, kakšna je 

starost plesalca oziroma od kod ta izvira, saj vsakdo lahko pleše, tako majhni kot starejši otroci, 

najstniki in odrasli. Ples je del človekovega bivanja in delovanja, saj nas spremlja v vseh 

obdobjih našega življenja in je tesno povezan z družbenim razvojem. Uprizarja ga lahko že 

preprost skok, ki je izraz navdušenja; zaporedje korakov ob neki glasbi; lahko je ritual določene 

religije ali umetniško delo (Kovač Valdes, 2010).   

Ples je govorica telesa, ki se razvija od rojstva naprej in je tudi sestavni del medosebnih 

odnosov. Preko svojega telesa doživljamo svet, kažemo odnos do sebe in drugih ter z gibanjem 

izražamo svoja doživetja, misli in čustva. Predvsem otroci (bolj kot odrasli) s telesom 

komunicirajo in podajajo različna sporočila. Po vsem svetu otroci radi plešejo (poznajo ga prav 

vse kulture), ples je postal, tako kot glasba, skupni jezik med različnimi narodi in kulturami. 

Spontani premiki so zametki plesa, zares pa lahko o njemu govorimo šele, ko so naravni gibi 
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povezani z ritmom, ki so ga včasih ljudje uprizarjali s ploskanjem, glasom, kasneje pa z 

instrumenti (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013).  

»Ples je gibanje telesa v prostoru in času – čas v plesu opredeljuje ritem. Plesalec skozi gibalni 

izraz sporoča svoje misli, ideje, čustva in mnenja« (Rupnik U. in Rupnik V., 2014, str. 10).  

Plesno vzgojo lahko v najširšem pomenu označimo kot vzgajanje s plesom. Vzgajanje s plesom 

zajema področje estetske, umetnostne in kulturne vzgoje, kar je tudi njena metoda. Zaradi 

spodbujenega ustvarjalnega mišljenja se na tem področju razvija celostna osebnost. Telesna 

aktivnost s svojim funkcionalnim, izraznim in ustvarjalnim gibanjem postaja enakovreden 

sestavni del predšolske vzgoje. V ožjem pomenu pa je plesna vzgoja vzgajanje za ples, za plesno 

umetnost kot samostojno področje v umetnosti (Kroflič in Gobec, 1995).   

V. Geršak (2006) meni, da ples spodbuja razvoj splošne motorike, ki zajema predvsem 

koordinacijo gibov, izboljšuje orientacijo v prostoru in času, ravnotežje ter gibljivost in tudi 

natančnost, hitrost ter vzdržljivost. Ples predvsem pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, 

medsebojne odnose v skupini ter vodi k lažjemu razumevanju sveta. Plesno-gibalno izražanje 

ima izreden pomen za otrokov gibalni, telesni, čustveni, intelektualni in socialni razvoj.  

        2.2.1 Vrste gibalno – plesnih dejavnosti 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) pravita, da so vrste gibalno-plesnih dejavnosti: ples in 

ponazarjanje z gibanjem, plesna dramatizacija in uprizarjanje, rajalne igre in didaktične igre. 

Stroga ločitev posameznih vrst plesnih dejavnosti ni mogoča, saj so posamezne prvine lahko 

prisotne v različnih dejavnostih, npr. ples kot prosto gibalno ustvarjanje je lahko del plesne 

dramatizacije in obenem tudi del rajalne igre. Zasnovo kasnejše diferenciacije plesnih področij 

predstavljajo posamezne vrste zaposlitev, npr. »didaktične igre« so orodje za razvijanje 

specifičnih gibalnih in drugih sposobnosti.  

Vsem gibalno-plesnim dejavnostim je skupno, da jih otroci dojemajo kot igro in ob njih 

doživljajo tudi vsa prijetna občutja, ki so zanjo značilna (Kroflič in Gobec, 1995).  

V nadaljnjem besedilu bom povzela glavne značilnosti posameznih gibalno-plesnih dejavnosti.  

Ples in ponazarjanje  

Ples je prosto gibalno izražanje in ustvarjanje, ki ga ob notranji ali zunanji spodbudi lahko 

poimenujemo »gibalna izmišljarija«. Zunanja spodbuda je lahko glasba, ob kateri otrok doživlja 

ritem in melodijo, slednje pa v njem sproži gibalno ustvarjanje. Med zunanje spodbude spadajo 

tudi različni predmeti (npr. žoga, obroč, ruta, klobuk, elastika…) in otrok v odnosu do oblike, 
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gibanja in funkcije predmeta gibalno ustvarja. Notranje spodbude za ples so notranje predstave 

otrok, ki izhajajo iz njegovih doživetij (npr. gibanja, vedenja živali, literarne, likovne spodbude, 

podoživljanje čustev…). Ponazarjanje, ki poleg plesa sodi v to vrsto gibno-plesne dejavnosti, 

pa temelji na posnemanju gibanj in različnih oblik v okolju. Posnemanje različnih gibanj in 

vedenj v vsakdanjem življenju, se postopoma razvije v plesni izraz in v pantomimo (Kroflič in 

Gobec, 1995).  

Plesna dramatizacija in uprizarjanje 

Otroci pri tej gibalno-plesni vrsti izhajajo iz doživljanja zgodbe in junakov v njej. Plesna 

dramatizacija in uprizarjanje pomeni spontano ali usmerjeno gibno-plesno igro. Spodbude so 

lahko resnične ali izmišljene, največkrat pa so to literatura, glasba, kostumi in scenski 

pripomočki ter lutke. Vzgojitelj vodi otroke s pripovedjo o dogajanju, njegovo vlogo pa lahko 

prevzame tudi otrok. Kot sem že omenila, se vrste plesno-gibalnih dejavnosti med seboj 

prepletajo in tako lahko pogosto plesna dramatizacija vključuje tudi ples in rajalno igro (Kroflič 

in Gobec, 1995).  

Rajalne igre 

Ljudske rajalne igre 

Rajalne igre so skupinski ljudski plesi, ki so pretežno otroški in se povezujejo s petjem ali z 

govorjenim besedilom v celoto. Že sama beseda »raj« ali »rej« označuje značilno krožno 

prostorsko obliko, ki se pri tovrstnih dejavnostih največkrat pojavi. Rajalne igre lahko 

razdelimo na igre z vlogami in igre brez vlog. V rajalnih igrah brez vloge nima nobeden izmed 

otrok posebne vloge, vsi sodelujoči se namreč gibljejo enako. V igrah z vlogami pa enemu 

izmed otrok določimo posebno vlogo in ta pomeni drugačno gibanje npr. vrtenje v sredini 

kroga. Z vključevanjem otroških ljudskih rajalnih iger prispevamo k ohranjanju ljudskega 

plesnega izročila in bogatimo otrokov odnos do ljudske umetnosti. Najbolj znane ljudske 

rajalne igre pri nas so: Ringa raja, Trden most, Bela lilija, Potujemo v… (Kroflič in Gobec, 

1995). 

Ustvarjalne rajalne igre 

Različne rajalne igre lahko ustvarjamo tudi sami skupno z otroki. Kot izhodišče za to so lahko: 

pesmi naših in tujih skladateljev, ljudske in umetne pesmi (ki niso posebej namenjene rajanju) 

ter različni motivi (npr. sonce, kača…). Vodila te vrste gibalno-plesnih dejavnosti so: oblikovno 
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enostavni, ponavljajoči se in ne preštevilni motivi, ki so v skladu z izbrano spodbudo 

(izhodiščem) in z razvojno stopnjo otrok (Kroflič in Gobec, 1995).  

Didaktične igre 

Z didaktičnimi igrami otroci razvijajo sposobnosti in pridobivajo različna znanja, potekajo pa 

po določenih pravilih in so že vnaprej oblikovane. V plesni vzgoji jih je bolj malo, zaradi 

ujemajočih značilnosti pa k njim pa prištevamo tudi nekatere rajalne in gibalne igre s pravili, 

glasbeno-didaktične igre in didaktične igre telesne vzgoje. S posamezno igro otroci razvijajo 

različne sposobnosti, npr. v ljudskih otroških gibalnih igricah si otroci razvijajo orientacijo v 

prostoru (Slepe miši), hitro reagiranje (Gnilo jajce), razvijanje matematičnih pojmov (Mati, 

koliko je ura?) idr. (Kroflič in Gobec, 1995).  

        2.2.2 Plesne spodbude 

Gibanje je ena izmed otrokovih osnovnih aktivnosti, pri tem pa se izraža spontano, vendar je za 

usmerjeno gibno-plesno igro to premalo. Potrebne so torej plesne spodbude, preko katerih otrok 

pridobiva izkušnje o svetu in si s tem širi možnost izražanja. Spodbude lahko izhajajo iz ožjega 

in širšega otrokovega vsakdanjega okolja in so tudi vezni členi med različnimi vzgojnimi 

področji (Kroflič in Gobec, 1995). 

V. Geršak (2006) priporoča, da so v otrokovo gibalno ustvarjanje vključeni različni trakovi, 

obroči, baloni, maske, kostumi in lasulje. Z različnimi zunanjimi spodbudami lahko otrok 

manipulira na različne načine (jih meče, lovi, se z njimi kotali), poleg tega pa so uporabljeni 

tudi različni nivoji gibanja (leže, sede, stoje). Pri tem otrok odkriva tudi nove oblike gibanja in 

nove korake, ko spoznava odnos med seboj in predmetom.  

Velikokrat uporabljena zunanja spodbuda pri pedagoškem delu pa je glasba, ki v otrocih (po 

mojih izkušnjah ) vedno prebudi željo po gibanju oziroma plesu. V. Geršak (2006) meni, da nas 

osvoji ritem glasbe, na katero se odzovemo z gibanjem. Naš odziv pa ni odvisen le od slišanega 

in videnega, temveč tudi in predvsem od doživetega in občutenega. Poleg otroških pesmic, ki 

jih vzgojitelji velikokrat uporabljajo kot spodbudo za plesno izražanje, bi se morali večkrat 

posluževati tudi malih instrumentov, ki ustrezajo različnemu gibanju otrok.  

B. Kroflič in D. Gobec (1995) pravita, da so poleg zunanjih pomembne tudi notranje spodbude. 

To so notranje predstave, ki jih je otrok ali doživel ali pa jih črpa iz lastnih domišljijskih 

predstav. Predhodna doživetja otrok so lahko: oblike v okolju, televizijske oddaje, gibanje, 

literarne in likovne spodbude, podoživljanje lastnih doživetij in različnih čustvenih stanj.   
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    2.3 PLES IN OTROKOV RAZVOJ – UČENJE SKOZI GIBANJE 

Učenje z gibanjem praviloma in najhitreje povežemo s pridobivanjem motoričnih spretnosti in 

razvijanjem različnih gibalnih sposobnosti. Toda ponuja nam veliko več, ko ga povežemo z 

vsemi vzgojnimi področji, saj se z gibanjem razvija tudi otrokov emocionalni, intelektualni in 

socialni razvoj. Pri plesni vzgoji, s katero se otrok izraža in izobražuje, se ves čas razvijajo 

njegove telesne in umske sposobnosti. Umetniška dejavnost ima po ugotovitvah psihologov 

daljnosežen vpliv na razvoj posameznika (Kroflič in Gobec, 1995). 

»Umetnost spodbuja zavest o telesnih močeh in zmanjšuje mišične zavore. Otrok potrebuje 

stimulativen umetnostni program, ki mu omogoča dojemati svet. V nasprotnem primeru je 

prikrajšan v možganskem razvoju in s tem tudi v možnostih izobraževanja.« (Milner, 1979, v 

Kroflič in Gobec, 1995, str. 34).  

        2.3.1 Razvojne značilnosti otrok 

Človekov razvoj in spremembe v razvoju se kažejo na različnih področjih razvoja, ta pa so med 

seboj povezana. Temeljna področja razvoja so telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni in 

socialni razvoj. Pri telesnem razvoju se razvijajo zaznavne in gibalne sposobnosti in spretnosti. 

Spoznavni razvoj zajema področje spomina, sklepanja, govora, reševanja problemov in učenja. 

Čustveno-osebnostni razvoj temelji na čustvih, s katerimi se posameznik izraža, jih doživlja in 

uravnava, in preko katerih se posameznik odziva na okolje. Socialni razvoj pa se odraža v 

razvoju komunikacije, socialnih spretnosti, medosebnih odnosov  in socialnega razumevanja.  

Pri vseh razvojnih področjih človekov razvoj poteka po določenih zakonitostih, in te lahko že 

vnaprej predvidimo za vsakega posameznika. Nanj vplivajo tako notranji (genetski) kot tudi 

zunanji (fizično in socialno okolje) dejavniki. Razvoj poteka v določenih smereh, in sicer od 

splošnih k posebnim oblikam, kar velja prav za vsa področja razvoja. Tempo razvoja se pri 

posamezniku bistveno ne spreminja oziroma se težko spremeni, saj bo za posameznika, za 

katerega je značilen upočasnjen razvoj v prvem letu, takšen najverjetneje tudi v letih, ki sledijo. 

Tempo razvoja pa je nasprotno različen pri posameznih področjih razvoja. Vsak posameznik 

naj bi prešel skozi vse razvojne stopnje, pri tem pa je vsaka stopnja v razvoju rezultat predhodne 

in tudi pogoj za razvoj naslednje stopnje. Nekateri avtorji menijo, da je stopenjski razvoj le ena 

izmed možnosti opisa razvoja in so nasprotno od njih zagovorniki nepretrganega procesa 

sprememb. Razlika med obema razlagama je, da ga prvi dojemajo kot niz različnih stopenj, 

drugi pa poudarjajo postopnost sprememb (Nemec in Kranjc, 2011).  
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        2.3.2  Čustveno – socialni razvoj 

Že v predšolskem obdobju je izrednega pomena za socialni in čustveni razvoj otroka razvijanje 

otrokovih prijetnih, lepih in primernih čustev (ljubezen, veselje, zadovoljstvo), na osnovi 

katerih se razvijejo nova, socialna čustva (prijaznost, veselje do življenja, obzirnost do drugih). 

Posebno pozorni pa moramo biti na otrokovo izražanje neprijetnih čustev (strah, žalost, 

osamljenost), ugotavljati vzroke za njihov pojav in jih zavirati. Posledice neprijetnih čustvenih 

stanj namreč vplivajo na celotno otrokovo delovanje in pomembno je tudi, da ga naučimo 

samoobvladovanja čustev, ki jih doživlja. V vzgojno varstvenih ustanovah se vsakodnevno 

srečujemo tudi z otrokovim socialnim spoznavanjem, kjer so prisotne raznovrstne oblike 

sodelovanja med vrstniki kot tudi med otroki in vzgojitelji. Vzgojitelj mora spodbudno vplivati 

na otrokovo socialno rast, ki jo krepi z različnimi pogovori, pojasnjevanjem, konstruktivnim 

reševanjem problemov, ocenjevanjem različnih dejanj in odločitev otrok (Benkovič, 2011). 

Čustva in čustveni razvoj 

Čustva delimo na osnovna (temeljna) in sestavljena (kompleksna). Osnovna čustva se pojavijo 

že zgodaj po rojstvu in jih lahko prepoznamo na podlagi izrazov na obrazu (zanimanje, strah, 

veselje, žalost). Kompleksna čustva (ponos, krivda, osramočenost) pa se pojavijo kasneje v 

razvoju in so tesno povezana z otrokovim samozavedanjem in zavedanjem odzivov okolice na 

njegovo vedenje. Razvoj kompleksnih čustev je tesno povezan z razvojem mišljenja in otrok že 

kmalu razlikuje svoji izkušnji ponosa in sramu. Otroci so ponosni takrat, kadar z lastnim trudom 

dosežejo nek cilj, kar se kaže v veselju, razprtih očeh, dvigu glave in rok. Neugodna čustva 

samozavedanja pa prepoznamo po povešenih očeh, sklanjanjem glave, jokom ali skrivanjem 

pred drugimi ljudmi, ko otrok stori nekaj, kar ni v skladu s pričakovanjem okolice. Otroci 

pričnejo (približno od petega oziroma šestega leta naprej) razvojno doživljati občutke krivde, 

ki se povezujejo z zavedanjem odgovornosti za svoja dejanja (Nemec in Kranjc, 2011).   

Za zdrav razvoj otrokove osebnosti, moramo biti pozorni na čustvene potrebe otrok, ki se 

pojavljajo že od rojstva. Osnovne čustvene potrebe so: izkazovanje in prejemanje ljubezni; 

varnost; uspeh; spoštovanje in priznavanje; koristnost; osamosvajanje ter potreba po disciplini 

in omejitvah (Nemec in Kranjc, 2011). 

Razvijanje čustvene inteligence je dolgotrajen in zapleten proces, ob tem pa nam lahko 

sodelovalno razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc služi kot izjemoma učinkovit 

povezovalec pri vseživljenjskem učenju. S čustvi vedno nekaj sporočamo, zato je pomembno, 

da jih uporabljamo na ustrezen, za okolje sprejemljiv način. Igrajo tudi pomembno vlogo pri 
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oblikovanju vedenja, zato jih moramo najprej razumeti. Kadar ima otrok težave pri 

razumevanju čustev, se ne zna spoprijeti z njimi in ima posledično težave pri igranju, učenju in 

doživlja stres. Na stres se po navadi odzove z neustreznimi vedenjskimi reakcijami, ki so povod 

k različnim konfliktom. Vzgojitelj mora otroka zato ozaveščati o njegovih čustvih, saj jih otrok 

sam še ne zna obvladati, zato mu mora sporočati, da je sam gospodar svojih čustev in čustvenih 

odzivov. Čustva zagotovo vplivajo na vsa življenjska področja: zdravje, medsebojne odnose, 

vedenje in na kognitivne procese. Močno razvito čustveno in socialno področje pri otroku 

znanstveno dokazano vodi k večji uspešnosti v kasnejšem življenju (Pevc in Mekota, 2011).  

V. Geršak (2006) pravi, da se znotrajosebna inteligentnost močno navezuje na posameznikova 

čustva, emocije. Tovrstna inteligenca nam omogoča vpogled v lasten čustveni svet, v katerem 

zmoremo razlikovati različna čustva, jih poimenovati in tako prenesti v simbolni svet. 

Znotrajosebno inteligenco lahko razvijamo preko sprostitvenih vaj (o katerih bom še govorila 

v nadaljevanju), lahko se nadgradi tudi v medosebno kompetenco, ki se razvija pri igrah 

zaupanja in sodelovanja (sprostitve v dvojicah ali v skupini).  

Socialni razvoj in medosebna inteligentnost 

Dojenček že po tretjem mesecu starosti kaže znake socialnega vedenja, predvsem v tem, da je 

rad v družbi drugih, se jim smehlja in z njimi glasovno komunicira. Socialni razvoj se prične 

tako zelo zgodaj in je povezan predvsem s telesnimi in čustvenimi socialnimi stiki. Z vsakim 

letom ima otrok več stikov s svojimi vrstniki in v igri z njimi prevzema določene vloge. Vpliv 

vrstnikov v predšolskem obdobju na otroka igra pomembno vlogo pri socialnem učenju, saj se 

otrok že zaveda, da v skupini deluje kot posameznik, ki ima določene podobne in tudi različne 

lastnosti od drugih (Benkovič, 2011). 

V najširšem smislu socialne kompetence zajemajo sposobnosti posameznika, kako zmore 

shajati s seboj in z drugimi. Kdor dobro shaja s samim seboj, se večino časa dobro počuti in 

zmore uravnavati tudi svoja čustva. Dobro shajanje z ljudmi pa doprinese k dobrim 

medsebojnim odnosom, kar vodi k cenjenju in spoštovanju posameznika. Tudi pri predšolskih 

otrocih lahko govorimo o socialnih kompetencah, ki jih otrok razvija v vsakodnevni rutini, v 

različnih interakcijah z ostalimi otroki, vzgojiteljicami in tudi s starši. Otrokovo prevladujoče 

razpoloženje je pokazatelj njegovega čustvenega doživljanja in prilagajanja na socialno okolje, 

kar je ena izmed socialnih kompetenc. Razpoloženje se odraža v zadovoljstvu ali potrtosti, 

občutku zaupljivosti ali bojazni v vrstniški skupini ter v njegovih sposobnostih spoprijemanja 

z izzivi. Tudi socialne interakcije so pomemben del otrokovih socialnih kompetenc, ki se kažejo 
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v vključenosti otroka v vrstniške aktivnosti ali nasprotno osamljenosti in ločenosti od svojih 

vrstnikov. Sigurno ne smemo zanemariti otrokovega obnašanja do njegovih vrstnikov ter 

prevladujočih odnosov do njih, saj s tem izražajo bolj ali manj dobre socialne veščine. Otroci, 

ki se manj agresivno vedejo do ostalih otrok, so več ali manj v dobrih odnosih z vrstniki, 

nasprotno pa prepoznamo tudi otroke, ki so bolj nagnjeni k nesprejemljivemu vedenju. 

Pomembna je tudi otrokova zmožnost upoštevanja perspektive drugih otrok, ki se posledično 

odlično povezujejo z ostalimi na skrben in pozoren način. Tudi otrokove interakcije z odraslimi 

so pokazatelj njegove razvitosti socialnega razvoja. Nekateri otroci kažejo na splošno zaupljiv 

odnos do avtoritet, so večino časa sodelovalni in vzpostavljajo nekonfliktne odnose z odraslimi. 

Tudi tu pa so nasprotno otroci, ki so nagnjeni k nasprotovanju in kljubovalnosti, kar vodi k 

konfliktom (Stritih, 2011). 

V. Geršak (2006) pravi, da se medosebna inteligentnost navezuje na zaznavanje socialnega 

okolja in zmožnosti otrokove interakcije z njim. Otrok, ki ima razvito medosebno inteligenco, 

ima sposobnost prepoznavanja razlik med razpoloženji, motivacijo in namerami drugih otrok, 

ter sposobnost sodelovanja v socialni situaciji ali nasprotno beg od nje. 

M. Zagorc idr. (2013) so ugotovili, da se preko plesa razvijajo tudi čustveno-socialne 

kompetence otrok. Preko telesnega stika namreč razvijamo stike z drugimi, kar se kaže v 

zaupanju, sodelovanju otrok v skupini in skupinskem reševanju problemov, empatiji ter 

vodenju in podrejanju. Otrokovo doživljanje čustev povezujemo z njegovim izrazom telesa, 

zato se danes ustvarjalni gib uporablja kot način pozitivne usmeritve otrok od vsakdanjih 

pritiskov, ki se kažejo v nezaželenemu vedenju. Več kot se je sposoben otrok gibati, več se je 

sposoben razvijati tudi na ostalih področjih svojega razvoja.  
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        2.3.3  Telesna in čustvena sprostitev 

Otroci dandanes odraščajo v okolju, ki je velikokrat stresno, prenapolnjeno vsemi dražljaji in 

dejavnostmi, ki jih otrok doživlja. Otrokovo pozornost pritegne ogromno stvari, ki jih »vsrkajo« 

vase. Menim, da imajo otroci premalo časa za umirjanje in podoživljanje vseh sprejetih vtisov, 

izkušenj, kar vodi k prenapetosti; posledično se velikokrat ne uspejo zbrati in notranje umiriti. 

Pri delu v vrtcu sem le malokrat opazila uporabo sprostitvenih vaj strokovnih delavk, kar je v 

današnjem času skoraj nujno potrebno integrirati v vrtčevski vsakdanjik. 

»Sprostitvena vzgoja ni terapija, je pa preventivna metoda, ki otroke spodbuja s preprostimi in 

z igrivimi tehnikami, da najdejo v sebi svoj mirni pol, iz katerega lahko potem črpajo nove moči 

(Srebot in Menih, 1996, str. 14).    

Zdrav otrok je sproščen otrok, sproščenost je najbolj naravno stanje, v katerem otrok kaže 

zanimanje za okolje, igro v celoti ter interes za spoznavanje samega sebe. Otroci so vključeni 

v hitro življenje in škodljive pojave, kot so: prenasičenost, hrup doma in v vzgojno-

izobraževalni instituciji, nenehno tekmovanje… Primanjkuje jim tišine in umirjenosti, da bi se 

lahko poglobili v igro in jo doživljali z vsemi čuti, se ukvarjali le z eno dejavnostjo naenkrat, 

česar sodobni otrok skoraj ne pozna. Vtisi, ki jih otrok sprejme iz okolja, si sledijo prehitro, kar 

vodi k »nepredelanim« izkušnjam v njem. Pri otrocih vse več strokovnih delavcev in staršev 

opaža, da so napeti, nezbrani in nemirni, kar lahko vodi k telesnim bolečinam, kot so: bolečine 

v trebuhu, glavoboli, astma, alergije, grizenje nohtov, mežikanje… Otrok bo lahko samostojno 

osvajal svet in se zavaroval pred negativnimi učinki, ko bo spoznal, da niso zanimivi le zunanji 

dražljaji z vso raznolikostjo in barvitostjo, ampak da obstaja tudi notranji svet, iz katerega lahko 

črpa nove moči za izzive, podoživi zunanje dražljaje in izkušnje ter tu najde svoj mir in tišino. 

Sprostitvena vzgoja tako veliko prispeva k razvoju otrokovih zmogljivosti. Ker otrok le površno 

doživlja svet, je potrebno, da postane sprostitev sestavni del vzgajanja otrok. Glede na to, da 

sta v večini družin zaposlena oba starša, je opaziti upad intenzivnega ukvarjanja z otrokom in 

posledično nosijo vzgojno-izobraževalne ustanove veliko odgovornost za njihov razvoj. Otrok 

se mora že zgodaj srečati s prepoznavanjem in izražanjem čustev, tako svojih kot tudi čustev 

drugih. Seznani naj se s svojim telesom in notranjim svetom ter spozna ljubeč odnos tako do 

samega sebe kot tudi v odnosu do drugih. Na tej podlagi naj si oblikuje življenje (Srebot in 

Menih, 1996).  

R. Srebot in K. Menih (1996) pravita, da moramo otroke z različnimi sprostitvenimi vajami in 

tehnikami seznaniti na zanimiv način. Otrok mora pri sprostitvenih vajah sodelovati 

prostovoljno, jih doživljati kot nekaj prijetnega in zabavnega ter se ob njih dobro počutiti, saj 
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bo le na tak način pridobil korist zase in svoje nadaljnje življenje. Pomembno je, da izberemo 

le eno vajo naenkrat in izberemo naslednji izziv šele, ko jo otroci usvojijo. Za začetek izberemo 

bolj preproste vaje in postopoma prehajamo k zahtevnejšim, pri tem pa si moramo vzeti dovolj 

časa. Pomembno je tudi, da otroke dobro poznamo, saj na podlagi tega lahko primerno 

načrtujemo sprostitvene dejavnosti. Vladati pa mora medosebno zaupanje in prijetno vzdušje v 

skupini, da se bodo otroci lahko brez strahu spoznali z vajami in doživljali veselje nad njimi. 

R. Srebot in K. Menih (1996) razdelita sprostitvene vaje na različne vrste: 

 Sprostitvena teorija. Pri tovrstnih vajah otroke seznanimo s pomenom besede 

»sprostitev«, jih soočimo z njihovimi čustvi (tako pozitivnimi kot negativnimi) in jih 

naučimo prepoznavati dejavnike, ki povzročajo stres, in tiste, ki nas pomirjajo in 

razveseljujejo. To lahko predstavimo otrokom preko zgodb, opisovanja čustev, 

pripovedovanja o lastnih izkušnjah.  

 Odkrivanje telesa - telesne vaje. Otroka naučimo vzpostavljanja stika s svojim lastnim 

telesom in njegovimi posameznimi deli (rokami, hrbtom, obrazom, nogami). Preko vaj 

spoznava različne dele telesa in morebitne napetosti v njih, ki jih lahko sprosti. Z 

zavedanjem svojega telesa, se otrok bolje zaveda tudi samega sebe, kar veča njegovo 

samozavest. Primeri vaj, s katerimi navežemo stik s telesom, so: potovanje po telesu in 

poimenovanje telesnih delov, raztezanje posameznih delov in celotnega telesa, stik s 

hrbtenico in organi.  

 Sprostitvene telesne vaje. Tovrstne vaje lahko uporabljamo v različne namene, in sicer: 

kot samostojne vaje za razgibavanje, kot sprostitev po sedenju, za sprostitev odvečne 

energije ali kot uvod pred umirjajočimi vajami. Preko vaj lahko otroci otresejo svojo 

napetost in se tako lažje poglobijo in osredotočijo na dejavnost. Primeri vaj so: glasovno 

in gibalno posnemanje različnih živali, razgibavanje rok, igre s spreminjanjem, prosti 

ples ob glasbi (indijanski, trebušni, disko, črnski…) in zrcaljenje.  

 Sprostitev z dihanjem. S pomočjo dihalnih vaj se bodo otroci naučili globoko, mirno in 

sproščeno dihati in poiskali povezavo med dihanjem ter telesno držo. Telesna drža je 

pomembna zaradi pretoka energije od stopal do glave. Dihalne vaje za otroke morajo 

biti lahke in preproste. Primeri vaj so: opazovanje dihanja, trebušno dihanje, 

meditacijsko dihanje – sede, sprostitveno dihanje z dodajanjem glasov.  

 Sprostitev s telesnim stikom. Telesni stik z drugimi nam daje občutek varnosti in bližine 

ter občutenje nežnosti in topline. Kdor ne doživi v otroštvu dovolj nežnosti, kasneje 

občuti pomanjkanje, kar se lahko kaže v zadržanosti, neznanje sprejemanja in dajanja, 



13 
 

nezmožnosti izkazovanja ljubezni in tudi v različnih duševnih motnjah. Otroci morajo 

predvsem začutiti sprostitveno moč pri nežnem ravnanju z drugimi. Vzgojitelj mora 

upoštevati otrokove sposobnosti za navezavo stika in spoštovati njegove meje ter se 

posvetiti predvsem zadržanim otrokom, ki jih ne sme siliti v nobeno dejavnost. 

Sprostitvene vaje s telesnim stikom so: navezovanje stika preko dotika; posnemanja 

partnerja, pogleda in obrazne mimike; dihanje hrbet ob hrbet, stresanje hrbet ob hrbet, 

most - raztegovanje prsnega koša v paru; različni dotiki z rokami; obris in začutenje 

svojega telesa. 

 Energetske vaje. Spoznavanje energije je zelo pomembno, saj jo moramo ob porabi tudi 

nadomestiti. Preko nje prepoznavamo energetska stanja telesa in tudi energijo drugih 

ljudi. Primer energetskih vaj so: drgnjenje dlani, polaganje rok na partnerja, polnjenje z 

energijo v skupinski obliki (polaganje toplih dlani na izbranega otroka). 

 Sprostitev z masažo. Otrokom prija občutek božanja, trepljanja in topline. Masaža je lep 

način telesnega stika z drugim, kjer morata imeti partnerja zaupanja drug do drugega in 

sposobnost predajanja. Otroci hitro najdejo odnos do prijetnega občutka, zato se hitro 

vključijo v aktivno sodelovanje pri preprostih tehnikah masaž. Primeri masaž so: 

masiranje s polaganjem rok, trepljanje telesa, masiranje lasišča, masaža dlani in prstov, 

masaža obraza, masaža hrbta, pozibavanje telesa.  

 Sprostitev s spodbujanjem čutil. Med sproščenostjo in dojemljivostjo čutil obstaja 

neposredna povezava, saj se preko čutil sprostimo. S pomočjo vaj otrok spozna, da so 

čutila pomemben del njega in da z njimi odkriva svet ter se izraža. Primeri vaj so: 

različne vaje povezane z zvoki; vaje z zaprtimi očmi (poslušanje, tipanje, dotikanje, 

vonjanje, okušanje..); iskanje predmetov… 

 Sprostitev z barvami in oblikami. Preko iger z barvami in oblikami se najintenzivneje 

izraža človekova ustvarjalnost. Na posameznika barve in oblike vplivajo sproščujoče. 

Primeri vaj so: barvanje (zemljevidov, poti, mandal); risanje različnih pomirjajočih 

motivov; oblikovanje mandal iz naravnih materialov…   

 Sprostitev z meditacijskimi vajami. Meditacijske vaje so namenjene ohranjanju in 

spodbujanju sposobnosti, za ohranitev notranjega miru, iz katerega lahko črpamo 

ustvarjalnost in življenjsko moč. Otrok se preko teh vaj nauči umirjanja bežečih misli, 

osredotočenja na samo eno stvar, umirjanja možganov in telesa, izboljšanja zbranosti… 

Vaje morajo biti kratke in preproste, voditi pa jih mora človek, ki ima izkušnje, da jih 

posreduje otrokom na zanimiv in prepričljiv način. Ustvarimo lahko prijetno 

razpoloženje npr. s svečami, zatemnjenim oknom ali s sproščujočo glasbo. Meditiramo 
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pa lahko stoje, sede ali leže, pri tem pa nam mora biti udobno. Primeri vaj so: krog tišine 

z zaprtimi očmi; energetski krog z zibanjem in povezanostjo rok; mirno sedenje v 

povezavi z različnimi tehnikami dihanja; osredotočenje na eno stvar (predmet, pika na 

čelu), meditacija s svečo, meditacija z naravnim predmetom; različne vodene 

vizualizacije (Srebot in Menih, 1996).  

R. Srebot in K. Menih (1996) menita, da sprostitvena vzgoja otroka lahko popelje do tega, da 

bo čez čas sam sposoben najti sebi najbližji način sprostitve in se bo znal sprostiti, ko bo čutil 

potrebo po tem.  

       2.3.4  Dejavno in umirjajoče sproščanje 

Na mišično in duševno napetost otrok (prav tako odraslih) sprostitveno deluje gibanje. Učinka 

gibanja se vedno bolj zavedamo in načrtno iščemo priložnosti zanj, saj v telesu vzpostavlja 

biopsihosocialno ravnotežje. Gibanje ima tudi terapevtsko vrednost, takrat ko je ravnovesje 

človeka že deloma porušeno. Posameznik z gibanjem namreč sprošča napetosti, ki se v telesu  

nakopičijo zaradi raznolikih pritiskov iz okolja in v telesu samem. Zavedati se moramo, da je 

zato dobro otrokom omogočati čim več gibanja (Kroflič in Gobec, 1995).  

»Sodobni učni pristopi temeljijo na celostnem učenju in poučevanju in vključujejo v učenje 

poleg miselnih aktivnosti tudi telo in čustva – na pomen gibanja na delovanje možganov 

opozarjajo tudi najnovejše raziskave s področja nevroznanosti. Ustvarjalni gib je aktiven 

pristop učenja vsebin s pomočjo telesa« (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011, str. 

259). 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) pravita, da telesno in duševno sprostitev lahko dosežemo z 

aktivnim gibanjem, preko katerega sprostimo napetost telesa. To bi morali otrokom omogočati 

ravno z usmerjenimi gibno – plesnimi igrami. Posameznik se preko gibanja in miselnega 

predstavljanja vživi v določeno vlogo ter se preko nje in skozi gibanje tudi sprosti. 

Psihofizično sprostitev pa lahko dosežemo tudi z umirjanjem. S pomočjo popuščanja mišic pri 

različnih sprostitvenih in meditativnih tehnikah, lahko posredno dosegamo tudi duševno 

sprostitev. Umirjanje je lahko nebesedno ali besedno. Nebesedno umiritev pri otroku lahko 

dosežemo npr. s telesnim dotikom, z različnimi masažami in glasbo. Umiritev pa lahko poteka 

tudi besedno, z besednim usmerjanjem na: dihanje, zavestno napenjanje in popuščanje mišic na 

različnih delih telesa, vzbujanje miselnih slik in različnih (zvočnih, taktilnih, kinestetičnih) 

predstav. Tovrstno sprostitev težje dosegajo hiperaktivni otroci, vendar jim vzdušje pri takšnem 

delu v skupini postopoma omogoči, da se tudi oni sprostijo in umirijo (Kroflič in Gobec, 1995).  
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Obramba pred posledicami vsakdanjih stresov, ki smo jim v današnjem načinu življenja 

izpostavljeni, je torej obvladovanje sprostitvenih tehnik, naj bo to gibanje ali pa različni načini 

mišičnega popuščanja in umirjanja. To se vedno bolj uveljavlja kot prvina našega vzgojno-

izobraževalnega dela in pa tudi življenjskega sloga posameznika (Kroflič in Gobec, 1995).  

    2.4 SKUPINSKA DINAMIKA 

Plesno-gibalne dejavnosti največkrat potekajo v skupini otrok, torej ima tudi skupina določen 

vpliv na posameznika. Vzgojitelj se mora truditi, da dejavnosti organizira tako, da se 

posameznik v skupino lahko vključi in se v njej tudi uveljavi, ob tem pa mora upoštevati procese 

skupinske dinamike. Na tem področju zaenkrat sistematičnega izobraževanja še ni, zato si 

pomagamo s praktično pridobljenimi izkušnjami. Pomembno je, da opazujemo dinamična 

dogajanja v skupini – analiziramo medsebojne odnose med otroki v skupini in odnose skupine 

in posameznikov do sebe kot vodje. Razvijati moramo določene osebnostne kvalitete, kot so: 

empatija, fleksibilnost, zmožnost dobrega opazovanja, sposobnost vzpostavljanja toplih 

odnosov z ljudmi in ustvarjalne sposobnosti. Zavedati se moramo tudi, da poteka notranja 

dinamika skupine na dveh ravneh: zavedni in nezavedni ravni. Zaznavno oziroma zavedno 

raven lahko opazujemo pri vedenju posameznih otrok in njihovih odnosov do vodje, 

nezaznavno oziroma nezavedno pa pri neizrečenih pričakovanjih, upanjih in morebitnih 

strahovih, ki označujejo določenega posameznika skupine. Velikokrat imajo otroci težave pri 

prehodu iz primarne skupine, npr. družine, v sekundarno skupino, vrtec, ali že pri prehodu iz 

ene v vrtčevske skupine v drugo, kjer se jim pridružijo novi vrstniki. Zlasti takrat moramo 

nameniti večjo pozornost nezavedni dinamiki. Kriza namreč lahko deluje negativno/zaviralno 

ali pa pospeševalno na razvoj posameznega otroka. Vodja pri tem ne sme biti avtoritativen, saj 

gibanje ne bo imelo svoje sprostitvene funkcije, prav tako pa ne sme prepuščati otrok k spontani 

dejavnosti brez njegove zavzetosti (Kroflič in Gobec, 1995). 
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2.4.1 Socializacija otrok 

»Pod terminom socializacija razumemo vse procese, v katerih se posameznik pripravlja na 

prevzemanje družbenih vlog« (Flere, 1976, str. 12 v Barle in Bezenšek, 2006, str. 59 ).  

Flere (1976, v Barle in Bezenšek, 2006) ugotavlja, da posameznik pri socializacijskem procesu 

pridobiva znanje, ki ga uporablja v procesu »produkcije in reprodukcije družbenega vsakdana«. 

Pridobivanje znanja poteka različno, pomembni pa so tisti procesi, ki so zavestni, namerni in 

organizirani ter vključujejo dejavnost družbe, da pripravlja posameznika za prevzemanje 

družbenih vlog.  Pojem vzgoja in izobraževanje se nanaša na pomembne vidike tega procesa, 

in sicer:  

 socializacija v ožjem smislu: posameznik se uvaja v družbene procese in odnose; 

 kultivacija: usvajanje duhovnih kvalitet; 

 poseben del procesa so zavestna in namerna dela družbe, pri uvajanju posameznika v 

družbo in usvajanju duhovnih kvalitet ga lahko imenujemo vzgoja; vsebuje še ožji del, 

ki se nanaša na usvajanje znanja in sposobnosti, imenujemo ga izobraževanje; 

 razvoj posameznika skozi določene razvojne stopnje osebnosti, ki se povezujejo z 

biološkimi, kulturnimi, psihološkimi in družbenimi vidiki (dozorevanjem); 

 personalizacija in individualizacija: razvoj človekove osebnosti, obogatitev njegovih 

lastnosti, ki ga razlikujejo od vseh drugih posameznikov. 

D. Logar (2011) pravi, da predšolski otroci večji del dneva preživijo v vrtcu, zato je 

odgovornost strokovnih delavcev vedno večja. Sem sodi tako celosten in kontinuiran razvoj 

otroka kot tudi razvijanje otrokovih socialnih spretnosti in veščin. Za zagotovitev pogojev za 

otrokov socialni (kot tudi čustveni) razvoj, je najprej pomembna klima otrokovega okolja. 

Klimo določuje več dejavnikov: odnos do soljudi; splošna kulturna raven; vloga, ki jo 

pripisujemo izobrazbi in sama organizacija dela ter življenja v vrtcu. Za ugodno klimo so 

odgovorni vsi zaposleni, in sicer vsak posebej na vsakem koraku. Močan vpliv na otroke 

predstavlja tudi vzgojiteljica, je njihov zgled, saj je odrasla oseba, s katero otrok preživi največji 

del dneva. Vzgojiteljica še posebej vpliva na razvoj otrokovih socialnih kompetenc tako s svojo 

strokovno usposobljenostjo (čas študija in prakse) kot tudi s svojo osebnostjo (temperamentom, 

značajem, vrednotami…). Pomemben prispevek na področju psihologije osebnosti in 

socializacije ter vrstniških skupin,  je podala avtorica J. R. Harris (J. R. Harris, 2007, v Logar, 

2011), ki predstavi štiri načine, preko katerih naj bi se kulturno vedenje prenašalo s starejših 

generacij na mlajše. V nadaljevanju se osredotoči na le eno in ovrže ostale tri (starševske 

vzgojne metode, otrokovo posnemanje staršev in otrokovo posnemanje vseh odraslih v 
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skupnosti). Neovržena teorija avtorice združuje tri področja in sicer socializacijo, razvoj 

osebnosti in kulturno transmisijo. Po mnenju avtorice  J. R. Harris (J. R. Harris, 2007, v Logar, 

2011), se vsa področja razvijajo v vrstniški skupini, ki je najpomembnejši dejavnik oblikovanja 

otrokove osebnosti in  njegovih prepričanj, vrednot in navad. Cilj otroka je, da bi postal uspešen, 

česar se uči s posnemanjem ostalih otrok. Ogromen pomen imajo za otroka torej vrstniki, 

največji pomen pa pripisujejo položaju med njimi, kar zaznamuje njihov vsakdan v vrtcu in 

kasneje v šoli. Velikokrat se otroci primerjajo z ostalimi člani svoje skupini in tisti, ki se družijo 

z boljšimi vrstniki, postanejo tudi sami boljši. Pri slednjem ni pomembno le dobro mnenje o 

sebi, temveč pridobivanje konkretnih veščin, ki otroku pomagajo pri njegovi rasti, uspehu (prav 

tam).  

S. Ambrož (2011) ugotavlja, da so socialne igre dejavnosti, ki pripomorejo k razvoju socialnih 

veščin in čustvenega razvoja posameznika. Pri tovrstnih dejavnostih se otrok sooča z lastno 

pozicijo v skupini, s svojim odnosom do socialne situacije (ustvarjene znotraj izvajanja 

določene socialne igre), sooča pa se tudi z raznolikimi čustvi, ki so prisotna pri aktivnem 

sodelovanju v dejavnosti. Skozi socialne igre otrok torej spoznava sebe in druge, z vrstniki 

vzpostavlja odnose, vrednoti svoj del v skupini in jo začuti kot del njegovega življenja. Skozi 

socialne igre izboljšujemo posameznikovo uspešnost pri vključevanju v odnose in morda lahko 

tako celo preprečimo socialno osamljenost nekaterih otrok. Raziskave na področju sprejetosti 

otrok in njihovega statusa v skupini vrstnikov kažejo, da lahko govorimo o ločevanju 

priljubljenih in nepriljubljenih otrok. Pri tovrstni opazki v vrtcu lahko z opazovanjem vedenja 

prepoznamo otroke, ki jih vrstniki aktivno zavračajo in tiste, ki sicer niso zavrnjeni, pa vendar 

niso vključeni v igro. Med otroci so sicer socialne igre priljubljene, saj združujejo igro s 

humorjem, kar je ključno za uspešno socialno učenje in vsakdanje življenje vrtčevskih otrok.  

        2.4.2 Uveljavljanje otrok v skupini in kot posamezniki  

Preko gibalno-plesnega izražanja se postopoma vzpostavljajo dobri, pozitivni in strpni 

medosebni odnosi, ki dajejo občutek varnosti, zaupanja in sprejetosti. Otroci med seboj 

sodelujejo in ustvarjajo. Prav tako pa se razvija tudi zavedanje samega sebe kot posameznika v 

interakciji z drugimi (Zagorc idr., 2013). 

»Poleg tega, da se v skupinskem plesu izražajo skupni občutki v zvezi z dogajanjem celotne 

skupine, vsak posameznik v takšnem plesu podredi del svoje individualne svobode skupni 

disciplini. Pa ne le to, posameznik je motiviran izpopolnjevati svoje gibe, da bi se lahko čim 

bolje vklopil v gibanje in ritem celotne skupine« (Maletič, 1986, v Zagorc idr., 2013). 
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Sodelovanje pri gibalno-plesnih aktivnostih pomaga k zmanjševanju agresivnosti in konfliktnih 

oblik vedenja med vrstniki. Tovrstne dejavnosti so pomembne tako za otrokov osebni razvoj 

kot tudi za kvaliteto življenja in dela v skupini otrok. Tako lahko na pozitiven način vplivamo 

na odnose med otroki in poglobitev le-teh. Dobri medsebojni odnosi se kažejo v: poslušanju in 

spoštovanju potreb drugih; zaznavanju in upoštevanju čustev drugih; razumnemu podrejanju 

skupini; medsebojni pomoči; zaupanju drug drugemu in čustveni bližini; sprejemanju 

posameznika v skupino in njegovo avtonomnost; občutku pripadnosti in povezanosti skupine 

(Zagorc idr., 2013). 

        2.4.3  Dialog v gibalnem ustvarjanju v majhnih skupinah 

Pri izvajanju svojega projekta sem nekatere dejavnosti organizirala v majhnih skupinah in 

takšna oblika dela se je izkazala kot izredno hvaležna.  Otroci so vzpostavili tesnejši stik z 

vrstniki, s katerimi v skupni obliki dela morda niso imeli toliko stika, med njimi pa se je 

vzpostavilo večje zaupanje, sproščenost in medsebojna ustvarjalnost.  

B. Kroflič in D. Gobec (1995) menita, da bo skupina na posameznika pozitivno delovala zlasti 

v skupinskem ustvarjanju v majhnih skupinah (2 do 10 otrok). Otroci so po četrtem letu starosti 

sposobni konstruktivnega sodelovanja v skupini, kar lahko opazimo že v igrah z vlogami. 

Zaradi skupnega cilja pri reševanju naloge so motivirani vsi posamezni člani skupine. 

Velikokrat je posameznikom lažja vključitev k dejavnosti v manjši skupini, saj se lažje 

prilagajajo drug drugemu, nadzirajo svoje vedenje in tudi lažje upoštevajo druge člane skupine. 

Pri skupinskem ustvarjanju se otroci učijo konstruktivnega delovanja in zadovoljujejo svoje 

osnovne potrebe po pripadnosti, samozavesti in sodelovanju. Tudi v gibalnih aktivnostih in 

gibalnem ustvarjanju lahko otrok te potrebe zadovolji ob pozitivnih skupinskih doživetjih.  

Pri oblikovanju skupine pri plesno-gibalnih dejavnostih je pozornost usmerjena predvsem na: 

skupino kot celoto; odnose v skupini; vloge, ki jih imajo posamezni otroci v skupini; 

posameznike, ki izstopajo in otroke s posebnimi potrebami (Zagorc idr., 2013). 

A. Tomić (2003) pravi, da gre pri organiziranju skupine za proces izbiranja in vključevanja 

posameznikov v skupino. Na skupino vpliva predvsem njena velikost in struktura. Glede na 

velikost skupine velja: občutek pripadnosti k njej upada z naraščanjem števila članov; manj 

članske skupine dosegajo višjo stopnjo soglasnosti kot veččlanske skupine; posamezniki sami 

menijo, da so bolj uspešni v manjših skupinah; v večjih skupinah se izrazijo bolj energični 

posamezniki, v manjših pa pridejo bolj do izraza posamezniki, ki lahko izražajo svoje mnenje. 

Glede na strukturo skupine je pomembno, da enotnost ali raznolikost določa njeno ustvarjalnost. 
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Bolj bodo skupine raznolike, več domiselnih rešitev bodo doprinesle. Pri tem moramo biti 

pozorni na to, da lahko osebnostne značilnosti posameznikov bistveno vplivajo na skupinsko 

učinkovitost. Lastnosti posameznikov lahko razdelimo v dve skupini: osebnostne lastnosti, ki 

vplivajo na nastajanje skupine, in lastnosti, ki vplivajo na reševanje problemov. Pogoj za 

delovanje v majhnih skupinah je medsebojno komuniciranje med posamezniki. Socialna 

dogajanja se lahko odvijajo le preko komunikacije. Posamezniki se torej znotraj skupine 

usklajujejo in iščejo skupno pot do cilja (Tomić, 2003).  
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EMPIRIČNI DEL 

3.1 PRISTOP K TEMI 

3.1.1 Opredelitev problema 

Ples tako na odraslega posameznika kot tudi otroka deluje sproščujoče in spodbuja 

posameznikov psihomotorični, spoznavni in čustveno – socialni razvoj (Kovač Valdes, 2011). 

Gibanje deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok in odraslih, ki je posledica 

raznih pritiskov v njih samih in iz okolja. Telesno in duševno sprostitev lahko dosežemo z 

aktivnim gibanjem in pa tudi z umirjanjem, s pomočjo različnih sprostitvenih in meditativnih 

tehnik (Kroflič in Gobec, 1995). Moramo pa se zavedati, da gibalne aktivnosti običajno 

potekajo v skupini, torej tudi skupina vpliva na posameznika. Vzgojitelj mora poskrbeti, da 

organizira dejavnost tako, da se posameznik lahko v skupino vključi in v njej uveljavi, pri tem 

pa mora biti pozoren tudi na dinamična dogajanja – medsebojne odnose v skupini in odnose 

skupine do sebe kot vodje. To dinamiko je treba upoštevati zlasti ob krizi pri prehodu iz 

primarne skupine, tj. družine, v sekundarno skupino, vrtec (Kroflič in Gobec, 1995). Za otroka 

lahko novo okolje (kot je prehod od doma v vrtec in podobno tudi prehod iz ene skupine v 

drugo skupino otrok) pomeni stresno izkušnjo, v kateri skušamo vzgojitelji in ostali strokovni 

delavci ustvariti čim bolj prijetno klimo, vzdušje, da bi se le ta čim lažje vključil vanj. Sama se 

bom osredotočila na skupino otrok, ki je bila združena iz več različnih skupin otrok iste starosti. 

Moj problem bo torej senzibilno načrtovanje gibalno-plesnih dejavnosti in opazovanje odziva 

otrok ter sprememb v celotni dinamiki skupine otrok med izvajanjem dejavnosti in po zaključku 

svojega projekta.  

3.1.2 Raziskovalni cilji 

Ker bom septembra delala v novi skupini otrok, združenih iz različnih enot vrtca, sem se 

odločila, da raziščem, na kakšen način lahko plesne dejavnosti doprinesejo k dobremu počutju 

posameznika, njegovi socializaciji v novem okolju in med novimi vrstniki. Otrokom bom v 

prvem tednu izvajanja pripravila skupne dejavnosti (gibalno-rajalne igre, plese ob različni 

glasbi, sprostitvene dejavnosti), ki bodo služile predvsem spoznavanju in sproščanju otrok. V 

naslednjih tednih bodo sledile dejavnosti v manjših skupinah, kjer bo večji poudarek na 

medsebojnemu sodelovanju in postopoma bom prešla k dejavnostim v dvojicah, kjer bo 

prisoten tudi telesni stik med otroki (masaže, ples v dvojicah).  
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Skladno s predmetom in problemom raziskave, sem postavila naslednje cilje. 

 Ugotoviti, ali in na kakšen način lahko plesne dejavnosti pripomorejo k vključitvi otrok 

v novo skupino. 

 Analizirati, kako se bodo otroci odzvali name in na ostale otroke ter na pripravljene 

plesne dejavnosti. 

 Ugotoviti, kako se bodo otroci obnašali med gibalnim ustvarjanjem v majhnih skupinah. 

 Analizirati spremembe dinamike celotne skupine/razpoloženja otrok v skupini pred 

izvajanjem plesnih dejavnosti in po izvedenih dejavnostih. 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

Skladno s postavljenimi cilji, sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Ali in na kakšen način bodo plesne dejavnosti pripomogle k večji povezanosti in 

sproščenosti otrok v novi skupini? 

R2: Kako bodo otroci sodelovali v odnosu do mene, ostalih otrok in pripravljenih plesnih 

dejavnosti?   

R3: Ali se bodo otroci lažje vključili/aktivno sodelovali v manjših skupinah otrok? 

R4: Kakšne spremembe bodo vidne po izvedbi projekta v skupinski dinamiki otrok? 

3.1.4 Raziskovalna metoda 

Vzorec:  

Vzorec bo iz konkretne populacije – skupina vrtčevskih otrok starih od štiri do pet let iz vrtca 

Brezovica, v enoti OŠ Brezovica, v skupini Zvezdice. Vključenih bo 21 otrok, od tega 9 deklic 

in 12 dečkov.  Vzorec bo torej neslučajnostni ter namenski, saj bo vključeval otroke iz različnih 

skupin, skupina otrok bo torej na novo združena.  

Postopek zbiranja podatkov 

Med izvajanjem dejavnosti bom opazovala otroke in dinamiko skupine ter opažanja 

dokumentirala v obliki dnevniških zapisov. Dnevniški zapisi bodo vsebovali število otrok, ki 

so pri dejavnostih aktivno sodelovali, motiviranost in veselje otrok v odnosu do pripravljenih 

aktivnosti (beleženje odziva otrok in otrokom ljubših dejavnosti) in v odnosu do sebe kot vodje. 

Zapisi bodo temeljili tudi na opisih medsebojnih odnosov/interakcij otrok, zlasti med otroki, ki 

se prej niso poznali, pri tem pa bom upoštevala tudi vpliv različnih oblik dela, zlasti dinamiko 

v manjših skupinah otrok.  
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S tem bom raziskovala sledeče: 

 na kakšen način lahko plesne dejavnosti vplivajo na vključitev otrok v novo skupino; 

 kakšen bo odziv otrok name in ostale otroke v skupini ter na pripravljene plesne 

dejavnosti; 

 ali se bo obnašanje otrok spremenilo med gibalnim ustvarjanjem v majhnih skupinah; 

 kakšno bo vzdušje v skupini pred in po izvajanju projekta.  

Obdelava podatkov 

Uporabila bom deskriptivno analizo pedagoškega raziskovanja. Obdelava podatkov bo potekala 

na podlagi analiz dnevniških zapisov, ki bodo predstavljali spremembe v odnosih/povezanostjo 

med otroki ter v aktivnem sodelovanju posameznih otrok, in na podlagi posnetih fotografij. 

Praktično izkušnjo bom pri obdelavi podatkov povezala tudi s strokovno literaturo. Na koncu 

bom rezultate interpretirala ter preverila, ali sem dosegla svoje zastavljene cilje. Poleg tega bom 

odgovorila na raziskovalna vprašanja.  
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3.2 PROJEKT 

3.2.1 Dejavnost: gibalno – rajalne igre 

 Biba raja (črni muc) 

Področja: 

 umetnost, 

 jezik, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok spozna rajalno igro Biba raja (Mire Voglar); 

 otrok aktivno sodeluje in doživlja ugodje ob gibanju; 

 otrok čuti pripadnost skupini.  

Metode dela: 

 metoda opazovanja,  

 metoda vodenja, 

 metoda lastne aktivnosti.  

Oblika dela: 

 skupna.  

Opis dejavnosti 

Z otroki se zberemo v jutranjem krogu, kjer se najprej pozdravimo. Ker je uvoden dan v mojem 

projektu, najprej ponovimo gibalno-rajalno igro Potujemo v Rakitnico, ki jo otroci že poznajo. 

Nato se naučimo novo pesem – Biba raja, ki jo najprej le recitiramo, nato zapojemo. Vsi skupaj 

vstanemo in naredimo krog ter pričnemo z gibanjem v krogu; zraven pojemo pesem. Nato 

določimo črnega muca, ki gre na sredino kroga in se uleže na tla. Ostali se primemo za roke in 

se gibljemo okoli muca ter pojemo: 

»Biba, buba, baja, 

pleše ringa raja. 

Malo sem in malo tja, 

Biba stopa, ena, dva. 
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Sredi kroga buci buc, 

dremlje, dremlje črni muc. 

Ko se mucek prebudi, 

Bibe ni, ni, ni. » 

(Voglar, 2007) 

Takrat si otroci zakrijejo oči, črni muc pa se pretegne in si iz kroga izbere enega izmed otrok, 

ki bo naslednji črn muc. To ponovimo tolikokrat, dokler niso v vlogi črnega muca vsi otroci.  

ANALIZA PRVE DEJAVNOSTI: Gibalno-rajalna igra, Biba raja 

Z otroki smo se zbrali v jutranjem krogu, kjer smo se pozdravili s stiskom rok. Kot uvod k 

projektu plesno-gibalnih dejavnosti sem si izbrala dve gibalno-rajalni igri. Prvo gibalno-rajalno 

igro Potujemo v Rakitnico so otroci že poznali, vendar smo vseeno ponovili pravila, saj se je 

skupini otrok pridružila deklica, ki je bila v vrtcu prvič. Sklenili smo krog in z izštevanko izbrali 

nekoga, ki bo izbiral otroke, ki se mu bodo pridružili v nastajajoči kači zunaj kroga. Eden izmed 

otrok, ki je bil dlje časa na počitnicah in se je vrnil en teden za ostalimi v vrtec, ni želel 

sodelovati pri igri. Dogovorila sva se, da igro opazuje, ko pa bo želel, se nam lahko pridruži. 

Ostali otroci so aktivno sodelovali pri rajanju in medtem tudi doživljali veselje, kar je bilo vidno 

iz njihovih nasmejanih obrazov. Tudi deklica, ki je bila prvič v vrtcu in je bilo rajanje ob petju 

zanjo nekaj povsem novega, se je vedrega obraza gibala in sodelovala pri petju. Dečka, ki je 

opazoval dogajanje, sem med plesom še enkrat povabila k sodelovanju, vendar je rekel, da bo 

zaenkrat le opazovalec. Na željo otrok smo dvakrat ponovili gibalno-rajalno igro, nato pa sem 

jih vprašala, ali se želijo naučiti nove igre in enoglasno so pritrdili. Naučili smo se novo pesem 

Biba raja, ki smo jo najprej le recitirali, nato pa dvakrat zapeli. Z otroki smo vstali in naredili 

krog ter zapeli pesem ob gibanju v krogu. Določili smo črnega muca, tokrat smo izbrali tistega, 

ki se je prvi javil. Deček, ki pri prejšnji dejavnosti ni želel sodelovati, je takoj po vprašanju 

rekel, da on ne bo črni muc, odgovorila pa sem mu, da če ne želi, lahko samo raja v krogu okrog 

muca z ostalimi otroki. Deček je pristal na sodelovanje, kot sva se dogovorila, tako da so bili 

aktivni vsi otroci. Bili so vznemirjeni, ko so si morali zakriti oči, da je otrok v sredini izbral 

novega črnega muca. Obraz si je zakril tudi deček, ki ni želel biti črni muc, vendar so otroci 

razumeli, ko sem jim razložila, da njega trenutno ne bodo izbirali za črnega muca, ker si tega 

ne želi. Igralno rajanje so želeli ponavljati toliko časa, dokler niso prišli vsi na vrsto – vsi razen 

dečka, ki je že na začetku povedal, da si ne želi sodelovati. Ko smo večkrat ponovili igro, so 
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otroci začeli izpod zakritega obraza gledati skozi prste. Vzdušje v igralnici je bilo sproščeno, 

kar se je videlo tudi pri otrocih, ki so se v takratnem momentu vživeli v igro in pozabili na vse 

ostalo. Bili so združeni, povezani in vznemirjeno čakali, kdo bo izbran kot naslednji otrok na 

sredini kroga. Menim, da so čutili tudi to, da so pripadali celotni skupini, saj so vsi skupaj 

sodelovali, se gledali in pozornost je dobil prav vsak izmed njih v vlogi črnega muca.  Deček, 

ki se edini ni želel izpostaviti pred ostalimi otroci, je res prišel v skupino še kasneje kot ostali 

in zanimalo me je, ali bo pri naslednjih pripravljenih dejavnostih sodeloval oziroma koliko časa 

bo potreboval, da se bo sprostil.  

 

Slika 1: Gibalno-rajalna igra: Potujemo v Rakitnico 

 

 

Slika 2: Gibalno-rajalna igra: Črni muc 
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.2.2 DEJAVNOST: Ples ob afriški glasbi 

 

Področja: 

 umetnost, 

 družba, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok spoznava drugo kulturo; 

 otrok posluša in doživlja glasbo;  

 otrok se z gibanjem in plesom izraža ter ustvarja; 

 otrok pleše v različnih ritmih; 

 otroku maska omogoča lažjo sprostitev med plesom z vrstniki. 

Metode dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda pogovora,  

 metoda vodenja, 

 metoda od vodenja k izmišljanju (improvizaciji). 

Oblika dela: 

 skupna.  

Didaktični pripomočki: 

 slikovno gradivo (Priloga 1), 

 barve za obraz, 

 zvočni posnetek letala, 

 videoposnetka tradicionalnega afriškega plesa,  

 zvočni CD: afriška glasba (African tribal instrumental music in Relaxing music of 

Africa) 

Opis dejavnosti 

Z otroki se zberemo v jutranjem krogu, kjer se najprej pozdravimo. Pričnemo s pogovorom o 

črni celini, Afriki in otroke najprej povprašam, kaj že vedo o njej, ali je bil kdo že tam.. Nato 

jih povabim k zvočni ugank, povem jim, da bom predvajala posnetek prevoznega sredstva, s 
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katerim lahko pridemo do Afrike (Kovač Valdes, 2010). Ko otroci uganejo, da je to letalo, jih 

spodbudim k temu, da se sami spremenimo v letala in poletimo v Afriko. Gibanje stopnjujemo 

od najnižjega k najvišjemu položaju telesa (letalo vzleti), tam ostanemo nekaj časa in letimo (se 

dvignemo na prste), nato pa se zopet spustimo do najnižjega stanja (letalo pristane). Sledi ogled 

in komentiranje slikovnega gradiva Afrike (afriški otroci, barvitost dežele, afriške živali, afriški 

ples – poslikave obrazov). Predvajam jim še dva videoposnetka tradicionalnega afriškega plesa. 

Spodbudim jih, naj pridejo do mene in vzgojiteljice vsi tisti, ki bi imeli radi porisan obraz z 

barvami za poslikavo. Ko so vsi otroci (ki želijo) poslikani, jim predvajam afriško 

instrumentalno glasbo. Najprej jih sama spodbudim z lastnim gibanjem k plesu, nato pa jih 

usmerim k iskanju lastnega gibanja telesa. Po nekem času otroke povabim v krog in jih 

spodbudim, da zaplešemo še v krogu. Ko opazim, da motivacija za ples upade, jih prosim, naj 

se uležejo tako, da bo imel vsak dovolj prostora. Dejavnost zaključimo s sproščanjem – 

umirjeno glasbo. Otrokom podam navodilo, naj zaprejo oči in si predstavljajo, da so v Afriki 

ter pričnem s predvajanjem umirjene afriške instrumentalne glasbe.  

ANALIZA DRUGE DEJAVNOSTI: Ples ob afriški glasbi 

Z otroki smo se zbrali v jutranjem krogu, se usedli po turško in sledil je pozdrav. Pogovarjati 

smo se pričeli o Afriki in otroci so z veseljem povedali, kar so vedeli v povezavi s pojmom. 

Nato sem jih vprašala, kako lahko pridemo do Afrike, s katerim prevoznim sredstvom. 

Odgovori so bili različni, nato pa sem jih prosila, naj prisluhnejo zvočni uganki, ki bo eno izmed 

prevoznih sredstev, s katerim lahko pripotujemo v Afriko. Otroci so hitro uganili, da je to letalo, 

kmalu za tem pa smo se sami spremenili v letala, s katerimi smo »poleteli« do Afrike. Otroci 

so bili zelo motivirani za to dejavnost, najprej smo počepnili in se postopoma dvigovali v zrak, 

dokler nismo dosegli višine, na kateri smo se gibali večino časa. Otroci so se gibali po prstih in 

imeli roke stegnjene, kot da bi imeli krila. Med letom smo malo variirali dol in gor, vendar 

rahlo, saj so na letalu potniki in otroci so med tem tudi oponašali letalske zvoke. Aktivno so 

sodelovali prav vsi -  tudi deček, ki prejšnji dan ni želel sodelovati. Opazovali so drug drugega 

in počasi smo se spuščali s telesom vedno nižje, dokler nismo »pristali«. Z gibanjem smo 

uprizorili vse tri nivoje gibanja – nizek, višji in najvišji, kar so otroci s telesom in gibom lepo 

uprizorili in z zvoki tudi podoživeli let letala, kot da bi bili pravkar res na njem. Dejavnost smo 

nadaljevali z ogledom slikovnega gradiva, da so si otroci lahko malo bolje predstavljali novo 

deželo, v katero smo pripotovali. Po ogledu afriških otrok, živali in barvitih oblek Afričanov 

ter njihovega nakita, so na koncu sledili prebivalci med plesom ter slike njihovega poslikanega 

obraza, kar je otroke še posebej pritegnilo. Predvajala sem jim še dva videoposnetka afriškega 
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plesa, prvi je bil ples ob spremljavi tradicionalnih instrumentov, drugi pa ples ob ognju, kar je 

bilo otrokom zelo všeč. Povabila sem jih, da (če želijo) pristopijo do mene in vzgojiteljice, ki 

jim bova z barvami za poslikavo obraza narisali različne vzorce. Tako bodo podobni Afričanom 

pri njihovem tradicionalnem plesu. Štirje otroci tega niso želeli, vseeno pa so opazovali ostale 

vznemirjene obraze, ki so se gledali med seboj in popestritev jim je vidno dobro dela. Pričeli 

smo z glavnim delom – plesom ob afriški glasbi. Otroke sem sama spodbudila s svojim plesom, 

različnimi gibi, nekaj jih je moj ples povzemalo, ostali so se gibali na svoj način. Dve deklici 

in dva dečka niso želeli plesati, zato so ostali le opazovalci. Med otroci, ki niso želeli sodelovati 

je bil tudi deček, ki je v vrtec prišel kasneje. Glasba je bila res specifična in predvsem drugačna 

od glasbe, s katero se lahko otroci vsakodnevno srečujejo. Otroci, ki so sodelovali pri plesu, so 

se sprostili, plesali ob različnih ritmih, vmes pa jim je zmanjkalo idej, zato sem jim sama 

ponudila rešitev, ki so jo povzeli in ji dodali še lasten pridih. Štiri otroke, ki niso želeli 

sodelovati pri tej plesni dejavnosti, sem spodbudila k naslednji. Sklenili smo krog ter enega 

izmed otrok določili z izštevanko. Sledilo je navodilo, naj se postavi v sredino kroga ter 

prikazuje ogenj, okoli katerega bomo plesali. Ostali smo se prijeli za roke in zarajali okrog 

ognja, aktivno sodelujoči pa so bili prav vsi otroci. Plesali smo, dokler nisem videla upad 

motivacije otrok, nato pa je sledil del sproščanja. Vsak otrok je našel svoj prostor v igralnici, 

ter se udobno namestil in z malo tišjim glasom sem jih spodbudila, naj zaprejo oči. S krajšim 

nagovorom so se umirili in sledila je umirjena afriška instrumentalna glasba, namenjena 

sprostitvi.  

Slika 3: Poslikava obraza pred afriškim plesom 

 

 

 

 

 

 

 Slika 4: Ples ob afriški glasbi 
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3.2.3 DEJAVNOST: Ples z malimi instrumenti 

 

Področja: 

 umetnost, 

 družba, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok se z gibanjem izraža; 

 otrok ustvarja ritem z instrumentom;  

 otrok pleše z instrumentom, 

 otrok sodeluje in soustvarja ritem z vrstniki,  

 otrok se s sodelovanjem (soustvarjanjem) zbližuje z vrstniki.     

Metodi dela: 

 metoda opazovanja,  

 metoda improvizacije.  

Obliki dela: 

 skupna, 

 skupinska.  

Didaktični pripomočki: 

 globus, 

 slikovno gradivo (Priloga 2), 

 mali instrumenti (boben, kraguljčki, ropotuljice), 

 besedilo za vodeno vizualizacijo (Priloga 3). 

Opis dejavnosti 

Z otroki se odpravimo v telovadnico, kjer se pozdravimo - toda na malo drugačen način. Vsak 

otrok pove svoje ime, pri tem pa naredi gib, ki ga zatem vsi ponovijo (Turnšek, 2014). Nato se 

vrnemo k afriškim plesom in si ogledamo fotografije instrumentov, na katere Afričani ob plesih 

in drugih priložnostih igrajo. Otroke vprašam, kako bi lahko sami uprizorili ritem, brez 

instrumentov. Spodbudim jih, naj uporabijo lastne dele telesa. Uprizarjati začnemo različne 
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ritmične vzorce z različnimi deli telesa. Nato se razdelimo v dve skupini, ena skupina uprizarja 

ritme z lastnimi deli telesa, druga skupina pa se giblje po teh ritmih (skupini se zamenjata). 

Otroke vmes spodbudim, naj se poskusijo gibati z zaprtimi očmi. Otrokom dam na voljo še 

male instrumente – boben, kraguljčke in ropotuljice in zopet se razdelimo v dve skupini. Ena 

skupina igra na instrumente, druga skupina pa pozorno posluša in po njihovem ritmu pleše. 

Tudi otroci, ki igrajo na instrumente, se lahko zraven gibljejo po prostoru, kar poudarim kot 

zaželeno. Ko vidim upad motivacije, se vsi otroci uležejo na blazine v telovadnici. Sledi 

sproščanje, ki je tokrat vodena vizualizacija z naslovom »Sem slon v Afriki« (Schmidt, 2012). 

Otroci po končani zgodbi odprejo oči, stresejo roke in noge ter se vrnejo nazaj v igralnico.   

ANALIZA TRETJE DEJAVNOSTI: Ples z malimi instrumenti 

Tokrat smo izvedli jutranji krog za spremembo v telovadnici, kjer smo se pozdravili na malo 

drugačen način. Vsak otrok je povedal svoje ime in ob imenu pokazal gib, ki so ga ostali otroci 

ponovili za njim. Sodelovali so vsi razen dečka, ki se zopet ni želel izpostaviti pred ostalimi in 

je povedal le svoje ime. Ostali otroci so se vsak na svoj način izrazili z gibalnim izrazom in 

ostali so vajo z zanimanjem ponovili. Ogledali smo si fotografije tradicionalnih afriških 

instrumentov in se z mislimi zopet preselili/vživeli v novo deželo, ki so jo otroci spoznavali. 

Vprašala sem jih, ali lahko brez instrumentov s čim drugim uprizorimo ritem, ne da bi se 

premaknili iz mesta. Nekaj časa je bila tišina in nato je eden izmed otrok prekinil molk s 

ploskom. Ostali otroci so ga začeli posnemati, sama pa sem jih spodbudila, da še kdo drug 

pokaže kakšen gib z delom telesa, ter jim povedala, da bomo ostali gib za njim ponovili. Javilo 

se je še nekaj otrok in pri ustvarjanju ritmov smo uporabili tudi noge. Ko je otrokom zmanjkalo 

idej, sem jih pozvala, naj ponavljajo gibe za mano in uprizorili smo nekaj različnih ritmičnih 

vzorcev. Za uprizarjanje smo uporabili roke in noge ter na koncu kombinacijo obojega. Nato 

smo se razdelili v dve skupini, ena skupina je uprizarjala ritem z deli telesa, ostali pa so se gibali 

po ritmu. Sodelovali smo prav vsi. Opazila sem, da deček, ki ni hotel sodelovati pri določenih 

elementih dejavnosti, verjetno le ni želel biti v središču pozornosti, da bi bile vse oči uprte vanj, 

saj je pri skupnih in tokratnem skupinskem plesu/uprizarjanju ritma lepo zlil z ostalimi. 

Otrokom je bila naloga zanimiva, še bolj privlačen pa jim je bil naslednji izziv, ko so ritem 

uprizarjali z malimi instrumenti in malo kasneje z njimi tudi plesali. Ko smo bili razdeljeni na 

instrumentaliste in plesalce, sem plesalce vmes spodbudila, naj zaprejo oči in se prepustijo 

ritmu. Najbolj izrazito se je slišal ritem bobna in nekaj otrok se je resnično vživelo v ples z 

zaprtimi očmi in se pozibavalo v različnih ritmih. Najbolj me je navdušil deček, ki je imel rahlo 

pokrčene noge in stresal z rokami ter glavo, kot bi bil pristen afriški plesalec. Instrumentalistom 
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sem ob zamenjanih vlogah predlagala še gibanje ob igranju, kar je bilo otrokom po vidnem 

navdušenju najbolj všeč – ustvarjati zvoke in se še gibati se obenem. Motivacija otrok je bila 

ob vseh dejavnostih v povezavi z novo deželo zelo močna, saj so z zanimanjem sodelovali in 

zelo dolgo zdržali pri vseh njihovih vlogah oziroma nalogah gibanja. Za konec je sledilo 

sproščanje na mehkih blazinah, kamor so se otroci ulegli. Prebrala sem jim vodeno vizualizacijo 

z naslovom Slon v Afriki, ki je podrobno opisovala pot majhnega dečka. Po končani zgodbi 

smo stresli noge in roke ter se polni vtisov vrnili nazaj v igralnico. V igralnici nam je eden 

izmed dečkov, ki je bil nad Afriko navdušen, pokazal globus, ki ga je prinesel od doma. Na 

globusu smo našli na novo spoznano celino in otroci so z zanimanjem opazovali kroglo.Globus 

je imel lučko, ki smo jo prižgali, to pa je otroke še dodatno spodbudilo k opazovanju. Mama 

dečka, ki je prinesel globus in je bil v začetnih dveh tednih bolj zadržan do ostalih otrok, je 

povedala, da jo veseli, da je lahko globus prinesel v vrtec, saj ima občutek, da se bo lahko tudi 

preko stvari, ki jih prinese pokazati prijateljem, hitreje vključil v novo okolje. Z njeno trditvijo 

sem se popolnoma strinjala, saj je deček z veseljem svoj globus pokazal ostalim, prižgal lučko 

in opazoval, kako bodo sovrstniki reagirali tako na prinešeno stvar kot tudi nanj.  

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Ples z malimi instrumenti 

   Slika 6: Sprostitveni del plesne dejavnosti 
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3.2.4 DEJAVNOST: Ples ob klasični glasbi, 5 ritmov 

 

Področji: 

 umetnost, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok spoznava klasično glasbo; 

 otrok spoznava instrument – violino; 

 otrok doživlja glasbo;  

 otrok pleše ob različnih ritmih;  

 otrok razlikuje različne ritme in stopnje napetosti, 

 otrok preko igre spoznava lastnosti prijateljev, 

 otrok se ob sproščenem gibanju zbližuje z vrstniki.        

Metode dela: 

 metoda opazovanja,  

 metoda poslušanja, 

 metoda od vodenja k improvizaciji.  

Oblika dela: 

 skupna.  

Didaktični pripomočki: 

 flavta, 

 violina, 

 metronom, 

 zvočni CD: klasična glasba in posnetek petih ritmov.  

Opis dejavnosti 

Z otroki se zberemo v jutranjem krogu in dan začnemo z igro predstavljanja in spoznavanja 

otrok. Otroci stojijo v prostoru in si zamišljajo, da se sprehajajo po trgu, kjer nikogar ne poznajo. 

Ko zaigram na flavto, se vsak obrne k najbližjemu sosedu in se predstavi: »Jaz sem Bine, rad 

imam rože, ne maram pa dežja«. Ko končajo, se sprehajajo naprej in igra se ponovi, dokler vsak 

otrok ne sreča vsaj štirih prijateljev (Turnšek, 2014). Med zadnjo igro se sama skrijem v kotiček, 
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kjer me otroci ne vidijo. Vzgojiteljica jim pove, da bodo morali dobro poslušati in ugotoviti, na 

kateri instrument igram. Ko bodo ugotovili, da je to violina, jim bom instrument pokazala in 

nanj zaigrala pesem, ki jo dobro poznajo. Ob mojem igranju bodo zapeli pesem in kasneje še 

ob njej zaplesali. Nato jim bom predvajala posnetek s klasično glasbo, na katerega bomo skupaj 

zaplesali. Spodbudila jih bom s svojim gibanjem, nato pa jih usmerila k iskanju svojih motivov. 

Po plesu se bomo skupaj zbrali v krogu, kjer jim bom na violino zaigrala štiri različne ritme - 

kot uvod v ples petih ritmov. Nato bom otrokom predvajala posnetek petih ritmov in z njimi 

izvajala različne gibe, vezane na vsak ritem posebej. To bomo nekajkrat ponovili in ko bodo 

otroci povzeli (vsak na svoj način) gibe vseh ritmov, jim bom pet ritmov igrala na violini, sami 

pa se bodo ob tem gibalno izražali, ustvarjali. Ob koncu dejavnosti bo sledilo sproščanje ob 

klasični, instrumentalni glasbi.  

ANALIZA ČETRTE DEJAVNOSTI: Ples ob klasični glasbi, 5 ritmov 

Z otroki smo se zbrali v jutranjem krogu in se pozdravili s stiskom rok in toplim pogledom 

soseda. Pozdrav smo nadaljevali z igro, kjer so se otroci drug drugemu predstavili in mu 

povedali, kaj imajo radi in česa ne marajo. Sama sem se predstavila enemu izmed otrok in mu 

povedala, da imam rada sonce, ne maram pa grmenja. Pričeli smo z igro in večina otrok je 

uporabila podoben primer mojemu, zato sem jih po končanem predstavljanju za nekaj trenutkov 

prekinila in navedla še druge primere, ki jih lahko uporabijo (barve, igrače, hrano..).  Ob 

naslednjih pozdravih so tako otroci izbrali bolj raznolike primere ljubih in neljubih stvari, ki so 

jih prijatelji izvedeli od njih. Otrok, ki je tudi pri ostalih dejavnostih malo slabše sodeloval 

oziroma se ni želel izpostavljati, je ostal pri izbiri najbližjega soseda prvič kar na mestu in takoj 

rekel, da ni nobenega prijatelja zraven. Spodbudila sem ga, da se sprehodi malo naokoli in 

pogleda, kdo je še ostal brez para oziroma ni imel čisto blizu prijatelja ob mojem znaku. Ob 

naslednjih ponovitvah je bil še zmeraj malce »izgubljen«, toda vedno bolje se je znašel. Ostali 

otroci so vsi aktivno in sproščeno sodelovali pri dejavnosti. Med zadnjo igro sem se skrila za 

omaro, kjer sem imela že prej pripravljeno violino. Vzgojiteljica je otrokom rekla, naj pozorno 

prisluhnejo in ne povedo naglas, ko bodo ugotovili, kaj slišijo. Ko sem nehala igrati in se 

pokazala, jih je kar nekaj povedalo, da je to violina. Spoznali so se z instrumentom, njegovimi 

deli in po strunah je imel možnost »zabrenkati« vsak posameznik. Komaj so čakali, da jim nekaj 

zaigram in zaigrala sem nekaj znanih pesmic, ob katerih so doživeto prepevali. Ob zadnji 

pesmici – Živali jeseni (Mira Voglar) sem jih nagovorila, naj ob petju še zaplešejo in če želijo, 

naj s plesom še oponašajo živali (ježka, medveda, ptice). Otrokom je bilo to všeč in vsi so 

aktivno sodelovali, zato smo ponovili ples ob zvoku violine še enkrat. Nato sem predvajala 
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posnetek klasične glasbe, na katerega smo skupaj zaplesali. Otroci so bili najprej malo zadržani, 

saj nimajo veliko izkušenj s plesom ob klasični glasbi in idej ni bilo veliko. Sama sem se 

prepustila občutku in ta me je popeljal v lahkoten ples, nekaj časa sem plesala tudi po prstih, 

otroci pa so povzemali moje gibe. Kot primer plesa ob klasični glasbi sem sama povzemala 

gibe, ki jih poznam iz sveta baleta, saj je bil tudi meni dokaj tuj ples ob klasiki. Predvsem 

deklice so se v to vlogo takoj vživele in uživale, se smehljale, dečki pa malo manj. Sodelovali 

so prav vsi otroci, toda pozornost ni trajala dolgo časa, zato sem pričela s prehodom na 

naslednjo plesno dejavnost - pet ritmov. Pokazala sem jim metronom – pripomoček pri vaji na 

violino, ki meri ritem igranja in določa tempo. Ogledali smo si, kako deluje in poslušali različne 

tempe (počasi, zmerno počasi, hitro, zelo hitro), enako pa sem skušala nato otrokom uprizoriti 

z igranjem. Prešli smo na ples petih ritmov in najprej sem otroke spodbudila, naj povzamejo 

moje gibanje, pred vsakim gibanjem pa sem jim tudi besedno opisala, za kakšno gibanje naj bi 

šlo (npr. ko se premikamo po prostoru, so stopala na tleh, kolena so rahlo pokrčena in krožimo 

s celim telesom). Naše raznoliko premikanje telesa je spremljala glasba v različnih ritmih 

(hitrejših in počasnejših), otroci so opazovali moje gibe ter se sami preizkusili v tovrstnem 

izzivu. Nekateri so bili bolj uspešni, drugi malo manj, vendar so vsi otroci sodelovali in se 

trudili usvojiti način gibanja. Najbolj jim je bil všeč stakato in kaotični ritem, kar so tudi 

najhitreje usvojili in se pri teh dveh gibanjih najlažje izrazili, saj so bili že moji demonstrativni 

gibi bolj izraziti in specifični. Vseh pet ritmov/gibanj smo dvakrat ponovili ob glasbi in z mojim 

sodelovanjem, nato pa sem jih prepustila, naj plešejo sami. V roke sem vzela violino in nanjo 

zaigrala vseh pet ritmov, pred igranjem pa sem poimenovala vsakega posebej. Otroci so si 

zapomnili vrstni red ritmov in vsak je po svoje interpretiral usvojene gibe ter jim dodal lasten 

pridih. Aktivno so sodelovali prav vsi otroci. Na koncu pa jim je vidno prijala tišina, saj 

verjamem, da tudi otrokom po neskončnih dražljajih, ki jih vsak dan doživljajo, izredno ustreza 

le zvok tišine. Ko sem videla upad motivacije, je bil čas za sprostitev. Izbrala sem posnetek 

pomirjajoče klasične glasbe in otrokom povedala, da meni tovrstna glasba pomaga pri učenju 

in pred spanjem, ko skušam umeriti svoje telo. Usmerila sem jih k sprostitvi vseh delov telesa, 

od nog do glave in ob poslušanju glasbe so se za kar nekaj časa umirili, slišati je bilo le zvok 

klasičnih instrumentov.  
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Slika 7: Spoznavanje instrumenta - violine 

 

Slika 8: Ples petih ritmov: uprizarjanje stakato ritma 

 

Slika 9: Ples petih ritmov: uprizarjanje liričnega ritma 
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3.2.5 DEJAVNOST: Plesne spodbude, ples z blagom 

 

Področji: 

 umetnost, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok telesno zaznava občutja in čustva; 

 otrok sprejema druge otroke; 

 otrok razlikuje med plesnima energijama; 

 otrok se sprošča ob telesnem dotiku prijatelja.       

Metode dela: 

 metoda opazovanja,  

 metoda improvizacije, 

 metoda od vodenja k improvizaciji.  

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktični pripomočki: 

 svileno blago, 

 »težje« bombažno blago, 

 zvočni CD: posnetka instrumentalne glasbe – flavte in bobna, 

 zvočni CD: otroške pesmice Romane Kranjčan.   

Opis dejavnosti 

Za uvod v dejavnost sem izbrala igro za povezovanje skupine z naslovom »Počutje« (Zagorc 

idr., 2013). Po jutranjem pozdravu vsi vstanemo in eden izmed otrok se sprehodi znotraj kroga 

in se giba kot želi, »pleše« svoje počutje. Skupina poskuša glede na gibanje otroka prepoznati 

njegovo počutje. Nato se odpravimo v telovadnico, kjer dam otrokom na otip dve različni vrsti 

blaga – svilo in težje blago. Povprašam jih o njihovih občutkih, ali so opazili razliko med 

blagoma, katero blago jim je bilo bolj prijetno na otip… Nato med otroke razdelim svileno 

blago – vsak dobi svoje in jih spodbudim, naj se z njim gibajo po telovadnici. Tudi sama se jim 

pridružim pri gibanju, enako gibalno vajo pa ponovimo še s težjim blagom. Otrokom podam 
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navodila, da bom sedaj predvajala glasbo, ki naj jo najprej poslušajo. Nato pa si vsak izbere 

blago, za katero misli, da bolj ustreza k tovrstnem instrumentu/glasbi. Najprej predvajam 

instrumentalno glasbo flavt, nato pa se instrumentalno glasbo bobna. Za zaključek dejavnosti 

izberem sproščanje s poimenovanjem »Dva kot eden«, pri katerem prijatelja uskladita svoje 

dihanje in skušata dihati kot eden (Schmidt, 2008).  

ANALIZA PETE DEJAVNOSTI: Plesne spodbude, ples z blagom 

Za uvodno dejavnost sem izbrala igro »Počutje«, ki smo jo z otroki izvedli z namenom 

povezovanja skupine in preko igre giba je vsak otrok izrazil svoje počutje. Otrokom sem podala 

navodilo, naj eden izmed njih stopi na sredino kroga, ali se do tja kar že giblje na takšen način, 

kakršno je njegovo počutje na ta dan. Otrokom sem z gibanjem najprej prikazala svoje počutje. 

Nato so pričeli s prikazovanjem počutja/čustev še oni in po prvih nekaj gibanjih sem opazila, 

da so se gibi ponavljali. Tudi vzgojiteljica je opazila posnemanje, zato je pristopila še ona, ki je 

z malo drugačnim gibom uprizorila svoje počutje. Otroke sem besedno spodbudila, naj 

uporabljajo različne nivoje gibanja, hitrosti in smer. Po tem vmesnem »posegu« so otroci pričeli 

prikazovati bolj raznolika gibanja in z opazovanjem gibov smo ugotovili, da so se vsi otroci 

počutili dobro. Sodelovati ni želel le deček, za katerega sem že pri prejšnjih dejavnostih opazila, 

da se ne želi izpostavljati s kakršnim koli individualnim nastopom pred celotno skupino. 

Namesto z gibom je zato razpoloženje kljub prvotni spodbudi, naj vseeno poskusi, izrazil 

verbalno. Nato sem dala otrokom na otip dve različni vrsti blaga – svilo in težje bombažno 

blago. Povprašala sem jih o tem, katero blago jim je na otip prijetnejše in katero blago je težje. 

Skoraj večini otrok je bilo prijetnejše svileno blago in besedni odzivi otrok na svileno blago so 

bili: »Kako je nežno«, »Mehko je«, »Všeč mi je«, predvsem pri deklicah je bilo opaziti, da jim 

svilen dotik še posebej prija. Po otipu blaga je vsak otrok dobil svoj kos svilenega blaga in 

spodbudila sem jih, naj se gibajo/plešejo z blagom. Otroci so se pričeli »igrati« s svojim kosom 

blaga in svilene rutke so kmalu zavzele ves prostor. Otrokom sem se tudi sama pridružila v 

gibanju po prostoru in uporabila različne višine gibanja. Nekaj otrok mi je na svoj način sledilo, 

ostali pa so še naprej svojevrstno raziskovali prostor preko blaga. Vsi otroci so pri tem 

sodelovali in izvirno iskali rešitve gibanja po prostoru. Ko sem dobila občutek, da je motivacija 

malce upadla, so se otroci razdelili v pare in vsak par je obdržal svojo rutko, s katero so še 

naprej plesno ustvarjali. Novo pravilo je bilo, da mora rutka povezovati par, ki se mora držati 

skupaj vsaj preko nje, lahko pa se primejo tudi še z roko ali s katerim drugim delom telesa. Bilo 

je zanimivo opazovati raznovrstna gibanja ter različne telesne stike otrok, saj so se otroci 

povezali tudi preko rok in ne le preko rutke. Opazila sem, da so bili pari, ki so jih otroci 
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samostojno kreirali, sestavljeni predvsem iz že prej med seboj poznanih otrok. Otroci so ob 

plesu vidno uživali, dobila sem občutek, da se jim je bilo v parih še ljubše gibati kot 

individualno, mislim, da jim je bilo bolj zanimivo in predstavljalo zanje še večji izziv. Po nekem 

času sem jim predvajala še glasbo – glede na dogajanje, sem se odločila za otroške pesmice, ki 

so se jih zelo razveselili. V ozračju je prevladovala dobra energija, obrazi otrok so bili nasmejani 

in dejavnost je potekala kar nekaj časa. Ko sem jih vprašala, ali bi poskusili še s težjim blagom, 

je večina otrok odgovorila z »ne« oziroma so povedali, da jim je svileno blago ljubše. Zato sem 

se prilagodila njihovim željam in dogajanju ter jim pustila še nekaj časa za prej omenjeni ples. 

Za zaključek osrednjega dela smo se prijeli za roke in sklenili krog, med vsakim parom otrok 

pa smo vmes vključili še rutko, ki je pripomogla k malo drugačni rajalni igri. Za umiritveni del 

so se otroci v parih usedli po turško na tla, tako da so bili s hrbtom obrnjeni drug proti drugemu. 

Podala sem jim navodilo, naj sedijo vzravnano, mirno, z zaprtimi očmi in naj skušajo najprej 

samo občutiti, kako diha njihov prijatelj (ali diha hitreje, počasneje, bolj globoko...). Nekaj 

minutk sem jim pustila za občutenje in v telovadnici je prevladala tišina, kar je tudi otrokom 

prijalo. Nato sem jih naprej vodila, naj skušajo svoje dihanje uskladiti s prijateljevim, da bosta 

dihala enako hitro oziroma da bosta »kot eden«. Otroci so poslušali navodila in se umirili, 

kakršen je bil tudi moj namen. 

   

 

    

 

 

 

           Slika 10: Ples z blagom 

      

 

 

                             Slika 11: Sprostitvena dejavnost: »Dva kot eden« 
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3.2.6 DEJAVNOST: Igre zaupanja in sodelovanja 

 

Področji: 

 družba, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok vzpostavlja prijetne medsebojne odnose; 

 otrok razvija socialne spretnosti; 

 otrok pridobiva občutek povezanosti skupine; 

 otrok se giba s telesnim dotikom; 

 otrok zaupa drugemu otroku.       

Metoda dela:  

 metoda vodenja.  

Oblike dela: 

 skupna,  

 skupinska, 

 v parih. 

Didaktični pripomočki: 

 rutke iz blaga. 

Opis dejavnosti 

Kot običajno se v jutranjem krogu pozdravimo z očesnim stikom in nežnim stiskom roke. 

Otroke vprašam, kaj to pomeni, da je nekdo njihov prijatelj. Še sama povem, kaj zame pomeni 

beseda prijateljstvo. Po pogovoru jim podam navodila za igro »Ali imaš rada prijatelje? Kakšne 

pa?«. Otroci sedijo v krogu, kjer celotno igro en stol manjka in v sredini kroga najprej stojim 

sama. Otroka, ki si ga izberem vprašam: »Ali ima rad prijatelje« (Ta odgovori: »Ja.«) in nato 

»Kakšne pa?«. Otroci, ki imajo navedeno lastnost, vstanejo in zamenjajo stol, tisti otrok, ki 

ostane brez stola, pa je naslednji spraševalec (Turnšek, 2014). Po uvodni dejavnosti spodbudim 
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otroke, naj poiščejo svoj par. Sledi vodena igra zaupanja in sodelovanja, pri kateri otroci v parih 

sledijo navodilom, ki jih podam.  

Otroci v parih rešujejo naslednje gibalne izzive:  

 skupaj počepneta in se dvigujeta na prste, 

 sedita nasproti drug drugega, noge iztegujeta tako, da se s podplati dotikata drug 

drugega ter v tem položaju izmenjaje krčita in iztegujeta kolena, 

 en otrok se postavi na vse štiri, drugi pa se mora splaziti pod njim, 

 otroka se usedeta eden zraven drugega in se zibljeta naprej in nazaj, z rokami pa se 

primeta za kolena,  

 eden iz para se uleže na tla tako, da ima noge skupaj, drugi pa ga skuša preskočiti, 

 enemu otroku iz para zavežemo oči z rutko in drugi ga vodi po igralnici (vlogi se 

zamenjata). 

Za zaključek dejavnosti izberem sproščanje s poimenovanjem »Kača na soncu«, pri kateri vsi 

otroci skupaj s telesom uprizorijo »kačo«, ki poležava na soncu (Zagorc idr., 2013). 

ANALIZA ŠESTE DEJAVNOSTI: Igre zaupanja in sodelovanja 

Otroke sem po običajnem jutranjem pozdravu vprašala, kaj to pomeni, da je nekdo njihov 

prijatelj. Njihovi odgovori so bili različni: »Prijatelj je tisti, s katerim se igram.«, »S prijateljem 

se zabavam.«, »Prijatelj me povabi na rojstni dan.«, »Ga objamem.«, »Se pogovarjam z 

njim.«… Še sama sem otrokom povedala, kaj zame pomeni prijateljstvo. Uvodno dejavnost 

smo nadaljevali z igro z naslovom »Ali imaš rada prijatelje?« »Kakšne pa?«. Otroci so se usedli 

na stole in z njimi naredili krog, v sredino kroga pa sem najprej stopila sama in izbrala sem 

enega izmed otrok, ki sem ga vprašala »Ali imaš rad prijatelje?«, ko je odgovoril z »Da«, pa 

sem ga vprašala »Kakšne pa?«. Prvi odgovor je bil »Prijazne« in vstali so vsi otroci, ki so 

menili, da imajo to lastnost, ter zamenjali stole z ostalimi. Tisti otrok, ki je ostal brez stola, je 

postal naslednji izpraševalec. Na začetku je bilo prisotne malo zmede, saj otroci niso točno 

razumeli navodila, da morajo vstati vsi tisti, ki imajo določeno lastnost. Nekateri izmed njih so 

bili pri vstajanju nesigurni. Še enkrat sem pojasnila, kdo vse vstane iz stola in da ja naslednji 

spraševalec tisti, ki ostane brez stola. Deček, ki sem ga omenila že pri prejšnjih dejavnostih, je 

zopet takoj povedal, da ne bo spraševalec otrok. Pomirila sem ga, da lahko le sodeluje v igri in 

mu ne bo potrebno spraševati ostalih otrok. Igra je nato potekala tekoče, na vrsto je prišla večina 

otrok, toda ne vsi, saj je motivacija vmes malo upadla, zato sem otroke spodbudila, naj vsak 

poišče svoj par. Izbrala sem igre zaupanja in sodelovanja, pri katerih je bil prisoten stik med 
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otrokoma v paru, vendar so si tudi tokrat otroci svoj par izbrali sami, saj sem bila mnenja, da 

bom po občutku otrokom sama določila partnerja bolj proti koncu izvajanja projekta, ko se bodo 

med seboj bolje spoznali in povezali. Pričeli smo z izvajanjem in sicer sem otrokom povedala, 

da bodo v parih sledili mojim navodilom in izvajali različne vaje. Pri prvi vaji je par skupaj 

počepnil in se dvignil na prste, kar so ponovili večkrat. Sodelovali so vsi pari in z razumevanjem 

navodila ni bilo težav. Pri drugi vaji sta se otroka usedla drug nasproti drugega in se s podplati 

dotikala. Izmenjaje sta krčila in iztegovala kolena, pri tej vaji pa je imelo kar nekaj otrok težave, 

saj niso ujeli pravega ritma iztegovanja in krčenja. Z vzgojiteljico sva jima priskočili na pomoč 

in na koncu so vsi usvojili želeno gibanje, v pomoč pa so nama bili pari otrok, ki so vajo izvajali 

pravilno in so jih tako lahko imeli ostali otroci za vzgled. Naslednja vaja je bila otrokom še 

posebej všeč, saj so se plazili pod »prijateljevim mostom«, ki ga je eden izmed otrok uprizoril 

tako, da se je postavil »na vse štiri«. Vaja jim ni delala težav in tudi uživali so ob njej, vmes pa 

smo seveda tudi zamenjali vlogi otrok. Sledila je naloga brez telesnega stika otrok otroka sta se 

namreč usedla drug zraven drugega in se zibala s prijemom kolen naprej in nazaj. To vajo sem 

poimenovala barka na razburkanem morju in pri njej so sodelovali vsi otroci. Nekateri so se 

malo lovili v ravnotežju, toda gibanje jim je dobro uspevalo, poleg tega pa so bili sami tudi 

opazovalci drugih otrok. Sledila je vaja, ki je temeljila predvsem na zaupanju med otrokoma v 

paru. Eden iz para se je namreč ulegel na tla, drug pa ga je skušal preskočiti. Otrokom je bila 

igra zabavna, vendar sem jih opozorila, naj pazijo na prijatelja in skačejo čez spodnji del 

njegovega telesa (nog), da je bilo bolj varno. Vlogi smo tudi zamenjali in pri nekaterih otrocih 

je bil prisoten strah, ki so ga z nekaj skoki čez prijatelja premagali. Pri zadnji vaji sem razdelila 

pare v dve skupini. Prva skupina otrok je bila najprej le opazovalka skupine parov in enemu 

izmed otrok iz para smo zavezali oči, da ga je prijatelj lahko vodil po igralnici. Prostora v 

igralnici (kljub temu, da smo umaknili pohištvo) ni bilo veliko, zato je bila vaja lažje izvedljiva 

v dveh skupinah, super pa se mi zdi, da so otroci večkrat tudi opazovalci dejavnosti. Pari prve 

skupine so se aktivno podali k vodenju prijatelja in v obeh vlogah so bili sodelujoči prav vsi. 

Pri drugi skupini pa že na začetku nista želela imeti prikritih oči dva dečka in deklica. Z 

vzgojiteljico sva posredovali s spodbudami in dokaj hitro mi je uspelo »prepričati« deklico in 

dečka, da s prekritimi očmi naredita vsaj nekaj korakov, v primeru, da jima ne bo prijetno, pa 

sem jima obljubila, da bosta rutko lahko snela. Z deklico sva se dogovorili, da bo najprej sama 

vodila prijateljico, nato pa se bo sama preizkusila v tej vlogi. Drugi deček, ki ni želel imeti 

zavezanih oči, je bil nekako »po pričakovanju« ta, ki že pri prejšnjih tovrstnih dejavnostih ni 

želel izpostavljanja in sodelovanja. Kasneje mi je vzgojiteljica povedala, da sta se postopoma s 

pogovorom približala temu, da bo vseeno poskusil. Potekalo je »pogajanje« o tem, koliko 
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korakov bo naredil. Deček je predlagal korak in pol, vzgojiteljica pa tri in na koncu sta se 

dogovorila, da naredi vsaj dva koraka. Ko pa je premagal strah in je imel rutko na glavi ter z 

njo naredil nekaj korakov, je pod vodstvom vzgojiteljice naredil kar šestnajst korakov, kar se 

nama je zdelo izvrstno. Iz tega primera je bilo razvidno, da deček potrebuje več individualne 

spodbude in časa, ki ga pripelje do tega, da vseeno premaga strah in po tem pridobi večji 

občutek samozavesti za naslednje izzive, ki mu bodo sledili. Za umiritev otrok sem izbrala 

dejavnost s poimenovanjem »Kača na soncu«. Otrokom sem podala navodila, da se bodo en za 

drugim ulegli na tla, in sicer prvi otrok se bo ulegel na blazino in pokrčil noge, naslednji izmed 

otrok pa se mu bo ulegel na trebuh in bo imel prav tako pokrčene noge. Tako bomo skupaj 

uprizorili kačo, ki se predaja sončnim žarkom in v tišini uživa. Nato so preko vodene 

vizualizacije so zaprli oči, »pobožalo« jih je sonce in po nekajminutnem umirjanju so 

postopoma drug za drugim vstali ter se pripravili na malico. Imela sem občutek, da jim je bila 

sproščujoča dejavnost všeč. Otroci so en za drugim »sestavljali« kačo in brez zadržkov so se 

dotikali prijateljevega trebuha, na katerem so počakali, da je bila kača celotna.  

 

Slika 12: Igre zaupanja in sodelovanja: »Iztegovanje in krčenje nog« 

      

 Slika 13: Igra: »Plazenje pod partnerjem«               Slika 14: Igra: »Slepo vodenje partnerja« 
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 3.2.7 DEJAVNOST: Sprostitvene dejavnosti 

 

Področji: 

 umetnost, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok se sprošča; 

 otrok se zaveda lastnega telesa; 

 otrok se osredotoča na posamezne dele telesa; 

 otrok razvija pozornost; 

 otrok se umiri; 

 otrok občuti pripadnost skupini. 

Metoda dela: 

 metoda vodenja. 

Oblika dela: 

 skupna. 

Didaktična pripomočka: 

 besedilo z opisom posameznih asan (Priloga 4), 

 zvočni CD: Uspavanka za Evo (Andrej Šifrer)  

Opis dejavnosti 

Tokratno dejavnost pričnem v tišini. Otroke prej opozorim, naj le pozorno opazujejo moje 

gibanje. Zaprem oči in jim uprizorim nekaj vaj iz pilatesa, pri katerih so prisotni počasni gibi, 

globoko dihanje in za še večji učinek imam zaprte oči. Povem jim, da tudi njihovo telo poleg 

tekanja, vrtenja, skakanja ipd. potrebuje umiritev in tišino. Z mirnim glasom jih spodbudim k 

temu, da bomo pripravljene vaje izvajali mirno in v tišini ter se skušali osredotočiti na dele 

telesa, ki jih bomo razgibali. Pri vajah, kjer bodo otroci potrebovali poleg besednih navodil 

demonstracijo, bom to storila sama. Otroke vodim skozi deset asan in glede na odziv prilagodim 

trajanje posamezne asane (Zagorc idr., 2013). Pred izvajanjem si otroci sezujejo copate in 

lotimo se dela.  
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V povezavi z deseto asano, ko otroci z »izključitvijo luči« popolnoma umirijo telo, predvajam 

CD s počasno glasbo, Uspavanko za Evo, z namenom, da otroke še dodatno pomiri. Nekaj časa 

po uspavanki še mirno ležijo, nato pa postopoma prebudimo vse dele telesa. Zopet se navežem 

na deseto asano in v nasprotju z njo sedaj »Prižgemo luči« v našem telesu in se počasi 

»prebudimo« iz počitka, mirovanja.  

ANALIZA SEDME DEJAVNOSTI: Sprostitvene dejavnosti 

Tokratno dejavnost sem, moram priznati, pričela s pridihom manjšega strahu. Strah je izviral 

predvsem iz tega razloga, ker je celotna dejavnost bolj mirne narave in vedela sem, da bom 

morala s svojim načinom vodenja, podajanja navodil in spremljanja odziva otrok na 

pripravljene naloge pritegniti otroško pozornost in k temu sem tudi stremela skozi izvajanje. 

Pred pričetkom izvajanja dejavnosti sem otrokom povedala, da prav vsi potrebujemo vaje za 

sprostitev in umiritev telesa. Razložila sem jim, da poleg tekanja, skakanja, plezanja in igranja 

naše telo potrebuje tudi drugačne – mirne vaje, ki jih sama doma izvajam v tišini ali ob 

sproščujoči glasbi. Pozorno so me poslušali, nato pa sem si sezula copate in jim uprizorila nekaj 

vaj iz pilatesa, kjer so gibi zares počasni, ob njih sem zaprla oči in vmes malo »poškilila«, če 

mi sledijo. Otroci so bili začudeno osredotočeni na moje gibe, kar naenkrat pa je eden izmed 

njih rekel: »Smešna si.«. Tudi sama sem se seveda nasmehnila in povedala, da to vpliva name 

zelo sproščujoče in da se po narejenih vajah počutim bolje. Pričeli smo z asanami, še prej pa so 

si otroci sezuli copate. Pri prvi asani so se otroci ulegli na hrbet in si predstavljali, da je njihov 

palec na nogi košček krede, s katero bomo risali kroge. Pri vsaki vaji sem jim tudi omenila, na 

kateri del telesa se bomo osredotočili. Otroci so najprej »pomigali« s palcem, nato pa so pričeli 

z risanjem večjih in manjših krogov, vmes pa smo zamenjali tudi smer risanja. Druga asana se 

je nadaljevala pri nogah, kjer so bili otroci osredotočeni na prste, s katerimi so migali. Nekaj 

časa so migali hitreje, nato spet počasneje, za »konec« pa smo s prsti pomahali proti stropu. 

Nato smo se osredotočili na obraz in z njim prikazovali različna čustva, najprej sem jim 

povedala, katero čustvo bomo uprizorili in počakala na njihov odziv. Ko sem videla, da so bili 

otroci brez ideje, sem jim s svojo mimiko obraza pomagala in v »igro obraza«, kot smo jo 

poimenovali, so se otroci hitro vživeli in pričeli čustva vedno bolj izrazito in raznoliko 

prikazovati. Vmes smo se na račun nekaterih čustev tudi nasmejali, saj smo se res vsi vživeli v 

prikaz in po tem, ko so sami pokazali čustvo, sem se jim pridružila v igri in poskusila tudi sama 

čim bolj izrazito prikazovati mimiko. Pri naslednji asani smo pihali sveče in sicer so se naši 

prsti spremenili v sveče. Začeli smo s tolikšnim številom sveč, kolikor smo stari in jih upihnili, 

nadaljevali pa smo z vedno večjim številom sveč in naš upih je bil vedno močnejši. Na koncu 
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so otroci zaprli oči in upihnili vse svečke, vendar čisto počasi in z občutkom, opozorila sem jih 

namreč na to, naj občutijo rahel zrak/«vetrič«, ki prihaja skozi njihova usta. Vsi otroci so pri 

dejavnostih aktivno sodelovali in njihova pozornost ter motiviranost sta bili veliki kljub mirni 

naravi dejavnosti, kot sem že omenila. Z veseljem in navdušenjem sem tako pričela z naslednjo 

vajo, ki se je imenovala »Nagajivi prsti«. Ta asana jim je bila še posebej všeč zaradi njene 

igrivosti in nagajivosti listov, ki so jih njihovi prsti uprizarjali. Najprej so njihovi »listi« letali 

po zraku v močnem vetru in kar naenkrat so se skrili v njihove dlani. Nato so otroci prste 

raztegnili in z raztegnjenimi prsti »plapolali« v vetrcu ter jih nato zopet skrili. Všeč jim je bilo 

nasprotje skrivanja in prikazovanja »listov« ob gibih pa so jim obraze prevzeli nasmeški. Na 

koncu smo z njimi pomahali sosedu in listi so nekaj časa počivali v našem nasprotju. Po obrazu 

in rokah je sledil osrednji del telesa – največ je tu delal hrbet, ki so ga otroci uporabili pri »Ladji 

v neurju«. Usedli so se in zvili svoje telo v kroglico in se z rokami oprijeli kolen ter se pričeli 

kotaliti nazaj in naprej, kor se ziblje ladja, ki jo je ujelo neurje. Nekateri so bili bolj spretni, 

ostali pa malo manj gibljivi, vendar vsi so bili uspešni pri upoštevanju navodil in pravilnosti 

izvajanja izziva. Nato smo z naslednjo vajo prešli na naslednji del telesa – noge. Otroci so se 

usedli in noge stegnili močno predse. Tudi ta vaja jim je bila všeč, saj je bila povezana z zgodbo 

o tem, kako so otroci hodili v hrib in otroke so otroci uprizorili s prsti, ki so hodili čez koleno 

(hrib) »navzgor« proti »gori« (prstih na nogi) in »navzdol« proti dolini. Hojo smo uprizorili 

večkrat, otroci pa so bili vedno bolj utrujeni, zato smo hitrost hoje zmanjševali in na koncu, so 

otroci v dolini »počivali«. Sledil je najbolj miren del sprostitvenih nalog in sicer masaža stopal. 

Otrokom sem naročila, naj se primejo stopal z obema rokama in jih najprej stiskajo, močneje 

in poleg glasno govorijo ter nato postopoma vedno lažje stiskajo noge in tišje govorijo. Enako 

so stopala še gnetli in ščipali in vmes je bilo slišati nekaj otrok, ki je reklo, da jim masaža stopal 

»zelo paše«. Nadaljevali smo z asano z naslovom »speči otrok«, ki je otroke zelo pritegnila. 

Otroci so v sedečem položaju prijeli z eno roko stopalo, z drugo roko pa koleno ter potegnili 

»otroka« k sebi v naročje. Dala sem jim navodilo, naj dajo otroka spat in jim podala nekaj idej, 

da ga lahko zazibajo, mu zapojejo uspavanko, ga pobožajo, objamejo in tudi poljubijo za lahko 

noč. Reakcija otrok je bila zelo ljubka, saj so prikazali svojo nežno plat in tudi dečki, so se 

vživeli v vlogo »matere z otrokom«. To smo ponovili še z drugo nogo in vsi skupaj za konec 

zares potihoma zapeli uspavanko »našim otrokom«. Za zadnjo sproščujočo vajo so se otroci 

ulegli na hrbet in nekaj minut počivali. Postopoma smo v mislih ugasnili luči v vseh delih telesa, 

od nog do glave. Prešli smo skozi vse dele telesa, ki jih otroci poznajo in »ugasnili« vse luči v 

naši »hiši«. Otroci so pričeli glasovno oponašati stikalo, kar sem jim zaradi veselja nad tem tudi 

dovolila, vendar so stikala oponašali šepetaje. Tudi to vajo so z veseljem izvedli in zares sem 
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bila zelo pozitivno presenečena nad odzivom otrok po vseh izvedenih asanah, ta je bila namreč 

zadnja. Vsi otroci so aktivno sodelovali, vmes nalog nismo prekinjali, seveda pa sem prilagajala 

dolžino asan glede na njihovo motiviranost. Za zaključek sem predvajala CD s počasno glasbo, 

izbrala sem Uspavanko za Evo, ob kateri so se otroci še dodatno pomirili. Po predvajani pesmi 

so nekaj časa še ležali in nato smo postopoma »prižgali« luči v naši hiši in tako zbudili vsak 

svoje telo iz mirovanja. Moj strah je bil torej na začetku čisto odveč, saj je bila motivacija otrok 

zares izredno visoka in pozitiven odziv otrok dobro viden.  

 

 

Slika 15: Sprostitvena igra: »Nagajivi prsti« 
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3.2.8 DEJAVNOST: Obredi 

 

Področja: 

 umetnost, 

 družba, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok uživa v družbi prijateljev; 

 otrok se sprosti in zabava ob praznovanju; 

 otrok se poveže s skupino; 

 otrok ima možnost izbire aktivnosti.       

Metodi dela: 

 metoda lastne aktivnosti, 

 metoda improvizacije.   

Obliki dela: 

 skupna, 

 v parih. 

Didaktični pripomočki: 

 umetna torta s svečkami, 

 prt, 

 darilo, 

 igra, ki jo je izdelal slavljenec,  

 zvočni CD: otroške pesmice. 

Opis dejavnosti 

Na vrsto je prišel tudi prvi rojstni dan v novem šolskem letu. Slavljencu v jutranjem krogu 

čestitamo na prav poseben način, saj je to njegov dan. Po rutinskem jutranjem pozdravu, 

čestitamo slavljencu tako, da se usede v sredino kroga. Vsak izmed otrok pride do njega in mu 

zaželi želje za njegov rojstni dan. Nato si »praznovalec« izbere štiri pesmi (saj praznuje četrti 

rojstni dan), ki mu jih zapojemo in ob tem tudi zarajamo. Po rajanju se usedemo za veliko, 

skupno mizo, kjer mu, potem ko upihne svečke na torti, zapojemo pesem »Vse najboljše«. Sledi 
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pogostitev z okrašenimi prtički in sadjem, ki ga prinese slavljenec in je njemu najljubše. Nato 

se usedemo v jutranji krog, kjer nam štiriletnik predstavi socialno igro, ki jo je izdelal doma in 

se želi z njo na njegov rojstni dan igrati s prijatelji. Ko motivacija za igro upade, na radiu 

predvajam vesele otroške pesmi, ob katerih vsi zaplešemo, tako v parih kot skupinsko in 

individualno.  Po rajanju se zopet usedemo v krog, kjer slavljencu z vzgojiteljico izročiva darilo 

in vsi skupaj še enkrat izrečemo čim bolj glasno »Vse najboljše, _____(ime dečka)!«. 

Slavljenec si nato izbere, ali bomo odšli na igrišče ali na sprehod oziroma si lahko izbere tudi 

igro v igralnici ali na hodniku – z njegovimi prijatelji. Skušamo mu pričarati lep in nepozaben 

rojstni dan ter se prilagajamo njegovim željam.   

ANALIZA OSME DEJAVNOSTI: Obredi, praznovanje rojstnega dne 

Zjutraj smo se z otroki najprej kot običajno pozdravili v jutranjem krogu, nato pa je vzgojiteljica 

povedala, da je danes prav poseben dan in, da bo eden izmed dečkov praznoval rojstni dan. Med 

stoli, ki so postavljeni v krogu, smo postavili polkrožno mizo ter nanjo razgrnili lep prt in 

slavljenec  je imel možnost izbirati med dvema umetnima tortama. Izbral si je njemu ljubšo in 

na torto smo postavili štiri svečke, ki jih je slavljenec kasneje upihnil. Vsak izmed otrok kot 

tudi jaz in vzgojiteljica smo nato en za drugim prišli do njega in mu izrekli rojstnodnevno željo. 

Nato je slavljenec upihnil svečke na torti in zapeli smo mu rojstnodnevno pesem. Z vzgojiteljico 

sva mu podarili darilo in ga še enkrat objeli. Naslednje štiri otroške pesmice si je izbral sam, 

vsi skupaj pa smo jih zapeli in ob tem zarajali. Otroci so dobili nasmeške na obrazu ob navodilu, 

naj umaknejo stole in ob petju še zaplešejo. Vzdušje je bilo prijetno in tudi slavljenec je vidno 

užival. Otroci so se razživeli in igralnico je zapolnil rojstnodnevni pridih, štiriletnik pa je užival 

ob pozornosti ter rajanju celotne skupine, predvsem pa ob sodelovanju njemu ljubših prijateljev. 

Nato so se otroci posedli za mize, vsak je dobil okrašen prtiček, ki jih prinesel slavljenec po 

njegovem izboru, otroci pa so pojedli narezano sadje. Sledil je zaključen del, kjer je štiriletnik 

predstavil igro, ki si jo je izbral in smo se jo igrali. Izbral si je igro gnilo jajce, ki spada med 

gibalno-didaktične igre in pri tem je bil eden izmed pripomočkov doma izdelana žogica, ki so 

si jo otroci puščali za hrbtom ob igri. Pri igri so sodelovali vsi otroci razen dečka, ki sem ga že 

omenila in se je po mojem mnenju zopet ustrašil izpostavljanja pri izbrani igri (kljub spodbudi), 

rekel je namreč, da ne želi loviti ostalih otrok. Kljub temu, da sva ga z vzgojiteljico spodbudili 

in ostalim otrokom povedali, da naj ne izberejo njega oziroma mu ne pustijo »jajca« za hrbtom, 

se ni uspel prepričati k sodelovanju in tako ostal le opazovalec. Otroci so bili kar nekaj časa 

zainteresirani za igro in za slavljenca je počasi minilo razburljivo in prijetno dopoldne. Menim, 

da je tudi tovrstna dejavnost zelo pomembna za zbliževanje med otroki, saj je vsak izmed njih 
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pomemben in to začutijo tudi ostali, ga sprejmejo in mu zaželijo vse najboljše. Otrok se ob 

praznovanju torej počuti sprejetega, ljubljenega in sproščenega ter ob tem občuti tudi to, da je 

sam prispeval k načrtovanju svojega praznovanja s svojimi idejami in željami, ki so bile 

realistično uresničene. Skupaj se veselijo ob njegovem dnevu tudi ostali otroci, ga opazujejo in 

se z njim že z izrekanjem rojstnodnevne želje povežejo tudi tisti, s katerimi nima vsakodnevnih 

interakcij, kar je zelo pomembno za skupinsko dinamiko in povezovanje skupine nasploh.  

 

Slika 16: Obred: praznovanje rojstnega dne 

 

Slika 17: Gibalno didaktična igra: "Gnilo jajce" 
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3.2.9 DEJAVNOST: Ples preko čutil 

 

Področji: 

 narava, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok vzpostavlja prijetne medsebojne odnose; 

 otrok zaznava različne vonjave; 

 otrok se gibalno izraža glede na vonj; 

 otrok doživlja sprostitev ob dejavnosti; 

 otrok se ob skupinskem ustvarjanju in dogovarjanju povezuje z vrstniki.  

    

Metode dela: 

 metoda lastne aktivnosti,  

 metoda improvizacije, 

 metoda od vodenja k improvizaciji.  

Obliki dela: 

 skupna, 

 skupinska. 

Didaktični pripomočki: 

 rutka, 

 vrečke čajev (zeleni čaj z okusom limone, okus kamilice, okus mete, okus jagode, okus 

gozdnih sadežev). 

Opis dejavnosti 

Z otroki se zberemo v jutranjem krogu, kjer se najprej pozdravimo. Odpravimo se v 

telovadnico, kjer pričnem plesno-gibalno »urico«, in sicer z igro povezovanja otrok. Naslov 

igre je »Lovljenje z objemom«. Otrokom razložim navodila (Zagorc idr., 2013). Po uvodni igri 

pričnem pogovor o vonju in otrokom povem, katere vonjave so mi prijetne in katere manj. 

Povprašam jih o tem, kakšne vrste vonjav so njim všeč, in vsak otrok ima možnost, da izrazi 

svojo izkušnjo. Sprehodim se do vsakega otroka posebej in mu ponudim za povonjati malo 
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močnejši vonj zelenega čaja z okusom limone, ki je meni osebno neprijeten, in nato še bolj 

nežen vonj kamilice. Povprašam jih o izkušnji in nato se razdelimo v dve skupini. Vsaka 

skupina dobi nekaj vrečk čaja, ki ima za njih bolj prijeten vonj. Spodbudim jih, naj sestavijo 

ples na podlagi vonja, ki ga bodo predstavili drugi skupini. Zanima me, kako se bodo otroci 

gibalno-plesno izrazili še ob manj prijetnem vonju, zato jim razdelim še vrečke čaja z okusom 

zelenega čaja z limono in jih spodbudim, da se skupaj dogovorijo, kakšno bo tokrat gibanje 

oziroma ples in ga predstavijo drugi skupini. Pri obeh dejavnostih sva z vzgojiteljico prisotni, 

vsaka pri svoji skupini in ob potrebi pomoči otrokom z vodenjem pomagava k sestavi gibalno-

plesne sekvence. Na koncu izberem malo drugačno sprostitveno dejavnost, in sicer v povezavi 

z vonjem, saj vsak otrok izbere sebi najljubšo vrečko čaja, ki jo imajo pri vodeni vizualizaciji 

pri sebi. Preko vodene vizualizacije zaključim našo gibalno-plesno »urico«.  

ANALIZA DEVETE DEJAVNOSTI: Ples preko čutil 

Tokratno uvodno dejavnost smo pričeli na vrtčevskem dvorišču, saj je bila telovadnica 

zasedena. Pričeli smo z igro povezovanja otrok, ki se imenuje »Lovljenje z objemom«. Otrokom 

sem podala preprosta navodila, ki so jih hitro usvojili, saj podobne igre lovljenja že poznajo. 

Eden izmed otrok je lovil ostale otroke in imel v roki rutko, ostali pa so bili varni oziroma v 

»zapiku«, če so se objeli z enim izmed otrok. Igra se je zdela otrokom zabavna, zato je potekala 

kar nekaj časa. Sodelovali so vsi in »objemali« se niso samo otroci, ki so si bližje, se bolje 

poznajo, temveč naključno vsi otroci med seboj in s tem je bil tudi izpolnjen namen igre. Nato 

smo se preselili v igralnico, kjer sem pričela z motivacijskim delom osrednje dejavnosti. V 

igralnico sem prinesla capuccino z okusom vanilije v večji embalaži in ga povonjala ter ob tem 

z glasom uprizorila zvok, ki je uprizarjal, da mi je vonj zelo všeč oziroma mi prija. Otrokom 

sem povedala, da je to eden meni ljubših vonjav, ki ga »povonjam« skoraj vsako jutro, ko si 

skuham svojo najljubšo pijačo. Otroke je seveda zanimal vonj, zato sem dala možnost vsakemu, 

da povonja capuccino. Otroci so nato z dvigom rok izrazili mnenje, ali jim je všeč ta vonj in 

všeč je bil prav vsem. Nato sem naštela še nekaj vonjav, ki so mi prijetne in še njih spodbudila, 

da mi povedo, kaj njim »diši«. Odgovori so bili različni, prvih nekaj odgovorov pa je bilo 

»sladkarije«, nato pa odgovori, kot so: »morje«, »ananas«, »roža«, »sladoled«,… S seboj sem 

imela različni nabor čajev in pričela sem s sprehodom v krogu. Vsak izmed otrok je imel najprej 

možnost povonjati zeleni čaj z okusom limone, ki je meni osebno bolj neprijetnega vonja. 

Opozorila sem jih, naj samo povonjajo in nič ne rečejo, saj bodo na koncu z dvigom rok lahko 

izrazili svojo všečnost do vonja. Že po izrazih na njihovih obrazih sem opazila, komu je vonj 

prijal in komu ne.  
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Večini otrok vonj ni bil všeč in enako smo ponovili še z nežnim vonjem kamilice in vonjem 

sadnega čaja – vanilije in jagode. Kamilica je bila večini otrok všeč, sadni čaj pa je bil všeč 

prav vsem otrokom, saj so mi povedali, da jih spominja na bonbone. Nato smo se razdelili v 

dve skupini in vsaka skupina je dobila nekaj vrečk čaja, katerega vonj jim je bil všeč. Jaz sem 

s svojo skupino ostala v igralnici, vzgojiteljica pa je odpeljala svojo skupino v sosednjo 

igralnico, kjer smo ustvarili vsak svoj ples oziroma gibalno-plesno sekvenco, ki smo jo potem 

predstavili drugi skupini. Sama sem se odločila, da bo vsak izmed otrok prispeval gib in skupaj 

jih bomo povezali v neko celoto. Otroci so bili kar visoko motivirani in eden izmed otrok se je 

hitro javil in pokazal prvi gib, ki smo ga tudi poimenovali, da bi si otroci lažje zapomnili 

zaporedje gibov, saj jih je bilo na koncu kar nekaj, vsa poimenovanja pa so vključevala besedo 

»jagoda«, saj so si izbrali ta čaj kot najljubši. Všeč mi je bilo, ko smo ponovili povezano pet 

gibov in je eden izmed otrok vmes rekel »to sem si pa jaz spomnil«, saj je prepoznal svoj gib 

in bil na svoj lasten del v »plesu« ponosen. Med sestavljanjem sekvenc so otroci tudi povonjali 

vrečke čaja za večjo inspiracijo. Eden izmed dečkov kljub mojim spodbudam pri dejavnosti ni 

želel sodelovati, saj je bil vidno slabe volje. Spodbujali so ga tudi ostali otroci, toda ni se pustil 

prepričati. Dovolila sem mu, da opazuje in ga spodbudila, naj vsaj z menoj besedno ponavlja 

različne sekvence, kot so bile: »poskočna jagoda«, »utrujena jagoda«, »jagoda kroži«,… Na 

začetku tudi tega ni želel, vendar se mi je dokaj kmalu pridružil v govorjenju. Ko smo sestavili 

celotno koreografijo, smo se vsi usedli na tla in vsak izmed otrok, ki je želel, je vstal in sam 

prikazal celoten ples, ostali pa smo mu pomagali besedno. Na koncu pa smo vsi skupaj ponovili 

naš ples. Razložila sem jim, kaj bo sledilo, ko pridejo otroci iz druge skupine. Druga skupina 

otrok se je usedla k oknom in najprej so bili oni gledalci, mi pa nastopajoči. Nastop nam je 

odlično uspel in prejeli smo velik aplavz, seveda pa smo se na koncu tudi priklonili. Nato se je 

vloga zamenjali, sami smo se usedli, nastopila pa je skupina otrok pod vodstvom vzgojiteljice. 

Druga skupina je uprizorila malo drugačno predstavo, ki se je pričela tako, da so vsi otroci 

sedeli v krogu. Vzgojiteljica je pričela s pripovedovanjem, da so jagode na vrtu, ki čakajo, da 

zapiha veter sonček in vsaka jagoda je nato z različnim gibanjem prikazala svoj ples v vetru. 

Nastopajoči so v pozornosti in nastopu vidno uživali, med njimi pa je bil tudi deček, ki ni želel 

nastopanja oziroma izpostavljanja pred drugimi, vendar je tudi on, in sicer s spodbudo 

vzgojiteljice, prikazal svoj ples. Tudi druga skupina je požela velik aplavz in se priklonila, s 

tem pa smo zaključili osrednji del dejavnosti. Sledilo je sproščanje in otrokom sem podala 

navodilo, naj si vsak izbere čaj, ki jim je všeč, ter naj se vsak s svojo čajno vrečko udobno 

namesti, najde svoj prostor v igralnici. Pričela sem z vodeno vizualizacijo, ki so ji otroci mirno 

sledili in vmes vsake toliko povonjali svoj izbran čaj. Dejavnost smo tako mirno pripeljali h 
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koncu in prvič smo glavni del dejavnosti izvajali v manjših skupinah otrok. Vseh otrok ni bilo 

ta dan v vrtcu, zato je ena skupina štela osem in druga devet članov. Delo v manjši skupini otrok 

je bilo super, saj sva z vzgojiteljico sestavili dve skupini otrok in stremeli k temu, da je bila 

vsaka skupina mešana, da so bili v njej otroci, ki se pred septembrom še niso poznali. Otroci so 

veliko bolje sodelovali, vmes nisem opozarjala na neprimerna obnašanja, saj je bilo teh res malo 

v primerjavi z delom s celotno skupino, vsakemu otroku sem se lahko bolj posvetila in 

doseganje cilja dejavnosti je potekalo bolj sproščeno, tekoče in povezovalno. Z vzgojiteljico 

sva se odločili, da bova v prihodnje večkrat otroke razdelili v manjše skupine in se poslužili 

tovrstnega dela, saj se je izkazalo kot izredno pozitivno. 

 

Slika 18: Ples preko čutil: vonjanje čajev 

 

Slika 19: Sprostitveni del dejavnosti: vodena vizualizacija 
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3.2.10 DEJAVNOST: Ples ob spodbudah narave 

 

Področja: 

 narava, 

 matematika,  

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok razvršča predmet po obliki in barvi; 

 otrok sodeluje v manjši skupini otrok; 

 otrok upošteva druge in se jim prilagaja; 

 otrok razvija socialne spretnosti; 

 otrok z gibanjem posnema predmet; 

 otrok spreminja hitrost in smer gibanja;  

 otrok doživlja sprostitev ob dejavnosti.      

Metode dela: 

 metoda lastne aktivnosti,  

 metoda od vodenja  k improvizaciji, 

 metoda improvizacije.  

Obliki dela: 

 skupna, 

 skupinska. 

Didaktični pripomočki:  

 kostanj, 

 jesensko listje različnih barv, oblik in velikosti.  

Opis dejavnosti 

Z otroki se zberemo v jutranjem krogu, kjer se na malo drugačen način pozdravimo. Zakotalim 

kostanj po tleh do enega izmed otrok, ga pogledam v oči in pozdravim. Otrok, ki dobi kostanj 

zakotali kostanj k naslednjemu otroku in tako nadaljujemo dokler ni pozdravljen vsak izmed 

otrok. Nato sledi igra asociacij, in sicer otroke povprašam, na kaj pomislijo, ko vidijo kostanj. 
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Vsakemu dam na voljo vrečko, v kateri otipa predmet, ki ga imam s seboj. Pokažem jim liste 

različnih barv, oblik in velikosti. Nato stopim na stol in list spustim tako, kot da bi padel iz 

drevesa. Opazujemo padec in komentiramo svoja opažanja (hitrost padanja, način gibanja, pot 

gibanja, čas, teža). Otroke spodbudim, da glasovno spremljajo padanje vsakega lista (Rupnik 

V. in Rupnik U., 2014). Otrokom podam vmesno matematično nalogo, in sicer so jim na mizi 

na voljo vse barve in oblike listov, ki jih morajo razvrstiti. Po razvrščanju si vsak lahko izbere 

sebi ljubši list in najprej ga nekajkrat le spusti na tla in opazuje njegovo gibanje. Po opazovanju 

se sam spremeni v »list«, ki si ga je izbral in uprizori njegovo gibanje. Spodbudim jih, da lahko 

z glasom uprizorimo veter in se glede na to različno hitro gibamo. Opomnim jih tudi, da naj se 

gibajo v različnih smereh, torej spreminjamo hitrost in smer gibanja. Za konec uprizorimo pot 

listov od pritrjenosti na drevesu do ležanja na tleh. Ko »listi« (otroci) padejo na tla, se sama 

poistovetim z likom deklice, ki pride v gozd in zagleda vse te lepe liste na tleh ter se z njimi 

nekaj časa pogovarja.    

ANALIZA DESETE DEJAVNOSTI: Ples ob spodbudah narave 

Z otroki smo se zbrali v jutranjem krogu, kjer smo se tokrat na malo drugačen način pozdravili. 

Po tleh sem zakotalila kostanj do enega izmed otrok, ga pogledala v oči in pozdravila. Na takšen 

način je prišel kostanj prav do vsakega izmed otrok, tako da je vsak otrok prejel jutranji pozdrav. 

Polovici skupine sem kostanj odvzela in jim podala navodilo, naj otroci brez kostanja stopijo z 

vzgojiteljico, s katero se bodo igrali, ostali otroci pa naj ostanejo pri meni. Z vzgojiteljico sva 

delali obe enake sledeče dejavnosti zopet vsaka s svojo manjšo skupino, kakršen način dela se 

je izkazal kot dobrodošel. Sledila je igra asociacij, otroke sem povprašala, na kaj pomislijo, ko 

vidijo kostanj in odgovori so bili različni, najprej pa so se navezovali na hrano z besedama 

»Pečen« in »Kuhan«, s spodbudami pa smo prišli tudi do drugih asociacij kot so: »Gozd«, 

»Gobe«, »Jež«, »Listje«,… Povedala sem jim, da imam eno izmed asociacij s seboj v vrtcu in 

jim dala na voljo vrečko, v kateri so otipali predmet, ki sem ga imela s seboj. Predmeta, ki so 

ga začutili z otipom, niso povedali na glas, temveč smo počakali, da je vsak izmed njih najprej 

le otipal predmet, nato pa so vsi v en glas povedali, da so otipali list. Pokazala sem jim liste 

različnih barv in oblik, ki sem jih prinesla s seboj in jim dovolila, da so jih otipali ter si jih 

ogledali. Nato sem stopila na stol in pričela s spuščanjem lista na tla, ki so mi ga otroci pobrali 

in nekajkrat smo opazovali padec tega naravnega materiala. Komentirali smo opažanja, in sicer 

smo se pogovarjali o načinu gibanja, šteli smo v kolikih sekundah list pristane na tleh in zakaj 

list pade na tla iz drevesa/v našem primeru iz roke, ko ga spustim. Otroci so bili visoko 

motivirani in z zanimanjem vsi aktivno sodelovali ter odgovarjali na moja vprašanja. Sledila je 
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primerjava padca dveh listov in sicer največjega in najmanjšega, da smo očitno videli razliko v 

hitrosti in času padanja obeh, kar smo opazovali in primerjali in kar so otroci z zanimanjem in 

veseljem komentirali. Nato so otroci še glasovno spremljali posebej padec manjšega in padec 

večjega lista, primerjali pa smo tudi večjega in srednje velikega, kjer smo ugotovili, da so bile 

manjše razlike. Vmes je sledila krajša matematična naloga, in sicer sem otroke prosila, naj liste 

razvrstijo po barvi in obliki na mizo. Po razvrščanju so si otroci sami izbrali list, ki jim je bil 

najbolj všeč, ga spuščali na tla ter opazovali njegovo gibanje. Nekaj časa so spuščali le en list, 

nato pa sem jih spodbudila, da so vzeli še enega in primerjali padca dveh različnih listov med 

seboj (tako kot sem to predhodno naredila sama). Pri tej vaji so se razdelili v pare in eden iz 

para je spuščal lista, drugi je  opazoval, nato pa sta zamenjala vlogi. Želela sem, da se med seboj 

dogovorijo sami, kdo bo prvi spuščal list, kdo opazoval. Poleg tega sem želela tudi,  da bi se 

otroci preko naloge v parih povezali. Pare sem kreirala sama, skupaj sem dala enega izmed 

starejših in drugega mlajšega otroka, da bi se preko igre z listi med seboj še bolje spoznala. Po 

opazovanju smo se sami »spremenili« v liste, in sicer vsak otrok si je predstavljal, da se giblje 

kot list, ki mu je najbolj všeč. Z glasovi smo uprizorili najprej lahek vetrič, ob katerem smo se 

gibali počasneje, ples listov je bil torej lahkoten, nežen in miren. Ko sem opazila manjši upad 

motivacije, smo uprizorili še močnejši veter, ki smo ga uprizorili glasneje in gibanje je bilo 

hitrejše, bolj intenzivno, bolj »grobo« in otrokom tudi bolj razburljivo, zanimivo. Nato smo 

menjavali sekvence gibov: nekaj časa so bili gibi lahkotni in glasovno smo oponašali vetrič, ko 

pa sem rekla »zamenjamo« se je slišala uprizoritev močnejšega vetra in »listi« so hitreje, bolj 

intenzivno poplesavali po igralnici. Ta igra je bila otrokom zelo všeč in potekala je kar nekaj 

časa. Spodbudila sem jih tudi, da uporabijo različne nivoje gibanja tako, da sem se jim pridružila 

v igri, da so se gibali najprej bolj nizko in naslednjič po prstih. Naslednja naloga otrok je bila 

uprizoritev poti padanja lista od pritrjenosti na drevo do ležanja na tleh. Najprej sem jih vprašala 

po idejah, kako bi sami to uprizorili. Vsak otrok je imel možnost, da izrazi svojo idejo. Ideje 

otrok so bile podobne, vsi so najprej uprizorili gibanje, nato pa so se ulegli na tla. Slednje, ko 

se je vsak izmed njih uprizoril padec na tla, je bilo nadvse zabavno. Nato sem jih vodila skozi 

malo počasnejšo pot, ki je vsebovala predvsem še začetni korak, da so bili otroci pri miru, saj 

je list najprej pritrjen na vejo in smo se različno intenzivno najprej le gibali sem ter tja, nato pa 

je zapihal močnejši veter, ki nas je ponesel na našo pot in povzročil, da se je list utrgal iz veje 

ter padal proti tlom. Seveda je sledil tudi padec na tla, kot so otroci že prej sami uprizorili. Pot 

smo nekajkrat ponovili, ob zadnji poti pa sem jim naročila, naj ostanejo na tleh in mirujejo. 

Sama sem se »spremenila« v deklico, ki je prišla na sprehod v gozd in opazila prekrasne liste, 

ki ležijo na tleh. Otroke, ki so bili »ležeči listi« v gozdu, sem nagovarjala, jih pobožala in 
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občudovala. Skozi izmišljeno zgodbo so se tako umirili in za konec sem jim predvajala še 

zvočni posnetek vetra in listov v gozdu. Zvoku so se prepustili, se popolnoma umirili in s tem 

je bila naša dejavnost zaključena. Aktivno so sodelovali prav vsi otroci in zopet se je izkazalo 

kot zelo pozitivno delo v manjši skupini: večja sodelovalnost, motiviranost in pozitivnejše 

ozračje v igralnici.  

 

Slika 20: Ples ob spodbudah narave: uvodni del dejavnosti 

    Slika 21: Spoznavanje fizikalnih lastnosti lista 

    

 Slika 22: Ples listov 
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3.2.11 DEJAVNOST: Sprostitvene masaže 

 

Področja: 

 umetnost, 

 narava, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok pridobiva občutek povezanosti skupine; 

 otrok zaupa drugemu otroku; 

 otrok vzpostavlja prijetne medsebojne odnose;  

 otrok se sprošča in pomirja.       

Metodi dela: 

 metoda od vodenja k improvizaciji, 

 metoda improvizacije.   

Oblike dela: 

 skupna,  

 v parih, 

 individualno. 

Didaktični pripomočki: 

 blazine, 

 slikovni material (Priloga 5), 

 besedila za vodenje masaž (Priloga 6), 

 zvočni CD: sproščujoča glasba.  

Opis dejavnosti 

Z otroki se zberemo v jutranjem krogu. V naši običajni dnevni rutini imamo tudi označevanje 

vremena, ki ga opravita dežurna, vsi otroci pa pogledajo, kakšno je vreme zunaj. Ta dan pustim 

označevanje vremena za konec vsakodnevne rutine, saj navežem na temo vremena pripravljeno 

dejavnost, o kateri se pogovorimo. Nato jih spodbudim, naj s telesom uprizorijo različne 

vremenske pojave, ki jih lahko spremljajo tudi glasovno. Prva dejavnost je skupinska, in sicer 

igra z naslovom »Sonček čez hribček gre« (Schmidt, 2008). Ko je konec igre, skupaj zarajamo 
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ob pesmi »Sijaj, sijaj sončece«. Polovica skupine otrok vzame vsak svojo blazino in se odpravi 

z vzgojiteljico v telovadnico, druga polovica otrok pa ostane z menoj v igralnici. Na tla 

položimo blazine in otroci se v parih usedejo na blazino ter se pogovorimo o pojmu »masaža«. 

Ker se je dejavnost pričnela z vremenom, nadaljujemo z masažo v parih na temo vremena, in 

sicer jih vodim skozi masažo z naslovom »Dežek« (Schmidt, 2008). Sledi še masaža z naslovom 

»Naredimo pizzo«, vlogi pa si otroka zamenjata. Za sprostitveni del otroci zmasirajo še lastne 

dele telesa. Glede na motiviranost otrok dodajam masiranje različnih delov telesa. Na koncu se 

prepustimo sproščujoči glasbi. 

ANALIZA ENAJSTE DEJAVNOSTI: Sprostitvene masaže 

Z otroki smo se zbrali v jutranjem krogu, se pozdravili in izvedli vsakodnevno rutino. Za konec 

rutine smo ta dan pustili vreme in otroci so kot vsak dan označili dnevno vremensko sliko na 

našo tablo označevanja. S seboj sem prinesla še večje slike in bolj raznolike vremenske pojave, 

o katerih smo se pogovorili. Otroci so mi povedali, da imajo najraje sonce, nekaj otrokom pa je 

všeč tudi deževno vreme. Razporedili smo se po igralnici in s svojim telesom so otroci uprizorili 

vreme, ki sem ga pokazala na sliki, ki so ga tudi glasovno spremljali. Aktivno so sodelovali vsi 

otroci in igra jim je bila všeč. Opomnila sem jih, naj spremljajo sliko v mojih rokah, ki je bila 

visoko dvignjena, saj bom brez besed vreme spremenila. Otroci so v uvodni dejavnosti uživali 

in različno prikazovali raznovrstne vremenske pojave. Najbolj mi je bilo všeč, ko so uprizarjali 

sonce in ob uprizarjanju je ena izmed deklic nežno pobožala prijateljico, saj je v nekaj igrah, ki 

smo jih že izvajali, sonce pobožalo otroke. Pri uprizarjanju dežja so prikazovali tudi različne 

višine in »padali« na tla. Nato sem jim podala navodilo, naj se uležejo na tla in zaprejo oči. 

Določila sem enega izmed otrok, ki je predstavljal sonce in z božanjem prebudil ostale otroke, 

ki so se mu pridružili in postali tudi oni sonce, ki je bilo vedno bolj močno in vedno večje, toda 

še vseeno je nežno prebudilo še speče otroke. Otroci so upoštevali moja navodila in miže ležali, 

dokler niso začutili roke prijatelja. Tisti, ki so se mu pridružili, pa so z nasmeškom na obrazu 

in v tišini hodili za njim po igralnici. Ko je sonce postalo največje in so se v »kači« sprehajali 

vsi otroci po igralnici, smo naredili krog in zarajali ob pesmi »Sijaj, sijaj sončece«. Vzdušje je 

bilo prijetno in otroci so uživali. Otroke sem v krogu razdelila v dve skupini in sicer z izštevanko 

na temo vremena, tako da je na koncu pol otrok odšlo k vratom, kjer so vzeli vsak svojo blazino 

in se odpravili z vzgojiteljico v drugo igralnico. Sama sem ostala s polovico otrok in tudi mi 

smo se namestili v parih na blazine, kjer smo pričeli z osrednjim delom dejavnosti. Otroke sem 

povprašala, kaj je to masaža. Odgovori so bili različni: »Da se božaš«, »Da ležiš«, »Da ti je 

lepo«, »Ko si na blazini«.. Povzela sem odgovore otrok in nekaj malega dodala ter jim tako 
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povedala, da je masaža oblika sprostitve, pri kateri se uležemo na udobno podlago in z ugodjem 

sprejemamo božajoče gibe po telesu. Povedala sem jim, da se bodo sedaj med seboj zmasirali 

kar sami. Pričela sem z vodenjem masaže in na začetku so potrebovali nekaj podrobnejših 

pojasnil, da so potem lahko samostojno masirali prijatelja po mojih navodilih. Eden izmed otrok 

najprej ni želel, da ga prijatelj masira, vendar sem ga spodbudila, naj vsaj poskusi in če mu ne 

bo všeč, lahko postane moj pomočnik. Po prvih stikih s prijateljem je sam od sebe rekel, da mu 

je všeč. Vsi otroci so tako aktivno sodelovali in otroci, ki so bili v vlogi masiranih, so pri tem 

doživljali prijetne občutke. Najprej so rahlo udarjali s prsti kot kapljice dežja, nato so udarjali 

močneje, saj je deževalo že močno, in ko je lilo, še z obema podlahtema drseli po hrbtu navzdol 

in navzgor. Nato so kot toča ropotali s stisnjenimi pestmi po celem hrbtu in potem rahlo tresli 

prijatelja, saj je pričelo grmeti. Za konec so z glasom uprizarjali grmenje in se skrili k sosedu 

oziroma se naslonili na njegov hrbet. Nato sem jih povprašala, katera je njihova najljubša jed 

in katero hrano starši naročijo največkrat ob slabem vremenu. Eden izmed otrok hitro odgovori, 

da je njegova najljubša jed pica. Zopet smo se razdelili v maserje in masirane in povedala sem 

jim, da bomo naredili pico. Bili so navdušeni, toda videla sem, da si niso predstavljali, kako bo 

to izgledalo. Rekla sem jim, naj si predstavljajo, da je njegov prijatelj »pladenj« in vsi so se 

nasmejali. Najprej smo zamesili testo, ga pregnetli in naredili rob. Na testo smo potem 

postopoma dodajali sestavine(paradižnikovo omako, sir, salamo, gobe in začimbe) in dali na 

koncu pico v pečico. Ko je bila ta pečena, so jo otroci še razrezali in »pojedli«. Zamenjali smo 

vloge in vsi otroci so z veseljem aktivno sodelovali ter zares uživali ob izdelavi večini otrok 

ljube jedi. Najbolj jim je bil všeč del, ko so »rezali« pico na prijateljevem hrbtu. Kot zadnjo 

sprostitveno masažo sem izbrala kar masažo lastnega telesa. Pričeli smo pri prstih na nogah in 

vsakega posebej pregnetli, nato smo zmasirali spodnji del nog, zgornji del nog, trebuh in roke 

ter tudi prste na rokah. Nazadnje smo zmasirali še svoj obraz in, kar je bilo otrokom najbolj 

smešno, še svoje lase. Tudi tukaj je bila motiviranost otrok velika, z zanimanjem so namreč 

čakali, kateri del bo naslednji. Tudi pri masaži lastnega telesa so bili otroci mnenja, da jim je to 

všeč, tako da so tudi pri njej vsi zelo aktivni. Nato so se ulegli na blazine in kakšni dve minutki 

čisto v tišini počivali, ležanje pa se je nadaljevalo ob sproščujoči glasbi, s katero smo zaključili 

sproščujoče masaže.  
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Slika 23: Uvodna igra k sprostitvenim masažam: »Sonce čez hribček gre« 

 

 

Slika 24: Sprostitvena masaža v parih 
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3.2.12 DEJAVNOST: Plesna dejavnost po kartah »Kako« 

 

Področja: 

 umetnost, 

 gibanje, 

 jezik. 

Cilji: 

 otrok razvija izrazno gibanje; 

 otrok se uči razumevanja slikovnih besedil; 

 otrok razvija domišljijo; 

 otrok gibalno ustvarja v paru; 

 otrok se sprošča.      

Metodi dela: 

 metoda demonstracije, 

 metoda improvizacije.   

Obliki dela: 

 skupinska, 

 v parih. 

Didaktični pripomočki: 

 karte »Kako« (Priloga 7),  

 zvočni CD: glasovi različnih živali.  

Opis dejavnosti 

Za uvodno dejavnost sem izbrala igri zaupanja in sodelovanja, in sicer igro »Tunel« in igro 

»Zrcaljenje« (Zagorc idr., 2013). Pri igri »Zrcaljenje« izvedemo različna zrcaljenja: natančno 

zrcaljenje gibov, zrcaljenje gibov s stalnim kontaktom s partnerjem z enim delom telesa, 

popačeno zrcalo in nasprotje (ustvarjanje nasprotnih gibov). Sledi igra po kartah »Kako«, kar 

jim skušam razložiti najprej na preprost način pantomime - s primerom, ki ga sama pokažem, 

nato pa otroci žrebajo sličice in prikazujejo narisano (Schmidt, 2008). Igramo se toliko časa, 

dokler vsi pari ne pokažejo svoje kartice in ostali otroci ugotovijo, kaj so prikazali. Za umiritev 
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po dejavnosti se vsi otroci udobno namestijo in spodbudim jih, naj prisluhnejo različnim 

zvokom. 

 ANALIZA DVANAJSTE DEJAVNOSTI: Plesna dejavnost po kartah »Kako« 

Kot uvod v plesno dejavnost po kartah »Kako« sem izbrala igro »Tunel« in otrokom sem 

povedala, da sem za njih izbrala nekaj zabavnih iger. Razdelili smo se v dve skupini in vsaka 

skupina je tvorila svojo kolono. Podala sem jim navodilo za igro in noge so vsi razširili tako, 

da se je zadnji otrok lahko splazil pod njihovim »tunelom« tako, da je pri plazenju uporabljal 

le roke. Navodila so razumeli in igra je potekala brez težav. Vsi otroci so prišli na vrsto,  nekaj 

otrok je bilo potrebno opomniti, da naj pri plazenju ne uporabljajo nog. Sledila je naslednja 

igra, ki se je imenovala »Zrcaljenje«, pri kateri sem otroke razdelila v pare tako, da sem jih čim 

bolj pomešala med seboj, in sicer sem pare kreirala tako, da so bili v parih otroci, ki se pred 

pričetkom novega šolskega leta še niso poznali. Najprej sva z vzgojiteljico igro demonstrirali 

in ena izmed naju je bila zrcalo, druga pa je kazala gibe, ki jih je zrcalo ponovilo za njo. Otroci 

so se smejali in navdušeno sprejeli igro. Pričeli smo z natančnim zrcaljenjem gibov. Otroci so 

si izmišljevali najrazličnejše gibe, ki jih je eden izmed para ponovil, prisotnega je bilo veliko 

smeha. V igri so vsi aktivno sodelovali in uživali, po natačnem zrcaljenju pa je sledilo 

zrcaljenje, kjer so bili otroci z enim delom telesa ves čas povezani s svojim parom. Večina otrok 

se je s svojim partnerjem povezala preko roke in stalni kontakt v paru otrokom ni povzročal 

težav, nalogo so zopet opravljali z inovativnimi gibi. Najbolj pa je bilo všeč otrokom 

»Popačeno« zrcalo, ko so malo spremenili prvoten gib soseda. Smeh je zopet zapolnil prostor 

igralnice, ko sva z vzgojiteljico demonstrirali popačeno ogledalo. Otroci so nato ustvarjali še 

nasprotje gibov in motivacija je bila zelo visoka prav do zadnje naloge pri tej igri. Pari so vmes 

med seboj seveda tudi zamenjali vlogi. Sledil je glavni del dejavnosti, t.j.  igra po kartah 

»Kako«. Otroci so se usedli na tla v parih (en par zraven drugega). Razložila sem jim, da bodo 

morali v parih brez besed prikazati, kaj so videli na sličici, ki jo bodo pri meni izžrebali. Najprej 

sama izžrebam sličico in otrokom prikažem gibanje starega gospoda in otroci po nekaj poskusih 

uganejo, da je to »dedek«. Nato prvi par pride do mene in izžreba sličico, potihoma mi otroka 

povesta, kaj vidita na sličici in kako bi to prikazala ostalim otrokom iz skupine. Vsi otroci so 

aktivno sodelovali in »posrečeno« prikazovali ostalim otrokom, kar so videli na sličici. Z 

veseljem so ugibali, kaj naj bi par predstavljal. Prevladovalo je sproščeno vzdušje in opazila 

sem, da so otroci brez težav delovali v parih ter niso imeli zadržkov pri nobeni igri do svojega 

partnerja v paru. Vidna je bila tudi zelo dolgo trajajoča pozornost otrok, saj nisem imela nobenih 

težav z miritvijo živahnejših otrok, kar se je videlo pri motiviranosti vsakega posameznika. V 
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vseh pripravljenih dejavnostih so otroci zelo uživali. Kot sprostitveno dejavnost sem izbrala 

posnetek, ki je predvajal zvok raznolikega oglašanja živali, otroci so se udobno namestili na 

blazine, kakor so želeli. Za konec sem jih nagovorila, naj zaprejo oči in si predstavljajo, da so 

v gozdu, kjer ležijo na mehkem mahu in poslušajo le žvrgolenje ptic. Otroci so se vidno sprostili 

in celoten »nastop« je bil za otroke privlačen, moj trud pa se je poplačal s pozitivnim odzivom 

vseh prisotnih v igralnici.  

 

 

 

 

 

Slika 25: Uvodna igra k dejavnosti po kartah »Kako«: »Tunel« 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Igra: »Zrcaljenje« v parih 

              

 

 

 

    Slika 27: Igra po kartah »Kako«                                  Slika28: Igra po kartah »Kako 1« 
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3.2.13 DEJAVNOST: Igre zaupanja in sodelovanja 

 

Področji: 

 družba, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok vzpostavlja prijetne medsebojne odnose; 

 otrok razvija socialne spretnosti; 

 otrok pridobiva občutek povezanosti skupine; 

 otrok se giba s telesnim dotikom; 

 otrok zaupa drugemu otroku.       

Metoda dela:  

 metoda vodenja.  

Oblike dela: 

 skupna,  

 skupinska, 

 v parih. 

Didaktični pripomočki: 

 penaste žogice; 

 blazine; 

 svečka; 

 slikanica Nekaj res posebnega (Helena Kraljič). 

Opis dejavnosti: 

Kot eno izmed zadnjih dejavnosti izberem igre zaupanja in sodelovanja, ki temeljijo na 

telesnem stiku otrok. Uvodna motivacija je pogovor o prijateljstvu, nato preidemo na igre. Prvo 

igro poimenujem »Podajanje žogic brez rok« (Zagorc idr., 2013). Otrokom povem, da bo žogic 

manj, kot je otrok. Igra bo potekala tako, da bodo naključnemu otroku, ki bo šel mimo njih brez 

žogice podali svojo žogico, in sicer brez rok. Sledi igra z naslovom »Nekaj skupnega«, pri kateri 

otroci tečejo in se na moj znak razdelijo v dve skupini po skupni lastnosti (Zagorc idr., 2013). 
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Sledi igra »Potiskanje«, pri kateri se zopet razdelimo v pare. Pri tej igri najprej določimo, kdo 

bo »motor« in kdo »voznik«. Igramo se še različico igre »Kdo bo koga prvi premaknil z mesta«. 

Glede na motivacijo izvedemo enako vajo še s hrbtom ob hrbtu (Zagorc idr., 2013). Sledi igra 

»Morje in ribica«, kjer otroke z izštevanko razdelim v dve skupini (Zagorc idr., 2013). 

Dejavnost izvajamo toliko časa, dokler vse »ribice« ne »preplavajo morja«. Za zaključen in 

pomirjajoči del izberem dejavnost »Čarobna svečka prijateljstva«. Najprej postavimo v 

igralnico za vsakega otroka po eno blazino ter zatemnimo prostor (Zagorc idr., 2013). Ko 

prejmejo in predajo svečko vsi otroci, jim ob svečki in zatemnjenem prostoru preberem še 

pravljico o prijateljstvu, sami pa se namestijo po želji, tako da jim bo udobno.  

ANALIZA TRINAJSTE DEJAVNOSTI: Igre zaupanja in sodelovanja 

Tokratne igre zaupanja in sodelovanja sem izbrala na način, da so vsebovale čim več telesnega 

stika med otroki. S tem sem želela preveriti, ali so se posamezniki med seboj že sprostili in 

navezali stike drug z drugim. Pri eni izmed dejavnosti sem že pričela pogovor o tem, kaj za njih 

pomeni prijateljstvo in mojo predstavo o prijateljstvu slikovno podprla. Tokrat pa sem se lotila 

tega pogovora bolj poglobljeno. Zopet so mi sicer povedali, kaj za njih prijateljstvo sploh je, 

vendar pa sem jih povprašala še o tem, kakšne lastnosti si želijo, da bi njihov prijatelj imel.  

Otroci so mi podali različne in  zanimive odgovore. Na vprašanje, kaj pomeni, da je nekdo 

njihov prijatelj, so odgovorili: »Da ne nagajaš«, »Da se ne tepeš«, »Da nikogar ne grizeš«, 

»Prijazen«, »Da smo prijatelji«, »Ne nagajamo si«, … Na vprašanje, kakšne lastnosti želijo, da 

bi njihov prijatelj imel, pa so bili odgovori naslednji: »Da me objema«, »Da je prijazen«, »Da 

se igra skupaj z mano z železnico«, »Mi smo vsi ful prijatelji in prijazni«. Po pogovoru sem jim 

povedala, da imam vsakega posebej rada in da si želim, da bi se med seboj čim bolje razumeli 

in bili čim boljši prijatelji. Sledila je prva igra »Podajanje žogic brez rok«. Otrokom sem podala 

navodilo, da si bodo žogice, ki jih bom razdelila, podajali s pomočjo brade, roke pa skrili za 

hrbet. Žogic je bilo manj kot otrok. Z vzgojiteljico sva najprej demonstrirali način predaje 

žogice, kasneje pa se tudi sami vključili v igro. Nekaj otrok je na začetku reklo, da ne želijo 

imeti žogic, ko sem jih delila v krogu, vendar sem kasneje opazila, da je bila to le posledica 

strahu, negotovosti zaradi drugačne predaje žogice. Otroci, ki so imeli žogice, so pričeli z igo, 

vsi ostali otroci so sodelovali v njej. Kogar je otrok z žogico najprej srečal, mu jo je podal 

naprej.  Pri tem ni bilo pomembno, kdo je bil ta otrok (ljubši ali manj ljub), podaja žogic je bila 

zares naključna. Tudi sami z vzgojiteljico sva izkusili podajanje. Pri tej igri je bil prisoten res 

bližnji stik med sodelujočima, zato sem bila nadvse vesela, ko sem videla, da so bili otroci brez 

zadržkov. Igra je potekala kar nekaj časa, nato pa sem otroke razdelila v dve skupini po lastnosti, 
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ki sem si jo sama izbrala, in sicer po barvi majic. K vratom so šli namreč otroci, ki so imeli bele 

majice, ostali pa so se postavili k steni. Na moj znak so vsi tekali po prostoru in, ko sem 

povedala novo lastnost, po kateri so se morali razdeliti v dve skupini, so se vsi ustavili, pričeli 

s samoopazovanjem in opazovanjem ostalih ter se razvrstili v  skupino po določeni lastnosti. 

Vsi otroci so aktivno sodelovali. Na koncu sem jim povedala, da smo si vsi med seboj različni, 

pa vseeno po nekaterih lastnostih tudi podobni. Pri naslednji igri, »Potiskanju« so se otroci na 

tla. Razdelila sem jih naključno v pare in določila, kdo v paru bo »motor« in kdo »voznik«, ter 

jim razložila, da bo »motor« potiskal »voznika« naprej, ta pa bo usmerjal »vozilo«, da se ne 

zaleti v ostale »udeležence prometa«. Igra je bila otrokom všeč in čez nekaj časa so otroci v 

paru zamenjali vloge. Sledila je  podobna igra »Kdo bo koga prvi premaknil z mesta«, pari 

otrok so ostali enaki. V obeh igrah so otroci zelo uživali in vzdušje je bilo prijetno, nobenega 

izmed otrok pa ni motilo, s kom je v paru, kar pomeni, da so bili vsi sproščeni v igri s svojim 

partnerjem. Ko je motivacija upadla, sem polovici parov naročila, naj se postavijo v eno kolono, 

ostala polovica otrok je tvorila drugo skupino. Obe skupini otrok sta se ulegli na tla. Razložila 

sem jim, da celotna skupina otrok predstavlja »morje«, morajo pa se čim bolj približati drug 

drugemu, saj prvi otrok iz skupine predstavljal »ribico« in bo moral brez uporabe rok 

»preplavati morje«. Otroci so navodila razumeli in jih upoštevali, igra jim je bila nadvse 

zabavna. Zopet je aktivno sodelovala celotna vrtčevska skupina in medsebojni telesni stik 

otroke ni motil, kar je bilo razvidno iz njihove sproščenosti. Igra se je zaključila, ko so vsi otroci 

aktivno opravili vlogo »ribice«. Sledil je sproščujoči, zadnji del dejavnosti. Vsak otrok je prišel 

po svojo blazino, na katero so se usedel. Z vzgojiteljico sva ugasnili luči in prižgali svečko, 

otrokom pa sem z mirnim in tihim glasom povedala, da bo svečko dobil eden izmed otrok in v 

miru vstal in svečko predal nekomu otroku iz skupine. Pričeli smo s sproščujočo dejavnostjo in 

otroci so v tišini in s počasnim tempom predajali svečko svojim prijateljem. Igralnico je 

prevzela mirna in sproščujoča energija in tišina je vsem vidno prijala. Ko je svečka prešla roke 

vseh otrok, je sledila še pravljica o prijateljstvu z naslovom »Nekaj res posebnega« in naj se 

udobno namestijo vsak na svojo blazino. Otroci so z zanimanjem poslušali zgodbo in dejavnost 

se je sproščujoče zaključila. 
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Slika 29: Igra zaupanja in sodelovanja: »Podajanje žogic brez rok« 

 

Slika 30: Igra: »Potiskanje« 

 

Slika 31: Igra : «Morje in ribica« 

 

Slika 32: Zaključni del dejavnosti: "Čarobna svečka prijateljstva" 
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3.2.14 DEJAVNOST: Tibetančki 

 

Področji: 

 umetnost, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok se čustveno in telesno sprošča; 

 otrok razvija gibljivost, ravnotežje in koncentracijo; 

 otrok spoznava svoje telo in sam sebe; 

 otrok pridobiva sposobnost koncentracije. 

Metodi dela: 

 metoda demonstracije, 

 metoda improvizacije.   

Oblika dela: 

 skupinska. 

Didaktični pripomočki: 

 prstne lutke.  

Opis dejavnosti 

Z otroki se odpravimo v telovadnico, kjer se za začetek ogrejemo/motiviramo s posnemanjem 

gibanja različnih živali. Otroci se gibajo po celotni dolžini telovadnice v različnih smereh in 

posnemajo gibanje različnih živali, pri tem pa uporabljajo različne hitrosti in višine gibanja ter 

različne oblike gibanja (hoja po vseh štirih, poskoki, plazenje..). Po upadu motivacije jih 

povabim, da naredimo jutranji krog. Najprej kot motivacijo in vodilo celotnih tibetančkov 

uporabim glavnega akterja – prstno lutko – leva Srečka, ki nagovori in pozdravi otroke. 

Povpraša jih po imenih in jim pove svojo zgodbo o tem, kako je »izgubil« sonce. Otroke 

nagovori, če mu lahko pomagajo spet vrniti sonce v svojo afriško deželo in sodelujejo z njim. 

Lev se sprehaja po afriški deželi, srečuje različne živali in jih sprašuje, če so kje videli sonce, z 

otroki pa skozi različne obrede posnemamo  živali, ki jih srečujemo na poti. Otroke vodi levček, 

s pomočjo ostalih prstnih lutkam pa na koncu skupaj najdejo sonce. Zadnji obred je počivalček, 

kjer se otroci in vse živali po napornem iskanju sonca uležejo ter se spočijejo. Ker smo sonce 
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našli, naredimo še pozdrav soncu - sprostitveno zaključno dejavnost. Otrokom najprej 

demonstriram celoten pozdrav sonca z opisom posameznih delov, ki jih poimenujem »po 

otroško« oziroma s poimenovanji, ki so otrokom zanimivi. Za še večjo motivacijo prosim 

levčka, da mi pomaga, s tem pa jih on vodi skozi celotno umirjanje.  

ANALIZA ŠTIRINAJSTE DEJAVNOSTI: Tibetančki 

Z otroki smo se zbrali v telovadnici, kjer smo se najprej pozdravili. Za uvodno motivacijo sem 

otroka spodbudila, naj mi najprej le povedo, katera je njihova najljubša žival. Nato sem jih 

spodbudila, naj vsi naenkrat pokažejo gibanje te živali. Otroci so se veselo pričeli gibati po 

telovadnici in posnemali tako gibanje kot zvoke živali. Nato so posnemali vsako žival posebej 

po navodilih, ena žival je predstavljala gibanje po celotni dolžini telovadnice, namenoma pa 

sem izbirala različne višine, hitrosti in oblike gibanja. Ko sem videla, da je motivacija malce 

upadla, sem jih povabila v  krog. Pokazala sem jim škatlo, ki sem jo prinesla in iz nje je pogledal 

levček »Srečko«, prstna lutka, in pozdravil vse otroke. Najprej so mu otroci nekateri bolj 

nekateri manj zadržano povedali svoja imena, nato  jim je povedal svojo zgodbo o »izgubljenem 

soncu«. Otroci so z zanimanjem poslušali in se takoj strinjali s tem, da mu bodo sonce pomagali 

najti. Otroci so z levom na poti srečevali različne živali. Slona so uprizorili tako, da so dali eno 

roko skozi drugo – s to, pa so se prijeli za nos in slon, se je upogibal k tlom. Nato so srečali 

žirafo, ki so jo uprizorili tako, da so roke dvignili visoko v zrak, z drugo nogo pa so stopili 

malce naprej. Sledilo je srečanje s tigrom, kjer sta sledili dve pozi: najprej je bil tiger s telesom 

obrnjen navznoter, da je pogledal svoj popek oziroma tla in tako iskal sonce, nato pa se je obrnil 

proti nebu in še po nebu iskal izgubljeni planet. Za žabo smo se usedli na zadnjico, dali od sebe 

roke in noge ter lovili v tem položaju ravnotežje. Vesčas smo opazovali okrog sebe, ali bomo 

našli sonce. Vsi otroci so aktivno sodelovali in bili visoko motivirani za pomoč levčku, tako da 

so z zanimanjem sodelovali in izvajali različne tibetančke. Za konec sem jim uprizorila pozdrav 

soncu in poimenovala vsak posamezni del »po otroško«, da so si lažje zapomnili posamezne 

dele in zaporedje. »Srečko« jim je povedal, da bo sedaj tudi on z njimi skušal narediti pozdrav 

soncu, ki so mu ga pomagali najti. Otroci so umirjeno sledili vodenju, le dva dečka sta bila malo 

bolj nemirna, toda vzgojiteljica ju je besedno spodbudila k sodelovanju in sledila sta do konca 

pozdrava. Dejavnost je bila s tem zaključena.  
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3.2.15 DEJAVNOST: S plesom po svetu, ples Indijancev 

 

Področja: 

 umetnost, 

 družba, 

 gibanje. 

Cilji: 

 otrok spoznava drugo kulturo;  

 otrok se z gibanjem in plesom izraža ter ustvarja; 

 otrok se uči skupinskega ustvarjanja in prilagajanja; 

 otrok razvija pozitiven odnos do pripadnikov drugih ras; 

 otrok doživlja veselje in sprostitev ob dejavnosti; 

 otrok vzpostavlja prijetne medsebojne odnose.  

Metode dela: 

 metoda opazovanja, 

 metoda pogovora,  

 metoda vodenja, 

 metoda od vodenja k izmišljanju (improvizaciji). 

Oblika dela: 

 skupna,  

 skupinska, 

 v parih. 

Didaktični pripomočki: 

 slikovno gradivo (Priloga 8), 

 barve za obraz, 

 različni kosi blaga,  

 zvočni CD: posnetek morskih valov, 

 zvočni CD: Albinca Pesek: Pesmi in plesi ljudstev sveta (Račji ples : ZDA) 

 knjiga Pravljice z vsega sveta avtorice Maggie Pearson. 
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Opis dejavnosti: 

Z otroki tokrat odpotujemo v Ameriko, natančneje k indijanskemu ljudstvu. 

Kot uvodno motivacijo jim postavim zvočno uganko, in sicer posnetek morskih valov. Otroci 

zaprejo oči, poslušajo posnetek in skušajo ugotoviti, s katerim prevoznim sredstvom bomo 

potovali. Ko uganejo, jih razdelim v dve večji skupini. Vsaka od njih skuša s telesi oblikovati 

veliko ladjo (Kovač Valdes, 2010). Povem jim, da bomo s to ladjo »odpotovali« v Ameriko in 

ko »prispemo«, otrokom pokažem nekaj slik, ki ponazarjajo značilnosti druge kulture. Po 

ogledu slik si ogledamo posnetek plesa Indijancev, ki so oblečeni v njihove tradicionalne 

obleke. Otroke po ogledu posnetka spodbudim, naj si še sami ustvarijo obleke iz blaga, ki jim 

je na voljo. Ob tem že predvajam indijansko glasbo in kdor želi, mu z vzgojiteljico poslikava 

obraz. Ko si ustvarijo obleke, skupaj zaplešemo najprej v krogu, nato pa se prosto gibamo v 

ritmu po celotnem prostoru igralnice. Nato predvajam posnetek »Račjega plesa«, na katerega v 

dveh skupinah ustvarimo koreografijo in nato priredimo krajši nastop obeh skupin. Za zaključek 

se otroci uležejo in jim preberem pravljico iz knjige Pravljice z vsega sveta, vezano na današnjo 

tematiko.  

ANALIZA PETNAJSTE DEJAVNOSTI: S plesom po svetu, ples Indijancev 

Ko se je moj projekt bližal h koncu, sem še enkrat razmislila, kaj bi izbrala kot zaključno 

dejavnost. V svoji glavi sem preletela večino nastopov, ki sem jih izvedla in najbolj mi je ostal 

v spominu drugi nastop, ko smo z otroki raziskovali Afriko, afriške plese in njihovo kulturo. 

Odločila sem se, da bom glede na njihovo motivacijo in navdušenje ob takratni dejavnosti zopet 

izbrala raziskovanje kulture, tokrat prvotne prebivalce Amerike – Indijance. Za uvod v 

dejavnost so otroci z zaprtimi očmi poslušali posnetek morja. Ko so ugotovili, kaj je na 

posnetku, jim povem, da bomo tokrat po morju odpotovali v Ameriko. Oči so se jim ob 

neznanem pojmu, državi zopet zaiskrile. Razdelila sem jih v dve skupini ter jih spodbudila, naj 

s telesom oblikujejo dve ladji, ki bosta odpotovali v to daljno deželo. Z eno skupino sem 

sodelovala sama, z drugo pa vzgojiteljica. Otroci so v sproščenem vzdušju z malo najine pomoči 

s telesom oblikovali ladji in dovolila sem jim, da se eden izmed njih previdno usede nanjo in 

odpelje v Ameriko. Po tej uvodni dejavnosti smo si ogledali fotografije tamkajšnjih prebivalcev 

in otroci so z zanimanjem poslušali moje komentarje ter tudi sami dodali svoje vtise in 

morebitna vprašanja. Nato smo si ogledali videoposnetek Indijancev, ki so plesali v svojih 

barvitih oblekah svojevrstne tradicionalne plese. Otroke sem ob ogledu opazovala, kako so si 

nepremično in z odprtimi usti ogledovali plesalce in v prostoru je vladala tišina. Po ogledu sem 

jih vprašala o vtisih in odziv otrok je bil pozitiven. Ljudje so bili za njih drugačni in zanimivi. 
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Napotila sem jih h kotičku, kjer so bili različni kosi blaga, barvne (že sešite) oblekice in jih 

spodbudila, naj si sami ustvarijo obleko za indijanski ples. Ob izbiri oblačil sem že predvajala 

indijansko glasbo, da je otrokom »prišla v uho«. Z vzgojiteljico sva jim pomagali pri oblačenju, 

kdor je pomoč potreboval. Dva izmed otrok nista želela imeti oblačil, zato sem jima dovolila, 

da sta le opazovala.Vprašala sem ju vprašala, če bi imela porisan obraz s prav posebnimi 

barvami. Deklica, ki ni želela oblek, se je odločila za poslikavo obraza, k meni pa je prišlo tudi 

večina otrok, ki so imeli že vsaj kakšen kos obleke na sebi. Bili so vznemirjeni, veseli in v 

pričakovanju plesa. Ko so se vsi, ki so želeli, »uredili«, sem glasbo predvajala glasneje. Glasba 

je bila tradicionalna indijanska instrumentalna. Najprej smo sklenili krog, v katerem smo glasbi 

bolje prisluhnili in pričeli smo se gibati v njenem ritmu. Opazovali smo drug drugega, vendar 

so do izraza prišli različni gibi in interpretacije. Eden izmed otrok je nato počepnil in se zavrtel, 

kar sem razumela kot znak, da želi več prostora, zato sem otroke usmerila k gibanju po igralnici. 

Vsi otroci so aktivno sodelovali in si ob plesu ogledovali obleke ter porisane obraze prijateljev. 

Motivacija otrok je trajala kar nekaj časa, nato pa je sledil »Račji ples«, ki je bil prvotno 

načrtovan za ustvarjanje krajšega nastopa v dveh skupinah. Toda glede na odziv in uživanje 

otrok ob prostem plesu in glede na to, da je bila motivacija za ples še zmeraj prisotna, sem 

spodbudila dečke, naj si izberejo vsak svojo »Indijanko« in skupaj zaplešeta svoj »Račji ples«. 

Razveselilo me je, ko sem videla, da so otroci brez zadržkov med seboj poiskali svoj par in 

sproščeno plesali dečki tudi z deklicami ter obratno. Ko je motivacija upadla, sem jih povabila 

k sebi. Ta čas je vzgojiteljica pripravila dve blazini, na kateri so se usedli in se pripravili za 

zaključni del. Iz knjige Pravljice z vsega sveta smo prebrali pravljico, ki so ji otroci prisluhnili 

in se tako umirili. Ob zadnji dejavnosti sem dobila občutek, da so se otroci v času mojega 

projekta zares povezali. Med njimi je potekala odprta komunikacija in opazila sem, da so 

zadržki med njimi splahneli, drug drugega so sprejeli in se preko igre, plesa ter predvsem 

prijetnega vzdušja v igralnici povezali med seboj.  
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4  INTERPRETACIJA REZULTATOV 

R1: Ali in na kakšen način bodo plesne dejavnosti pripomogle k večji povezanosti in 

sproščenosti otrok v novi skupini? 

Izvedba projekta preko različnih gibalno-plesnih dejavnosti je po mojih opažanjih definitivno 

pripomogla k vedno večji povezanosti otrok v skupini. Skladno z vedno večjo povezanostjo, ki 

se je razvijala z različnimi medsebojnimi interakcijami otrok, se je večala tudi njihova 

sproščenost, ki se je kazala tudi pri vsakodnevni rutini, nenačrtovanih dejavnostih.  

Otroci so se postopoma zbliževali preko plesa ob različnih (večinoma) zunanjih spodbudah, 

igrah spoznavanja in predstavljanja, igrah zaupanja in sodelovanja in različnih sprostitvenih 

dejavnostih.  

Uvodne igre dejavnosti so bile velikokrat igre spoznavanja in predstavljanja, pri katerih so 

otroci poslušali vrstnike in spoznavali njihove različne lastnosti. Otroci so pri tovrstnih 

dejavnostih preko giba uprizarjali svoje ime ali počutje, odgovarjali na vprašanja, kot so: »Kaj 

imaš rad«, »Ali imaš rad prijatelje, kakšne pa?«, »Kaj zate pomeni prijateljstvo«; se med seboj 

opazovali in ugotavljali, kaj imajo skupnega, v čem se morda razlikujejo ter se preko podobnosti 

in tudi razlik zbliževali z vrstniki.  

Pri glavnem delu dejavnosti je bila na začetku prisotna predvsem skupinska oblika gibalnega 

ustvarjanja, tu so se vsak po svojih zmožnostih, občutkih plesno-gibalno izražali ob različnih 

spodbudah. Pri tem delu sem dobila občutek, da so otroci zelo sproščeni, doživljajo veselje ob 

tem in pridobivajo občutek pripadnosti skupini, saj so sodelovali vsi, četudi vsak na svoj način. 

Nekaj posameznikov se na začetku ni uspelo vključiti v skupne plese, igre, vendar so se 

postopoma tudi oni »otresli« strahu in zadržanosti, tako da so se na koncu projekta prav vsi 

vključevali v vse vrste skupnih dejavnosti. Podobnega mnenja sem tudi za umiritvene dele 

dejavnosti (»Kača na soncu«, »Dva kot eden«,  sprostitvena glasba, vodena meditacija), kjer so 

otroci ležali drug ob drugem, ob umirjenosti pa so podoživljali dejavnost in ob njej pripadnost 

skupini. 

Opazila sem, da so se otroci najbolj povezali pri igrah zaupanja in sodelovanja in igrah, pri 

katerih je bil prisoten telesni dotik. Pri prvih igrah zaupanja in sodelovanja, ki sem jih 

načrtovala na začetku drugega tedna projekta, je bilo namensko bolj malo telesnega stika med 

otroki, vendar pa so otroci delovali v parih, in preko različnih iger (preskakovanje telesa 

partnerja, vodenje po prostoru) razvijali zmožnost medsebojnega zaupanja. Telesni stik med 
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njimi je bil prisoten kasneje, ko sem izvajala načrtovane sprostitvene masaže, pri katerih so se 

otroci tudi energetsko povezali, začutili na splošno bližino med njimi, tudi z opazovanjem 

sosednjega para. Pri drugem sklopu iger zaupanja in sodelovanja, ki sem ga izvajala sredi 

zadnjega tedna projekta, je bilo prisotnih veliko telesnih stikov, ne le med partnerjema v paru, 

temveč med vsemi otroki iz skupine. Predvsem preko dveh iger – »Podajanje žogic brez rok« 

in »Morje in ribica«, pri katerih so bili prisotni telesni dotiki med otroki, sem začutila, da otroci 

nimajo več zadržkov drug pred drugim in, da so se močno povezali med seboj in se s 

sproščenostjo ter veseljem igrali igri. V primeru, da bi tovrstni igri vključila v prvi teden 

projekta, bi bilo po mojem mnenju kar nekaj otrok, ki bi odklonili sodelovanje. Bila sem zares 

prijetno presenečena, s kakšno lahkotnostjo, brez strahu in zadovoljstvom so sodelovali pri tej 

dejavnosti.To je  dokaz, da so vse dotedanje dejavnosti pripomogle k temu, da so otroci začutili 

pripadnost, sproščenost, medsebojno zaupanje in »skupaj dihali« kot pozitivno delujoča 

skupina.  

R2: Kako bodo otroci sodelovali v odnosu do mene, ostalih otrok in pripravljenih plesnih 

dejavnosti? 

Otroci so bili v prvih dveh tednih v septembru, dokler nisem pričela z izvajanjem svojega 

projekta, vajeni, da je dejavnosti vodila vzgojiteljica. Zato sem začutila njihovo presenečenje, 

ko sem pričela dejavnosti voditi sama. Tudi sama sem bila pri na začetku še malce zadržana, 

vendar sem se hitro sprostila, ko sem videla, da so otrokom dejavnosti všeč in da jim moj način 

vodenja »odgovarja«. Menim, da so bile načrtovane dejavnosti izbrane ustrezno, glede na 

starost in zmožnosti otrok, kot tudi glede na moje postavljene cilje. Nekaj otrok je bilo v prvem 

tednu izvajanja še zadržanih, saj niso bili pripravljeni sodelovati pri vseh dejavnostih. 

Predvidevam, da so bili zadržani predvsem zaradi vrstnikov, ki jih še niso dobro poznali in so 

jih sprva le opazovali. Toda kmalu so se sprostili vsi z izjemo dečka, ki se ni želel izpostavljati 

pri določenih igrah in je kar nekaj časa vztrajal pri tem. Vsi ostali otroci so torej aktivno 

sodelovali pri prav vseh dejavnostih in opazila sem, da so se z veseljem lotili izzivov ter 

kreativno ustvarjali gibe ob različnih plesnih spodbudah. Kmalu so se preko načrtovanih 

dejavnosti tudi med seboj bolje spoznali, se sprostili v družbi otrok, ki jih prej niso spoznali. 

Prav zato mi je bilo zares v veselje sodelovati s celotno skupino. Tudi v odnosu do mene so  

pridobili zaupljiv odnos, upoštevali moja navodila ter se z menoj v času projekta močno 

povezali. Zelo pomembna se mi je zdela tako motivacija, ki je otroke spodbudila k zanimanju, 

kot tudi moj način vodenja celotne dejavnosti. Najbolj prijetno presenečena sem bila nad tem, 

da so otroci z velikim interesom sodelovali pri dejavnostih umirjanja in sproščanja. Pred 
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izvedbo tovrstnih dejavnosti je bilo namreč prisotnega malo strahu iz moje strani, saj sem 

menila, da se bodo predvsem tisti bolj »živahni« otroci težje umirili in zato motili moje vodenje 

in tudi ostale otroke pri sodelovanju.  

R3: Ali se bodo otroci lažje vključili/aktivno sodelovali v manjših skupinah otrok? 

Oblika dela v manjših skupinah se je izkazala kot dobrodošla in je pozitivno vplivala na cilje, 

ki sem si jih zadala. Vsak posameznik se je v njej lahko bistveno bolj uveljavil in vsakemu 

izmed njih sem se tudi sama lažje posvetila. Otroci, ki sem jih morala pri skupni obliki dela 

večkrat opozarjati in so iskali pozornost z neprimernimi načini vedenja, so pri skupinskem 

delovanju takšno vedenje opustili. Menim, da jim je ugajala manjša skupina otrok, predvsem 

zato, ker so imeli dovolj pozornosti tako z moje strani kot tudi s strani drugih otrok. Tudi bolj 

zadržanim otrokom je ustrezalo tovrstno delo, saj sem jih lahko bolj pozorno opazovala in glede 

na to ustrezno spodbudila, kar je vodilo k njihovi večji samozavesti in sproščenosti pri 

sodelovanju. Vsi skupaj smo delovali veliko bolj sodelovalno, iskali rešitve za skupen cilj in 

otroci so se pri sodelovanju z ostalimi člani skupine lažje zbližali, kar se je pokazalo predvsem 

pri nadaljnih dejavnostih. 

R4: Kakšne spremembe bodo vidne po izvedbi projekta v skupinski dinamiki otrok? 

Menim, da sem preko načrtovanih dejavnosti dosegla to, da se je imel vsak otrok možnost 

vključiti v skupino in se v njej uveljaviti. Z vzgojiteljico sva skušali namreč ustvariti čim bolj 

prijetno klimo, da bi se otroci počutili v vrtcu in v skupini dobro, otroke sva skušali dobro 

opazovati, se jim prilagajati in upoštevati njihove želje in potrebe. Kot sem že omenila, je bila 

na začetku vidna zadržanost nekaterih otrok, ki so se tekom izvajanja projekta sprostili in ob 

koncu so sodelovali prav vsi. Povezanost in skladno z njo sproščenost otrok se je skozi 

dejavnosti stopnjevala, največjo povezanost skupine pa sem občutila pri zadnjih igrah zaupanja 

in sodelovanja, ko so se iger, ki so vključevale telesni stik med otroki, aktivno in sproščeno 

udeležili prav vsi otroci. Takrat otroci niso posvečali posebne pozornosti temu, s kom bodo v 

interakciji, bilo je namreč očitno, da so sprejeli prav vse vrstnike in se jih brez zadržkov tudi 

dotaknili, z njimi sodelovali v vseh pogledih. Bila sem vesela, ko sem opazila, da se je 

razpoloženje v skupini bistveno spremenilo na bolje. To se je kazalo tako pri sodelovanju otrok 

pri nadaljnjih dejavnostih, ki niso bile več v okviru mojega projekta, kot tudi pri vsakodnevni 

rutini, prosti igri otrok. Otroci so bistveno lažje sodelovali med seboj in tudi v odnosu do mene 

in vzgojiteljice.   
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5  SKLEPNE UGOTOVITVE  
 

Ob izvajanju dejavnosti in predvsem pri evalvaciji le-teh, sem ugotovila, da so otrokom 

gibalno-plesne naloge všeč, radi rešujejo tovrstne izzive. Izkazalo se je, da so izjemno uspešne 

pri povezovanju skupine oziroma zbliževanju in spoznavanju otrok med seboj. Vloga naju z 

vzgojiteljico je bila, da ustvariva prijetno klimo, kar so otroci začutili in se močno povezali z 

nama - po izvedenem projektu smo vidno bolje sodelovali med seboj. Menim, da je k temu 

pripomogla vsaka dejavnost posebej; preko njih smo uresničevali posamezne cilje.  

Menim, da sem se preko pisanja diplomske naloge, načrtovanja dejavnosti in evalviranja le-teh 

ogromno naučila. Prvič sem bila namreč toliko časa v vlogi vzgojiteljice, kar je bila enkratna 

priložnost za samoevalvacijo, analizo svojih lastnosti, ki vplivajo na dobro vodenje skupine. 

Med njimi sem odkrila dobre lastnosti pa tudi manj dobre, ki jih bom morala v bodoče preko 

izkušenj še izpopolniti. Menim, da je velikega pomena pri delu vzgojiteljice fleksibilnost in 

prilagajanje svojih načrtovanih dejavnosti glede na odzive, motiviranost, želje in potrebe otrok.  

Dejavnosti sem izvajala večinoma v igralnici, ki pa je premajhna za skupno obliko dejavnosti. 

Če je bilo le možno, smo se v okviru projekta odpravili v telovadnico. Opazila sem, da jim je v 

igralnici zmanjkalo še nekaj prostora, da bi lažje ustvarjali, še posebej, če je bila prisotna večina 

otrok. Igralnica je bila primerna za izvajanje dejavnosti v manjši skupini otrok in sprostitvenih 

dejavnosti. V bodoče pa bom večino skupne dejavnosti na plesno-gibalnem področju izvajala 

v telovadnici, ali pa jih prilagodila za izvajanje na prostem.  

Menim, da bi bili lahko rezultati kompleksnejši, če bi projekt izvajala dlje časa oziroma bi ga 

razširila v večmesečno delo z otroki. Dejavnosti bi bile lahko tako zastavljene širše in izvajalo 

bi se več ponovitev določenih vsebin, kar otroci po mojem mnenju potrebujejo. Naslednjič bi 

ob izvajanju projekta lahko bolj aktivno vključila otroke, ki bi sodelovali pri sami pripravi 

dejavnosti z njihovimi idejami in željami. Slednje pa je povezano s časom, ki bi ga imeli za 

izvedbo tega. Otroci te starosti bi lahko sami pripravili tudi igre, povezane z gibalno-plesno 

tematiko, in jih predstavili ostalim otrokom v vrtcu. Aktivno bi lahko sodelovali tudi pri 

organizacijskem področju npr. pri pripravi prostora. 

Prepričana sem, da bom v svojem nadaljnjem pedagoškem delu vključevala sprostitvene 

dejavnosti, ki jih otroci še kako potrebujejo. Odziv otrok pri igrah sproščanja je bil namreč 

presenetljivo dober.  
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Z vzgojiteljico še zmeraj vključujeva kar nekaj iger, ki sem jih pripravila v okviru diplomske 

naloge, predvsem različne igre zaupanja in sodelovanja in ples ob različnih zunanjih spodbudah. 

Vse dejavnosti se namreč lahko še izpopolnijo in prilagajajo glede na namen in cilje, ki jih 

želimo doseči.  

Ples nas je tako preko projekta povezal, zbližal. Ob njem so otroci (kar je po mojem mnenju 

najpomembnejše) doživljali pozitivna čustva, ob katerih je bilo prisotnega veliko smeha in 

zabave. Plesno-gibalni izzivi pa so pripomogli tudi k izboljšanju medsebojnih odnosov in 

komunikacije. 
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7  PRILOGE 
 

Priloga 1: Ples ob afriški glasbi 

     

       

     

Internetni vir:  https://www.google.si/search?q=afrški+otroci 
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Priloga 2: Ples z malimi instrumenti 

    

           

      

Internetni vir: :  https://www.google.si/search?q=afrški+instrumenti 
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Priloga 3: Vodena vizualizacija: Slon v Afriki 

Zamisli si, da se usedeš v košaro z velikim balonom. Balon se dvigne in te nese daleč, daleč. 

Nese te čez morje na drug kontinent. Letiš nad Afriko. Vidiš različne živali. Vidiš čredo slonov. 

Balon se začne spuščati in pristane ob velikem drevesu. Zlezeš iz košare in si ogleduješ okolico. 

Razmišljaš, kako bi videl vse okoli sebe, če bi bil ogromen slon. Joj! Postajaš vse večji in večji. 

Saj to je zabavno! Zdaj si že pravi slon. Imaš rilec, dolga ušesa, tanek rep, debele noge in trup. 

Začutiš žejo, zato si poiščeš vodo. Ko prideš do reke, se tam dobro odžejaš. Pa še malo se 

pošpricaš z vodo in počofotaš. Kako ti je prijetno! Od veselja zatrobiš. Nato se vrneš k drevesu, 

ob katerem si pristal z balonom. Z vej na drevesih smukaš listje. Da bi dosegel tudi tisto najvišje, 

se postaviš na zadnji dve nogi in jih z rilcem osmukaš. Kako dobro, da imaš rilec. Z njim piješ 

vodo, se polivaš, odganjaš muhe. Ko se naješ, se v prijetni senci zlekneš. Pozorno poslušaš 

svoje dihanje in prav prijetno ti. Naenkrat začutiš, da postajaš manjši. Rilec izgine in uhlji. Tvoj 

trup, noge in roke so spet tvoje. Zlezeš v košaro in balon te odnese čez morje domov. Zdaj pa 

stresite roke in noge. Odprite oči. Usedite se in poglejte naokrog. (Schmidt, 2012) 

Priloga 4: Sprostitvene dejavnosti - asane 

1. Asana: Krog s kredo. Otroci se uležejo na hrbet in dvignejo desno nogo. Zamislijo si, 

da je palec košček krede in s to kredo narišemo velik krog. Sledi risanje manjših krogov 

in po nekem času zamenjamo smer risanja.  

2. Asana: Migajoči prsti. Otroci pomigajo s svojimi prsti, kolikor le morejo. Nekaj časa le 

migajo s prsti, nato pa z njimi v pozdrav pomigajo stropu.  

3. Asana: Igra obraza. Otrokom povem, da z obrazom lahko uprizorimo več različnih 

čustev in da bomo to poskusili. Otroci z mimiko obraza uprizorijo naslednja čustva: 

žalost, veselje, presenečenje, strah in zaspanost (glede na motivacijo otrok dodam še 

kakšno čustvo).  

4. Asana: Pihanje sveče. Svoje prste otroci spremenijo v svečo in pričnejo s pihanjem 

sveče, kot jih pihajo na torti za svoj rojstni dan. Moč pihanja otroci stopnjujejo in 

upihnejo vedno več sveč. Na koncu pa zaprejo oči in narahlo upihnejo vse sveče, ter 

čutijo zrak, ki prihaja skozi usta.  

5. Asana: Nagajivi prsti. Otroci se usedejo in stegnejo roke močno predse ter pričnejo z 

miganjem s prsti. Prsti se spremenijo v liste, ki letijo po zraku v močnem vetru. Zaradi 

nagajivosti in igrivosti listov, se te kar naenkrat skrijejo v otrokovo pest, da jih nihče ne 

more najti. Izginejo in se kot presenečenje spet pojavijo, nakar jih raztegnejo tako, da 

so daleč drug od drugega. Nato jih zopet skrijejo in to večkrat ponovijo. Za konec 



 

pomahajo svojemu sosedu ter spravimo »liste«, ki so padli z dreves na tla v svoje 

naročje, kjer nekaj časa počivajo.  

6. Asana: Ladja v neurju. Otroci se usedejo in se zvijejo v kroglico, tako da se z rokami 

držijo okoli kolen. Zakotalijo se nazaj in naprej ter uprizarjajo ladjo, ki jo je ujelo neurje 

in se giblje sem in tja po morju.  

7. Asana: Pojdimo v gore! Otroci se usedejo in noge močno iztegnejo predse. Roke 

položijo na stegna in s prsti hodijo po nogah »navzgor« proti »gori« pri prstih. Nato se 

»odpravijo« še iz gore navzdol in naš »pohod« ponovimo večkrat. 

8. Asana: Masaža stopal. Otroci ostanejo v podobnem položaju, noge imajo stegnjene. S 

telesom se stegnejo naprej in primejo za stopalo z obema rokama. Z rokama svoje 

stopalo stiskajo, gnetejo, ščipajo... Pri tem glasno govorijo in nato postopoma vedno tiše 

ter lahkotno. »Zmasirajo« si obe stopali.  

9. Asana: Speči otrok. Otroci so zopet v sedečem položaju in z eno roko primejo stopalo, 

z drugo pa koleno ter vzamejo »otroka« v naročje. Predstavljajo si, da morajo otroka 

uspavati za lahko noč. Zibajo ga lahko sem in tja, mu zapojejo kakšno uspavanko in ga 

tudi narahlo poljubijo za lahko noč. To ponovijo še z drugo nogo.  

10. Asana: Ugasnimo vse luči! Otroke spodbudim, naj se uležejo na hrbet in nekaj minut 

počivajo. Razložim jim, da se bo naša hiša sedaj spremenila v hišo, po kateri bomo 

ugasnili vse luči. Z majhnim stikalom izključimo »luči« na posameznih delih telesa. 

Ugasnemo luči v levem in desnem stopalu, na levem in desnem kolenu, na hrbtu, 

trebuhu, na vratu in obrazu. »Naša hiša« tako počiva. (Zagorc idr., 2013) 

Priloga 5: Sprostitvene masaže – vremenske slike 
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Priloga 6: Sprostitvene masaže – besedila za vodenje masaž 

Sonček čez hribček gre! 

Otroci ležijo po tleh in mižijo. Telesa imajo sproščena, da začutijo toploto. Otrok, ki predstavlja 

sonce, hodi tiho po prostoru in z božanjem po celem telesu budi speče otroke. Zbujeni otroci se 

mu v koloni pridružijo in neslišno hodijo po prostoru. Ko so zbujeni vsi otroci, se primejo za 

roke in ob peti pesmi “Sonček čez hribček gre” zarajajo. (Schmidt, 2008) 

Dežek 

Prve kapljice dežja tiho padajo na tla. Zdaj dežuje že močno, lije, lije, vse mokro. Toča, ta ti 

ropota, kot orehi padli bi z neba. Joj, grmi, grmi, bežimo, urno, urno vsi se skrijmo! Po dva 

otroka sedita eden za drugim po turško. Prve kapljice dežja tiho padajo na tla - prvi otrok ob 

recitiranju s prsti udarja rahlo po sosedovem hrbtu kot kapljice dežja. Zdaj dežuje že močno - s 

prsti udarja močneje po hrbtu, lije, lije, vse mokro - z obema podlahtema drsi po hrbtu gor in 

dol. Toča, ta ti ropota, kot orehi padli bi z neba - s stisnjenimi pestmi udarja po celem hrbtu. 

Joj, grmi, grmi, bežimo - dlani položi na hrbet in jih rahlo trese. Gibanje spremlja z glasom 

grmenja, urno, urno vsi se skrijmo - roke položi čez sosedova ramena in se s telesom (prsnim 

košem) nasloni na njegov hrbet. (Schmidt, 2008) 

Naredimo pizzo! 

Najprej zmešamo sestavine za testo in nato testo raztegnemo in razvaljamo (otrok z rokami 

gnete partnerjev hrbet in z rokami uprizori valj, ki se premika po prijateljevem hrbtu). Na testo 

polijemo paradižnikovo omako, ki jo razmažemo po celotnem delu testa enakomerno (otrok se 

s prsti dotika hrbta partnerja). Ko je paradižnikova omaka porazdeljena po testu, potresemo 

nanjo sir in ga prav tako porazdelimo po njej, enako naredimo s šunko. Za konec damo na šunko 

še gobe in vse skupaj damo peči v pečico. Ob zvoku opomnika, vzamemo pico ven iz pečice, 

jo narežemo na kose (otrok z rokama uprizarja rezanje po hrbtu) in jo nato tudi pojemo.  

 

 

 

 

 



 

Priloga 7: Plesna dejavnost po kartah »Kako« (Schmidt, 2008) 

      

      

      

      

 

 



 

 

  

                                                                

   

   

Priloga 8: Ples Indijancev 
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