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POVZETEK 

Sodobni čas zahteva tako od otrok kot odraslih, da se nenehno prilagajamo vsakodnevnim 
spremembam, zahtevam, izzivom, lastnim in tujim željam, pogosto pa pozabimo, kako se za 
trenutek ustaviti ter biti vsaj hip s samim seboj. Otroci so vedno bolj preobremenjeni in 
postavljeni pred veliko osebnih izzivov. V času podaljšanega bivanja je zaželeno, da so vsebine 
raznolike in otrokom zanimive. V praksi se je izkazalo, da so otroci željni tudi drugačnih vsebin 
sproščanja, igranja in izrabe prostega časa. Preko različnih dejavnosti, gibanja in ustvarjanja 
lahko pridemo tudi do usvajanja novih učnih vsebin. Glavni cilj magistrskega dela je bil 
preveriti in ugotoviti, ali vplivajo sprostitvene tehnike po pouku na počutje in razpoloženje ter 
posledično tudi na motivacijo za nadaljnje učno delo učencev.  

V teoretičnem delu smo se osredotočili na sprostitvene dejavnosti v času podaljšanega bivanja 
v Prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom, kamor so vključeni učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Predstavili 
smo značilnosti otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, izpostavili osnovne elemente 
podaljšanega bivanja ter opisali značilnosti sprostitvenih tehnik. Sprostitvene dejavnosti smo 
razdelili na tri sklope, in sicer 1. ustvarjalni gib, 2. joga in masaža za otroke ter 3. vaje 
čuječnosti. Sprostitvene dejavnosti so vsebovale različne vaje gibanja, plesne in sprostitvene 
igre (npr. konjeniki, ogledalo, improvizacija, vodenje, uporaba posameznih delov telesa, 
gibalne zgodbe ipd.), pantomimo, masažo s pomočjo zgodbic in vodenja (npr. vremenska 
masaža, seznanjanje s števili, pisanje zgodbic, uporaba učnih vsebin), izvajanje jogijskih 
položajev, prirejenih za otroke (npr. gora in velikan, drevo, mačka, metulj, lev), vaje čuječnosti 
(npr. vaje dihanja, mišično sproščanje, okušanje).  

V empiričnem delu smo predstavili multiplo študijo primera. V vzorec je bilo vključenih pet 
petošolcev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Pripravili smo desettedenski trening 
sprostitvenih tehnik, ki je potekal v času podaljšanega bivanja trikrat tedensko. Na podlagi 
primerjave in analize inicialnih in finalnih odgovorov smo evalvirali učinkovitost treninga in 
poznavanje sprostitvenih tehnik pri učencih. Rezultati so pokazali, da je nabor različnih vaj v 
vsakem sklopu pozitivno vplival tako na razpoloženje učencev kot tudi na motivacijo za 
nadaljnje delo ter učinkovitost pri pisanju domačih nalog. Na vzorcu multiple študije primera 
pa izpostavljamo najbolj uspešen, učinkovit sklop, zaradi česar lahko sklepamo, da bi 
sprostitvene tehnike imele pozitivne učinke tudi na ostale učence. 

Na osnovi analize rezultatov smo podali primere različnih dejavnosti, ki so lahko strokovnim 
delavcem v pomoč ali kot popestritev pri pedagoškem delu.  

Ključne besede: podaljšano bivanje, ustvarjalni gib, joga in masaža za otroke in vaje 
čuječnosti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Modern times require that children as well as adults constantly adjust to daily changes, 
requirements, challenges, our own wishes and the wishes of others, but we often forget to stop 
for a moment and spend time just with ourselves at least for a moment. Children are increasingly 
overburdened and faced with many personal challenges. During after-school programmes, it is 
preferable for content to diverse and interesting for children. Practice has showed that children 
also wish to have different relaxation, playing, and free-time activities. Through various 
activities, movement, and creativity, new things can also be learnt. The main goal of this 
master's thesis is to verify and determine whether relaxation techniques after school affect the 
well-being, mood, and consequently the motivation of students to continue learning.  

The theoretical part of the paper focuses on relaxation activities during the after-school 
programme within the Adapted Educational Programme of the nine-year primary school with a 
lower educational standard, into which students with mild intellectual disabilities are included. 
The characteristics of children with mild intellectual disabilities have been presented, the basic 
elements of after-school programmes have been highlighted, and the features of relaxation 
techniques have been described. The relaxation techniques have been divided into three 
sections, namely 1) creative movement, 2) yoga and massage for children, and 3) mindfulness 
exercises. Relaxation activities contained various movement exercises, dance games and 
relaxation games (e.g. cavalrymen, mirror, improvisation, guidance, the use of individual body 
parts, movement stories, etc.), pantomime, massage with the help of stories and guidance (e.g. 
weather massage, learning numbers, writing stories, the use of educational topics), carrying out 
yoga positions adapted to children (e.g. mountain and giant, tree, cat, butterfly, lion), and 
mindfulness exercises (e.g. breathing exercises, muscle relaxing, and tasting).  

The empirical part of the paper presented a multiple case study. The sample included five fifth-
graders with mild intellectual disabilities. A ten-week relaxation technique training was 
organised, which was held three times per week during the after-school programme. On the 
basis of comparing and analysing initial and final answers, we evaluated the effectiveness of 
the training and how familiar the students are with the relaxation techniques. The results showed 
that the set of various exercises in each section of the programme positively affected the mood 
of the students and their motivation for further work as well as the effectiveness with regard to 
doing homework. In the sample of the multiple case study, we highlight the most successful 
and most effective part of the programme, which allows us to conclude that relaxation 
techniques could have positive effects on other primary school students as well. 

On the basis of the result analysis, examples have been given of various activities, which could 
help teachers and experts or make educational work more dynamic. 

Key words: after-school programme, creative movement, yoga and massage for children, and 
mindfulness exercises. 
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1 UVOD 

Učenje je proces, ki traja vsak dan, celo življenje. Poleg tega, da se v procesu vzgoje in 
izobraževanja učimo, da bi vedeli, da bi znali delati ter kako živeti eden z drugim, postaja vedno 
bolj pomemben tudi četrti steber izobraževanja, in sicer učiti se biti in živeti s seboj.  

Sproščanje v šoli in kasneje v ožjem ter širšem socialnem okolju postaja vedno bolj pomemben 
element, ki ga neposredno ali bodisi posredno podajamo, predstavljamo učencem. Sprostitev in 
prosti čas sta poleg ostalih življenjskih obveznosti in odgovornosti nujni dejavnosti, ki 
pomembno vplivata na posameznika. Da učenec postane celovita osebnost, potrebuje poleg 
formalnega znanja, uporabnih veščin za življenje tudi nekaj spoznanj, da je sprostitev nujno 
potrebna in dobrodošla v vsakdanjem življenju. Z gibanjem se sproščajo napetosti in posledično 
se ustvarjajo tudi boljši pogoji za vzgojno-izobraževalno delo. 

Izsledki, ki jih ponujajo kognitivne znanosti, osvetljujejo pomen vključevanja telesa v proces 
vzgoje in izobraževanja. Izpostavlja se povezanost med človekovo telesno dejavnostjo in 
kognicijo (Geršak, 2015). Na podlagi rezultatov raziskav V. Geršak (2015) izpostavlja, da se 
gib pri pouku v slovenskih šolah uporablja predvsem kot sprostitev in kot motivacijsko 
sredstvo. Tudi učitelj v podaljšanem bivanju mora biti zelo iznajdljiv, prilagodljiv ter 
inovativen, da pritegne pozornost učencev. V času podaljšanega bivanja uporabimo 
sprostitvene tehnike v širšem kontekstu ter hkrati ugotavljamo, ali vplivajo na počutje, 
razpoloženje, medsebojne odnose učencev ali ne. Navsezadnje Koncept v razširjenem 
programu podaljšanega bivanja in različne oblike varstva učencev med operativnimi cilji 
izpostavlja razumevanje in doživljanje sprostitve in oddiha med delom kot nujen element 
zdravega načina življenja. Hkrati pa se učenci naučijo načinov sproščanja in s tem pridobivajo 
mentalno-higienske navade. Pomembna elementa v učnem procesu ter naravna potreba otrok 
od predšolskega obdobja pa vse do tretjega življenjskega obdobja sta tudi gibanje in igra. Že 
Erikson (v Tancig, 1987) je poudarjal, da tako okolje kot izkušnje veliko bolj vplivajo na 
otrokov razvoj kot pa dednost. S. Tancig (1987) izpostavlja ter utemeljuje pomen gibanja za 
otrokov razvoj in učenje. Tako igra kot gibanje sta neposredno povezana ter vplivata tako na 
socialni, emocionalni, kognitivni, motorični in telesni razvoj posameznika, zato smo oba 
elementa vključili med sprostitvene tehnike.  

S. Tancig (1987, str. 11) povzema, da se otrok »z igro uči gibati, uči pa se tudi z gibanjem«. S 
pomočjo sprostitvenih dejavnosti ne vplivamo zgolj na telesno sproščenost učencev, temveč na 
celotno psihomotorično, kognitivno in čustveno-socialno področje. S. Tancig (2007) govori o 
povezavi med telesom in kognicijo in o smiselnosti vpeljave ustvarjalnega giba ter ostalih 
sprostitvenih tehnik v učno okolje. S pomočjo strokovne literature smo teoretično utemeljili 
pomen posameznih sprostitvenih tehnik ter učinke posameznih sprostitvenih tehnik na otroke. 

V empiričnem delu smo želeli sprostitvene tehnike predstaviti učencem z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju ter preveriti, ali imajo kakšen učinek na učence. Opazovali smo počutje 
učencev, všečnost vaj, motivacijo za nadaljnje delo ter učinkovitost pisanja domačih nalog.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Skupina otrok s posebnimi potrebami predstavlja heterogeno skupino, ki zahteva jasne 
definicije in zakonske osnove. 

Ne glede ali govorimo o otrocih, ki so nadarjeni ali o otrocih, ki so vključeni v redno osnovno 
šolo ali o otrocih s posebnimi potrebami, je potrebno upoštevati temeljni cilj vzgoje in 
izobraževanja, kateri je: »oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega 
posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti.« 
(Krek in Metljak, 2011, str. 13). 

2.1.1 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

Na ravni zakona je navajanje skupin otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) v 
Sloveniji pomembno iz več razlogov. Pomembno je iz administrativnega vidika zaradi 
zagotavljanja transparentnosti, pa tudi za razporejanje virov pomoči glede na vrsto in stopnjo 
potreb, za postopke individualizacije programa ter za zagotavljanje pravic, kot je socialna 
varnost, zdravstvo in druge ugodnosti (Košir idr., 2011). V Sloveniji danes vzgoja in 
izobraževanje OPP v osnovnošolskem obdobju temeljita na Zakonu o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (2011) in predpisih, ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja. 
Za skupino OPP je pomemben tudi Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami (2013). 

Zakon o osnovni šoli (2006) v 12. členu o izobraževanju učencev s PP jasno opredeljuje, da 
»učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov 
z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene izobraževalne programe ali posebni program vzgoje 
in izobraževanja, se izobražujejo v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi«.  

Šoloobvezni otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR) se v skladu z 
zakonodajo usmerijo v Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (v 
nadaljevanju NIS). Slednji se v praksi najpogosteje izvaja v osnovnih šolah s prilagojenim 
programom (ustanovljenih posebej za izvajanje in organiziranje omenjenega programa) ter v 
osnovnih šolah, ki imajo tudi oddelke prilagojenih programov (Može Cedilnik idr., 2011). 
Osnovne šole s prilagojenim programom (v nadaljevanju OŠPP) se opazneje ne razlikujejo od 
osnovnih šol. E. Žgur (2017b) pravi, da za učence z LMDR velja, da imajo manjšo sposobnost 
za učenje, to pa tudi določa njihovo šolsko uspešnost. Otroci se ravno tako udeležujejo in 
vključujejo v različne dejavnosti ter aktivnosti razširjenega programa (podaljšano bivanje, šola 
v naravi, jutranje varstvo, interesne dejavnosti itd.) kot v redni osnovni šoli (Može Cedilnik 
idr., 2011). M. Šmid (2008) zapiše, da ob realizaciji programa učenec razvije samokontrolo in 
samooceno lastnega dela, samokritičnost in avtonomijo. Program, ki ga učenec obiskuje, mu 
omogoča številne priložnosti, da pridobiva znanja, utrjuje učno snov in razvija ročne spretnosti 
ter mu omogoča smiselno in polno življenje. Pomembna so tri načela, ki se upoštevajo pri 
usvajanju znanj učencev z LMDR, in sicer, da smo kot strokovnjaki natančni, nazorni in 
dosledni. Skrbno se spremljata otrokov napredek in razvoj.  
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2.1.2 Definicija motnje v duševnem razvoju 

Največja ter tudi najstarejša svetovna organizacija, ki raziskuje ter ureja človekove pravice na 
področju življenja oseb s posebnimi potrebami, je American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (v nadaljevanju AAIDD). Ameriško združenje za intelektualne in 
razvojne motnje motnje v duševnem razvoju predeljuje kot pomembno znižane intelektualne 
sposobnosti  ter prilagoditvene spretnosti. Intelektualne sposobnosti se nanašajo na sposobnosti 
mišljenja, učenja, reševanja problemov. Omenjeni primanjkljaji se pojavijo pred osemnajstim 
letom starosti (AAIDD, b. d).  

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir in motenj otrok s posebnimi 
potrebami Zavoda RS za šolstvo je zapisano, da stopnje motenj v duševnem razvoju  ne 
definiramo le na osnovi skupnih  intelektualnih sposobnosti, temveč na osnovi ugotovljenih 
prilagoditvenih spretnosti (Marinič idr., 2015). V slovenski definiciji se motnje v duševnem 
razvoju (v nadaljevanju MDR) opredeli kot nevrološko pogojene razvojne motnje. 

Obema definicijama (AAIDD; Marinič idr., 2015) so skupni trije kriteriji, ki jih je potrebno pri 
diagnostičnem ocenjevanju upoštevati: 

• omejitve na področju intelektualnega funkcioniranja; 

• znižane prilagoditvene spretnosti; 

• prisotnost motnje pred osemnajstim letom starosti. 

Koncept prilagoditvenega vedenja vključuje: konceptualne, socialne in praktične veščine 
(AAIDD, b. d). Konceptualne veščine obsegajo: jezik, branje, pisanje, časovne, denarne in 
številske koncepte ter uravnavanje lastnega vedenja (AAIDD, b. d). Socialne veščine 
vključujejo: interpersonalne spretnosti, družbeno odgovornost, reševanje problemov, 
oblikovanje pozitivne samopodobe, zmožnost sledenje pravilom ter spoštovanje zakonov in 
izogibanje nevarnostim (AAIDD, b. d). Med praktične veščine pa se uvrščajo: vsakodnevne 
aktivnosti kot so skrb zase, poklicne spretnosti, skrb za zdravje in lastno varnost, upravljanje z 
denarjem in  telefonom, skrb za časovno organizacijo (urnik, rutina) (AAIDD, b. d). Otroci z 
LMDR potrebujejo pomoč in  veliko spodbude pri akademskih veščinah, zlasti abstraktnem 
mišljenju, in izvršilnih funkcijah (Lindblad, 2013). 

Poleg omenjenih treh kriterijev AAIDD poudari, da je za razumevanje definicije MDR in 
diagnostično ocenjevanje potrebno upoštevati še naslednje dejavnike: 

• kulturno okolje ter vrstniki; 

• jezikovna raznolikost; 

• kulturne razlike v načinu komuniciranja, gibanja in vedenja; 

• močna področja posameznika. 

Glede na stopnjo motnje ločimo lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Ne 
glede na skupne karakteristike so osebe z motnjo v duševnem razvoju heterogena skupina 
posameznikov z različnimi potrebami, primanjkljaji, zmožnostmi in interesi (Karra, 2013; 
Marinič idr., 2015), zato je potrebno vsakega otroka obravnavati kot posameznika.  
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2.1.3  Značilnosti oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

V populaciji je približno 1-3% oseb z MDR, večina teh ( približno 75-90 %) ima lažjo motnjo 
v duševnem razvoju (Tomori, 1999; Schalock in Braddock, 1999; Algozzine in Yaaeldyke, 
2006; Hunt in Marshal, 2006, v Može Cedilnik idr., 2011; Križišnik idr., 2014). 

Pri opredelitvi lažje motnje v duševnem razvoju ni mogoče upoštevati le enega kriterija kot 
edinega pomembnega (Colnerič in Zupančič, 2005), temveč strokovnjaki LMDR opredeljujejo 
z različnih vidikov (Colnerič in Zupančič, 2007). Ne glede na različne teoretične poglede imajo 
otroci z LMDR v akademskem smislu znižane sposobnosti za učenje. Kažejo se odstopanja na 
področju konceptualnih, socialnih, motoričnih, čustvenih in praktičnih veščin (Colnerič in 
Zupančič, 2005; Lindblad, 2013; Marinič idr., 2015; Žagar, 2012; Žgur, 2017a). Osebe z LMDR 
potrebujejo prilagojen pedagoški pristop za usvajanje temeljnih šolskih veščin, ki pa ne 
zagotavljajo pridobitve minimalnih standardov znanja, določenih z izobraževalnimi programi 
(Colnerič in Zupančič, 2007). E. Žgur (2017b) pravi, da učenci z LMDR lahko dosežejo 
temeljno šolsko znanje v prilagojenih učnih razmerah in optimalnih pogojih šolanja 
(prilagoditve učnega procesa, učnih vsebin, strukturirano delo ipd.). Strukturirano in vodeno 
poučevanje je nujno za uspešno učenje učencev z LMDR. Večina jih je zmožna samostojnega 
vključevanja v družbo, in sicer kot je opravljanje enostavnih del, vzdrževanje socialnih odnosov 
ter prispevanje k skupnosti, najpogosteje ob podpori socialne službe (Colnerič in Zupančič, 
2005; Može Cedilnik, Uršnik in Filipčič, 2011). Osebe z LMDR usvajajo učne vsebine, ki jih 
predvideva učni načrt do približno konca šestega razreda osnovne šole in se praviloma 
usposobijo za manj zahtevno poklicno delo. Ko se zaposlijo in vključijo v družbo, njihova 
motnja ponovno postane manj opazna. Največji delež posameznikov z LMDR pripada 
družinam z nizkim socialno-ekonomskim položajem in nizko ravnijo izobrazbe (Colnerič in 
Zupančič, 2007). 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami so predstavljeni kriteriji za klasifikacijo glede na stopnjo MDR, ki podajo splošno 
definicijo otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Marinič idr., 2015, str.6) in pri katerih se 
ugotavlja: 

• znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj; 

• znižano senzomotorično in miselno skladno delovanje; 

• znižane sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti; 

• miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni; 

• uporaba preprostejša jezika; 

• nagibanje k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah.  

Včasih je prepoznavanje in diagnosticiranje otrok z LMDR do vstopa v šolo oteženo, saj jih 
večina usvoji veščine, kot so skrb zase: kopanje, oblačenje, prehranjevanje, uporaba telefona 
ipd. (Colnerič in Zupančič, 2005). V obdobju šolanja, v OŠPP ali v rednih šolah z dodatno 
pomočjo, osebe z LMDR potrebujejo večinoma pomoč (Colnerič in Zupančič, 2007). E. Žgur 
(2017b) izpostavi, da splošno funkcioniranje učencev z LMDR določa razvitost mentalnih 
sposobnosti, slednje pa oblikuje razvitost njihovih učnih sposobnosti. 
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Za osebe z LMDR veljajo naslednje značilnosti, ki so povzete po Colnerič in Zupančič (2007); 
Lindblad (2013); Marinič idr., (2015); Može Cedilnik idr., (2011) in Novljan (1997):  

1. Spoznavni razvoj: pridobivanje znanja, spretnosti in navad jim povzroča največ težav. 
Otroci z LMDR imajo slabše razvito mišljenje. Otroci z LMDR imajo pretežno težave 
na področju sekundarnega učenja, zato je pomemben način, kako posredujemo znanje. 
Sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj so znižane. Otroci z LMDR navadno 
procesirajo manjšo količino informacij. Pogoste so tudi težave na področju 
metakognitivnih strategij (načrtovanje, spremljanje in uravnavanje lastnega učnega 
procesa), kratkotrajnega spomina, težave z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti 
ter selektivno pozornostjo.  

2. Zaostanek vidnega spoznavanja: opazijo manjše število predmetov v naravi in na sliki, 
so počasni ter imajo težave pri prehajanju iz ene situacije v drugo. Kažejo se tudi težave 
pri sprejemanju, shranjevanju ter transformiranju vizualnih in avditivnih informacij . 

3. Manjše število predstav: te so vsebinsko nejasne, nenatančne, nepopolne in skromne. 
Slabe so tudi prostorske predstave, katerim je glavni vzrok specifično zaznavanje in 
hiter proces pozabljanja. 

4. Slab proces analize in sinteze: zelo težko znajo ločiti bistvene dele od nebistvenih. Ne 
znajo uporabiti že pridobljenega znanja. Ker je slaba analiza, je tudi proces sinteze slab. 

5. Fantazija je skromna tako verbalna kot neverbalna.  
6. Pomnjenje je slabše razvito. Pogosto si učno snov težko in tudi napačno zapomnijo.  

Besedni zaklad je skromen, zato naučeno snov težko povedo s svojimi besedami. 
7. Kratkotrajno pozornost, ki se pogosto spreminja. Težave se pojavljajo pri izločanju 

bistvenega od nebistvenega (npr. v izbiri nalog in usmerjanju pozornosti).  
8. Govorne motnje. Razvoj govora je tesno povezan z razvojem mišljenja in motorike. 

Pogosto se pojavlja zaostanek v razvoju govorne komunikacije. Otroci z LMDR imajo 
oblikovne govorne motnje, kot je motnja artikulacije, motnje tempa in ritma, motnje 
fonacije. Vsebinske motnje govora so pogostejše ter otroka ovirajo v šoli: skromnejši 
besedni zaklad, neslovnična jezikovna struktura, eholaličen govor. Govor se v 
primerjavi z vrstniki razvije počasneje. Besedni zaklad je navadno skromnejši, omejen 
na konkretno situacijo. Izrazita je tudi razlika med pasivnim in aktivnim besednim 
zakladom. Verbalni govor ter razlaga pogosto nista dovolj zadostna za razumevanje 
učne snovi. 

9. Primanjkljaji v gibalnem razvoju. Kažejo se primanjkljaji v gibalni kvaliteti in 
kvantiteti. Opaziti je tako pri ročnih spretnostih kot težjemu prilagajanju pri gibalnih 
navadah in zahtevah. 

10. Čustva: prisotna je labilnost čustev oseb z LMDR.  Za njihov čustveni razvoj je 
pomembno okolje, v katerem živijo. Pogosteje osebe z LMDR reagirajo bolj čustveno 
kot intelektualno. Pomembno je, da pridobivajo ustrezna znanja in spretnosti za 
prilagajanje v različnih situacijah in aktivnostih. Pokazatelj čustvene zrelosti je tudi 
obvladovanje čustev. Težje obvladajo svoja čustva in impulze.  

11. Socialni razvoj je počasnejši in včasih bolj zapleten. Pogosti neuspehi in frustracije 
povzročajo osebne težave ter težave na področju socialnega prilagajanja. Pogosto k 
temu prispevajo tako vrstniki ter ožje in širše okolje, ki jih mnogokrat ne razume in ne 
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sprejme. Značilna je nizka povprečna raven socialnega vključevanja. M. Tomori (1999, 
v Može Cedilnik idr., 2011) navaja, da so težave na čustvenem in socialnem področju 
pri osebah z LMDR pogosto bolj izrazite kot pri osebah z večjimi intelektualnimi 
primanjkljaji.  

12. Značilnosti neprimernega vedenja pri otrocih z LMDR so: nesamostojnost, slaba 
iniciativa, pomanjkljiva samokontrola, težko se obvladajo ter odložijo trenutne želje. 
Pogosto se kažejo tudi težave na področju sklepanja prijateljstva. Izpostavljanje 
stresnim situacijam privede, da postanejo nemirni, nepozorni, agresivni, negotovi, 
neradi sodelujejo v skupini s svojimi vrstniki.  

13. Raziskave pri adolescentih z LMDR (Brooks, 1985, v Novljan, 1997) so pokazale 
nerealistično ali negativno samopodobo. Posameznik si v tem obdobju gradi svojo 
identiteto ter se skuša osamosvojiti. Zahteve okolja so prevelike, da bi se lahko vključil 
v okolje kot samostojna osebnost in posledično ostaja odvisen. Soočanje s starši in 
vrstniki ga pripelje do zavedanja, da jim ne more ustreči. Samokontrola se pri osebah z 
LMDR razvije drugače zaradi počasnejšega razvoja ega, ki se pogosto ne razvije do 
zrele stopnje. Prisotne so tudi težave s kontrolo impulzov ter z vedenjem. Posledično 
vodi v vedenjske težave. 

Poleg opisanih dejstev, E. Novljan (1997) izpostavi še, da imajo otroci z LMDR znižano 
sposobnost samokontrole, zmanjšano sposobnost za razumevanje svoje okolice in 
premagovanje njenih zahtev. Prepričana je, da takšni otroci potrebujejo več spodbud, 
razumevanja ter ljubezni tako s strani staršev, učiteljev kot tudi vrstnikov.  

Žagar (2012) opisuje, da so učenci z LMDR sposobni socialnega učenja, usvajanja pravil 
vedenja. Avtor pravi, da imajo učenci z LMDR znižano senzomotorično in miselno delovanje 
ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Tudi E. Žgur 
(2017a) izpostavlja manjšo razvitost centralnega živčnega sistema, kar povzroča okrnjenost 
številnih senzomotoričnih sposobnosti in posledično tudi manj razvito motoriko. Zaradi 
nedokončanih nevroloških procesov prihaja do pomanjkljive pozornosti.  

Zavedati se je potrebno, da je vsak otrok ne glede na stopnjo ovire oz. vrsto motnje individuum 
ter je potrebno upoštevati dejstvo, da vsak potrebuje svoj čas, individualne prilagoditve ob 
upoštevanju njegovih močnih in šibkih področij. Zato se v razvoju in napredku posamezniki 
razlikujejo ter nekateri napredujejo prej, nekateri kasneje, vendar ima vsak pravico do 
ustreznega vzgojno-izobraževalnega procesa. E. Žgur (2017b) še pravi, da učenci z LMDR 
pogosto ostajajo na preprostejših strategijah učenja, ki so počasnejše in manj avtomatizirane.  

2.2 PODALJŠANO BIVANJE 

Začetki podaljšanega bivanja (v nadaljevanju PB) segajo v leto 1963, ko je šlo za varstvo in 
reševanje domačih nalog. Danes to ni več klasična oblika šolskega dela. To pa ne pomeni, da 
PB nima ciljev in namena. Otrok se uči, utrjuje znanje, pridobiva intelektualne spretnosti, 
socialne veščine, razvija domišljijo, humor itd. (Korenič, 2007).  
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PB urejata Zakon o osnovni šoli (2006) (v nadaljevanju ZOsn) v 20., 21. in 26. členu ter Zakon 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) (v nadaljevanju ZOFVI)  v 81. in 
82. členu, in sicer: 

• PB organizira osnovna šola v okviru razširjenega programa (20. člen ZOsn); 

• za populacijo značilnega razvoja se PB organizira za učence od 1. do 6. razreda, medtem 
ko se za učence s posebnimi potrebami organizira od 1. do 9. razreda (20. člen ZOsn); 

• v času PB se učenci učijo, opravljajo domače naloge, sodelujejo pri kulturnih, športnih, 
umetniških in drugih dejavnosti (21. člen ZOsn); 

• učenci se v PB vključujejo prostovoljno (26. člen ZOsn); 

• sredstva za izvajanje PB se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna (81. in 82. člen 
ZOFVI). 

Vzgojno-izobraževalno delo se v PB načrtuje in pripravlja od globalne do izvedbene ravni. Pri 
načrtovanju se posebno pozornost namenja ciljem, vsebini, času in posebnostim. Letno delovno 
pripravo se izdela pred začetkom šolskega leta za daljše časovno obdobje (Blaj idr., 2005). S. 
Kos Knez (2003) izpostavlja, da je za uspešno vzgojno-izobraževalno delo v PB pomembno 
oblikovanje dobrih timov, saj je medsebojno sodelovanje in skupno načrtovanje nujno za 
uspešno delo. Avtorica izpostavlja, da imajo največji vpliv pri načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega dela naše izkušnje, strokovno in pedagoško, psihološko znanje, usposobljenost 
ter osebni interes.  

Pri načrtovanju dela v PB je potrebno upoštevati razvojno stopnjo otrok, njihove psihofizične 
sposobnosti ter predhodno obremenitev pri pouku. Iz tega vidika je potrebno premišljeno 
načrtovati in izvajati dnevne aktivnosti, počitek, sprostitev in skrb za optimalen celosten razvoj 
vsakega otroka. M. Leban (2016) pravi, da cilje PB dosegamo tudi z različnimi gibalnimi in 
sprostitvenimi dejavnostmi skozi celoten čas dela v PB. PB je odlična priložnost, kjer se 
nadgrajujejo in dopolnjujejo socialne spretnosti, predelane v času pouka (Šmid, 2008). 

2.3  DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA 

PB vsebuje dva kurikuluma, in sicer vidni in nevidni. Vidni kurikulum vpliva na znanje, nevidni 
pa ima vzgojni pomen. Oba pa pomembno vplivata na celostni razvoj otroka (Korenič, 2007). 
PB je oblika pouka, ki nastopi po zaključku rednega pouka. Sestavljeno je iz štirih elementov, 
ki se med seboj prepletajo. Med seboj naj bi bili usklajeni in povezani v eno celoto. PB učencem 
omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa (prav tam).  

V okviru podaljšanega bivanja se izvaja naslednje dejavnosti (Blaj idr., 2005): 

• samostojno učenje, 

• ustvarjalno preživljanje časa, 

• sprostitvene dejavnosti, 

• kosilo. 

Dejavnosti se med seboj prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. V. 
Geršak (2006) izpostavlja, da v vzgojno-izobraževalnem procesu težimo k celostnemu razvoju 
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otroka. To pa pomeni celostno učenje z umom in s telesom. Dejavnosti v PB izhajajo iz 
vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ter upoštevajo interese, potrebe in želje učencev ter 
njihovih staršev. Pouk in podaljšano bivanje je potrebno obravnavati kot celoto ter upoštevati 
medsebojno povezanost in odvisnost (Kos Knez, 2003). 

Zavedati se je potrebno, da je čas PB tudi prosti čas učencev. Zato je potrebno biti odprt in 
fleksibilen za dnevne vsebine, potrebe ter želje učencev. Čas, ki je namenjen pisanju domačih 
nalog ter usmerjen prosti čas nista edini glavni cilj PB. Potrebno je posvetiti dovolj časa za 
pogovore, ustvarjalnost, kreativno mišljenje, aktivno sodelovanje, izmenjavanje mnenj, 
druženje z vrstniki ter tudi ostalimi učenci. Čas PB je odlična priložnost tudi za učitelja, kjer 
lahko učne vsebine prepleta z glasbo, gibanjem, domišljijo in nekoliko drugačnimi tehnikami 
sproščanja. S. Tancig (2007) pravi, da razvojna in kognitivna psihologija poudarjata, da je 
učinkovito učno okolje tisto, ki podpira konstrukcijo znanja v ustreznem socialnem okolju. 
Učno okolje v času PB je dobra priložnost za razvoj metakognicije in razvoj višje nivojskega 
znanja. Vse dodatne dejavnosti, ki so nekoliko drugačne, neobičajne za otroke, lahko 
doprinesejo k drugačnim načinom učenja, razvoja, razmišljanja in kreativnosti. 

2.3.1 Samostojno učenje 

Samostojno učenje obsega širok spekter operativnih ciljev. Slednji obsegajo od utrjevanja in 
poglabljana učne snovi, učenja na različne načine, načrtovanja svojega dela, upoštevanja 
navodil, učenja uporabe učnega gradiva, razvijanja motivacije za nadaljnje delo, učenja, kako 
poiskati pomoč, pa vse do sodelovanja pri reševanju skupnih nalog ter razvijanja sposobnosti 
za delo v skupini. Tako učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku, še dodatno utrdijo, poglobijo 
ali razširijo v novih situacijah. V času samostojnega učenja učenci opravljajo svoje učne 
obveznosti. Priporočila so, da je smiselno načrtovati samostojno učenje eno uro po kosilu. 
Učenci načrtno in sistematično razvijajo organizacijsko in miselno samostojnost, pridobivajo 
učne navade ter pozitiven odnos do učenja. Samostojno učenje ne sme trajati več kot 50 minut, 
med učenjem mora biti organiziran rekreativni odmor (Blaj idr., 2005; Kos Knez, 2003). 

2.3.2 Ustvarjalno preživljanje prostega časa 

Temeljni cilji ustvarjalnega prostega časa razvijajo učenčevo ustvarjalnost (na kulturnem, 
umetniškem, športnem področju), vplivajo na sproščeno počutje in osebni razvoj učencev, 
utrjujejo stara in pridobivajo nova znanja. Poudarek je na zadovoljevanju in razvijanju interesov 
pri učencih. Pomembno je, da učenci doživijo pomen aktivnega prostega časa, ki je potreben za 
njihovo dobro počutje in osebni razvoj. V okviru ustvarjalnega prostega časa šola organizira 
tudi interesne dejavnosti, kar pomeni, da skupine niso sestavljene samo iz učencev oddelkov 
PB, ampak se vključujejo tudi drugi učenci. V tem času se odvijajo: likovno-oblikovalne 
dejavnosti, dramske dejavnosti, plesne dejavnosti, glasbene dejavnosti ter avdio-vizualne 
dejavnosti ipd. Interesne dejavnosti lahko vodi učitelj PB ali predmetni učitelj. Število ur za 
interesne dejavnosti določa vsaka šola individualno in avtonomno. Učence se usmerja tudi v 
raziskovalno področje, ki naj bi bilo podano zabavno, razburljivo ter zanimivo. V okviru 
ustvarjalnega časa se izpostavlja tudi ekološko področje, ki naj bi učence usmerjalo v 
razmišljanje v primerno in odgovorno obnašanje do okolja in zdravja. Poleg vsega napisanega 
se učence postopoma in sistematično vpeljuje tudi na delovno-tehnično področje.  V tem času 
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se lahko organizira tudi ogled kulturnih ustanov, kulturnih prireditev, parkov, vrtov, 
sadovnjakov ipd.  Cilj je učence naučiti ceniti svoje delo in delo drugih. Učence se navaja na 
drobna opravila, kot so urejanje učilnice, igrišča, šolskih potrebščin, obutve, obleke, opravljanje 
drobnih ročnih del, skrb za šolsko okolico ipd. Učenci se aktivno vključujejo v življenje in delo 
domačega kraja ter si tako pridobivajo pozitiven odnos do kulture svojega okolja (Kos Knez, 
2003).  

2.3.3 Sprostitvena dejavnost 

Sprostitvena dejavnost je pomemben in nepogrešljiv element učencev v šoli. Njena primarna 
funkcija je sprostitev. Zato naj bi bile vse dejavnosti usmerjene k razumevanju in doživljanju 
sprostitve, počitka ter obnavljanju psihofizičnih moči učencev, ti pa so temeljni za zdrav način 
življenja (Kos Knez, 2003). Sprostitvene dejavnosti imajo tako rekreacijsko kot socializacijsko 
vlogo. Dejavnosti v tem času niso ciljno usmerjene. Učenci pri sprostitveni dejavnosti svobodno 
izbirajo aktivnost, se družijo z vrstniki. Pomembna je pestra ponudba, ki zadovoljuje potrebe 
po gibanju, igri, počitku ter druženju z vrstniki. Učitelj prisluhne željam, zagotavlja možnosti 
za sprostitev, spodbuja, svetuje, sodeluje ter se dogovarja. Pomemben je stalen pregled nad 
učenci. Poskrbeti je potrebno za dovolj gibanja in igro. Učenci z gibanjem razvijajo 
intelektualne sposobnosti ter pospešujejo socialni in emocionalni razvoj. Aktivnosti so 
prilagojene različnim potrebam, interesom, starosti in sposobnostim učencev, saj tako 
prispevamo k njihovemu zdravju in razvoju. Poleg gibanja in športnih aktivnosti so primerne 
tudi rajalne igre, branje, poslušanje ter pogovori. Priporoča se, da se sprostitveno dejavnost 
izvaja takrat, ko je učenec biološko manj sposoben (med 12. in 14. uro). Cilj je, da si učenec 
spočije in nabere dovolj moči za nadaljnje delo (prav tam). Aktivnost in prostor si učenci 
izberejo s pomočjo učitelja, in sicer glede na dane možnosti. Lahko je to učilnica, knjižnica, 
igralnica, telovadnica, šolsko igrišče ali okolica šole (Blaj idr., 2005). Cilji sprostitvene 
dejavnosti želijo pripomoči, da učenci razumejo in doživijo sprostitev kot nujen element 
zdravega načina življenja ter se učijo sprejemljivih in učinkovitih načinov sproščanja, hkrati pa 
se zadovoljujejo tudi potrebe po počitku, gibanju in igri (prav tam). 

2.3.4 Kosilo 

V čas PB sodi tudi kosilo. Zlasti je kosilo pomembno v nižjih razredih, ko se učenci navajajo 
ter usvajajo nekatera temeljna pravila prehranjevanja. Kosilo je dejavnost, kjer poteka priprava 
na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja. Pomembno je primerno obnašanje pri jedi, 
pravilna uporaba jedilnega pribora ipd. Hranjenje naj bo organizirano tako, da poteka proces 
umirjeno, brez nepotrebnega čakanja in hitenja. Učencev ne silimo s hrano, ki je ne marajo. 
Pozorni smo tudi na posebne navade družine, diete in podobno (Blaj idr., 2005; Kos Knez, 
2003). 

M. Korenič (2007) pravi, da se da v okviru samostojnega učenja, sprostitvenih dejavnosti, 
ustvarjalnega preživljanja prostega časa in prehrane poiskati rdečo nit, ki poveže dnevne 
dejavnosti v skladno celoto. Na tak način učenci uspešno pridobivajo znanje in ustvarjalno 
preživljajo prosti čas.  
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2.4  SPROSTITVENE TEHNIKE 

2.4.1  Sprostitev kot neizbežna vsakdanja potreba 

Sprostitev je nekaj naravnanega in za človekov obstoj ravno tako potrebna kot so druge temeljne 
potrebe. Pogosto se zdi, kot da odkrivamo stvari na novo, vendar Juul (2017) izpostavlja, da že 
obvladamo ta znanja, a smo nanje pozabili. Ena izmed aktivnosti, ki ji v pričujoči nalogi 
posvečamo osrednji pomen, je sprostitev. Sprostitev povezujemo z učnim okoljem ter učnimi 
vsebinami. O sproščenosti Juul (2017) govori kot o prvinskem in najbolj naravnem stanju. Za 
dober primer izpostavi pestovanje dojenčka, kjer je takoj mogoče opaziti globoko, zaupanja 
polno sproščenost. 

V današnjem času, ko imajo tako učenci kot učitelji veliko dnevnih, tedenskih obveznosti, 
odgovornosti in dodatnega dela, je pomen sprostitvenih dejavnosti vse bolj v ospredju. 
Sprostitev ima svoj namen in cilj. Na razpolago je veliko priročnikov ter druge strokovne 
literature, ki učitelju ponujajo bogato in pestro ponudbo različnih vsebin. Strokovni delavci 
imamo na razpolago veliko možnosti za sproščanje od športnih dejavnosti, sprehodov, 
meditiranja, branja, poslušanja samega sebe, zgodbe s pomočjo vizualizacije ipd. Otrokom je 
potrebno ta svet ponuditi, jim ga predstaviti ter na subtilen način implementirati v svet igre, 
učenja, ustvarjanja, ponavljanja in utrjevanja učne snovi. Od vsakega posameznika je odvisno, 
h katerim dejavnostim se bolj nagiba ter katere vsebine mu bodo pri delu bolj koristile. Juul 
(2017) pravi, da bi morali vsi sistematično in vsakodnevno skrbeti za telesno sprostitev in s tem 
povezano dobro počutje. Za ljudi je pomembno naučiti se, kako doseči notranjo umirjenost. 
Avtor izpostavlja, da je pomembno, da smo kot posamezniki celoviti. Pri tem omenja sintezo 
petih temeljnih kompetenc: telo, dihanje, srce (empatična čustva), ustvarjalnost in zavest. Vse 
te kompetence nas določajo kot celovito osebnost. E. Žgur (2017a) pravi, da je za otrokov 
celostni razvoj pomemben tako psihomotorični razvoj kot kognitivni razvoj. Gre za povezanost 
funkcionalnega razmerja med telesom in umom. 

Učenci prihajajo od pouka pogosto utrujeni, razdraženi, napeti, pa tudi naveličani. M. Leban 
(2016) izpostavlja, da učenec pri pouku večino časa tiho sedi in individualno rešuje naloge, kar 
mu povzroča tako telesni kot duševni napor. Pravi tudi, da so učenci po pouku vidno utrujeni, 
kar predstavlja za učitelja v PB velik izziv za vodenje oddelka. S. Tancig (2007) poudarja, da 
se v današnjem času poudarja učinkovitost učenja. Memoriranje dejstev in procedur, ki je 
značilno za tradicionalne pristope, kateri izhajajo iz behaviorizma, ne ustreza sodobnim 
zahtevam družb. Kognitivna znanost temelji in poudarja konstruktivistične učne pristope in 
aktivno učenje. Poudarja se kritično mišljenje, evalvacija lastnega učenja, sposobnost 
integriranja znanja ter tudi njegova uporaba. Polega refleksije lastnega razumevanja znanja je 
pri učenju pomemben tudi lasten proces učenja (metakognicija) (prav tam). Prav vsa ta področja 
so pri osebah z MDR znižana, zato so potrebni pogosto individualni in prilagojeni postopki dela 
in priprav. 

M. Videmšek, P. Tomazini in M. Grojzdek (2007)  izpostavljajo, da če otrokova potreba po 
gibanju ni zadovoljena, se kažejo posledice, kot so nemirnost, nespečnost, neprimerno vedenje,  
mogoče celo agresivnost. Vključevanje sprostitvenih tehnik preko igre je za učitelja dobro 
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vzgojno-izobraževalno sredstvo. »Igra je šola za življenje in sprostitev v vsakem trenutku«. 
(Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007, str. 10).) Gibanje je eden izmed načinov izražanja. V. 
Geršak (2015) navaja, da je gibanje ključno za pridobivanje in izražanje občutij, spoznanj ter 
razpoloženj v otrokovem življenju. Čim mlajši je otrok, bolj je spontan pri gibanju. Otroci 
svojega telesa ne uporabljajo samo za gibanje, temveč tudi za igro, učenje, komunikacijo ter 
izražanje čustev. Poleg zadovoljstva, zabave ter harmonije duha in telesa pridobijo otroci z 
gibanjem tudi izkušnje, ki pa so temelj njihovega znanja (prav tam). B. Krivec (2014) umešča 
gibalno aktivnost za osnovo intelektualnemu razvoju. Kognitivne in motorične koordinacije 
telesa delujejo med seboj povezovalno. Hkrati pa so gibi povezani tudi s čustvovanjem, ne glede 
na to ali čustva poimenujemo ali ne. Na nek način čustva oblikujejo in motivirajo naše gibanje. 

Izkušnje kažejo, da se otroci takoj po pouku težko umirijo. K lažjemu prehodu iz dopoldanskega 
obveznega dela pouka v PB pripomorejo tudi različne sprostitvene tehnike. Da se znamo zares 
sprostiti, je potrebno poznati razliko med napetostjo ter sproščenostjo. Sproščenost pomeni 
ugodje, nekaj prijetnega in tudi to, da smo napolnjeni z energijo.  Poznamo tako duševno kot 
telesno sprostitev. »Duševna in telesna sprostitev sta tesno povezani in vplivata druga na drugo« 
(Leban, 2016, str. 176).  

Napetost je ravno obratno stanje, kar pomeni, da nam energijo jemlje. H. Bizjak (1996) opisuje 
sprostitev kot najbolj naravno stanje naše duše in telesa. Sprostitev je odsotnost psihične in 
fizične napetosti, to pa je nasprotje stresu. Po sprostitvenih vajah imamo občutek, da smo lažji 
ter da smo pridobili določeno količino energijo (prav tam). Sprostitev s pomočjo telesa in uma 
pripomore k zmanjšanju stresa, kar posledično pozitivno vpliva na kognitivne, vedenjske in 
biološke procese (Gonzales, 2016). 

R. Srebot in K. Menih (1994) opisujeta, da je rezultat sproščanja telesa in duha umirjenost. Z 
uporabo različnih tehnik, pravi M. Zagorc (2003), sproščamo telo ter vplivamo tudi na določene 
psihične lastnosti, kot sta notranja moč in moč koncentracije. »S sproščanjem ne delujemo samo 
na telesno ogrodje - kosti, mišice, vezi, temveč tudi na notranje organe, žleze, živčevje in tako 
»skrbimo« za telo v celoti« (Zagorc, 2003, str. 26). Tehnike sproščanja ponujajo preventivo in 
terapevtsko alternativo psihofiziološki in čustveni stabilnosti (Aiger, Palacín,  Pifarré,  Llopart 
in Simó, 2016). 

Sproščenost je najbolj naravno stanje. Sprostitvena vzgoja uporablja tako domišljijo, gibanje, 
zvoke, telesni stik, barve, svet čutil ipd. (Zagorc, 2003). M. Zagorc (2003) pravi, da sproščen 
otrok uživa tudi v najbolj preprosti dejavnosti. M. Zagorc (2003) izpostavlja, da sprostitvena 
vzgoja veliko prispeva k razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti, ki so v današnjem času 
nujna alternativa tistemu delu otrokovega sveta, ki je poln nedejavnega in površnega 
doživljanja. T. Jeromen in T. Kajtna (2008) pravita, da je dokazano, da ko smo sproščeni in 
mirni, smo lažje kos vsakodnevnim izzivom. Sproščeno in mirno telo ne pomeni le mirujoče in 
počivajoče telo. Mirni smo lahko tudi med naporom (med fizičnim, športnim, umskim in 
psihičnim naporom). V tem primeru napor opravljamo z lahkoto. Sproščenost pomeni nivo 
aktivacije (Jeromen in Kajtna, 2008). 

M. Zagorc (2003) navaja, da je resnična sprostitev trojna, in sicer telesna, čustvena in duhovna. 
Trojno sprostitev smo želeli umestiti empirični del, kamor smo vključili različne elemente 
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sprostitvenih dejavnosti, z željo po doseganju trojne sprostitve. Sprostitev ni nekaj, kar lahko 
pridobimo na hitro in takoj, temveč gre za proces, kateri je pogosto nepredvidljiv ter odvisen 
od našega trenutnega počutja, stanja in celotnega dogajanja okrog nas. V. Geršak (2006) 
opozarja, da kljub temu, da je sproščenost otrokovo naravno stanje, se v vse večji meri pojavlja 
sindrom živčne napetosti, ki je značilen za odrasle. Z usvajanjem sprostitvenih vaj razvijamo 
znotraj osebno inteligenco, ki se pri vajah sodelovanja in zaupanja, kot so masaže, vaje v 
dvojicah ali skupini, razvije v medosebno inteligenco (prav tam).  

2.4.1.1  Pomen sprostitve v času podaljšanega bivanja 

Ena izmed pomembnih dejavnosti v času PB in v okviru katere so predvideni počitek, 
obnavljanje psihofizičnih moči učencev ter sprostitev, je sprostitvena dejavnost (Blaj idr., 
2005). V tem času naj bi si učenci pridobili novih moči za nadaljnje delo. Kako to dosežemo 
pri otrocih od 5. do 9. razreda z LMDR, je presoja, odgovornost, načrtovanje in odločitev 
posameznega učitelja. Dejavnosti, s katerimi želimo doseči posamezne cilje, so različne igre, 
poslušanje glasbe, likovno ustvarjanje, sprehodi itd. S. Knez Kos (2003) pravi, da vsebujejo 
sprostitvene dejavnosti rekreacijsko in socializacijsko vlogo. Pri načrtovanju svojega dela ne 
smemo pozabiti na osnovni cilj PB, ki ga omenja M. Korenič (2007), in sicer zagotavljanje 
vzpodbudnega, zdravega, varnega psihosocialnega in fizičnega okolja za razvoj in 
izobraževanje. Cilj sprostitvene dejavnosti je, da se učenci v tem času sprostijo na zanimiv in 
prijeten način ter lahko nadaljujejo z načrtovanim delom. Na razpolago je veliko tehnik 
sproščanja: meditacija, sprostitev s plesom, masaže za otroke, joga za otroke, vizualizacija, 
ustvarjalni gib, risanje mandal, potovanje v svet tišine, domišljijske zgodbe, kreativne 
dejavnosti z lutkami ipd.  

Raziskave (Fauth, 1990, v Kovar, Cmbs, Campell, Napper-Owen & Worrel, 2004, v Geršak, 
2006) potrjujejo pomembnost vseh čutov pri učenju in kar 90 odstotkov slišanega, videnega, 
rečenega in narejenega  ̶  igra vlog, ples, dramatizacija, slikanje, sestavljanje si ljudje 
zapomnijo. Jensen (1998, v Geršak, 2015, str. 530) je opisal »povezavo med gibanjem in 
učenjem kot pozitiven vpliv na možganske funkcije«. Tudi nevrobiologija nudi dokaze, da 
obstajajo povezave med kognitivnim in gibalnim razvojem. Prefrontalni korteks, ki je med 
drugim odgovoren tudi za kognitivne funkcije, hkrati z aktivnostjo aktivira tudi področje 
možganov, ki so pomembna za motorično učenje. S preučevanjem možganskih slik otrok z 
razvojnimi motnjami je bilo vidno, da obstajajo povezave med motoričnim in kognitivnim 
razvojem (Kim, Carlson, Curby in Winsler, 2016). E. Žgur (2013) izpostavlja, da se v otrokovo 
motorično razvojno komponento vključujejo še druge, višje dimenzije in strukturalno 
zahtevnejše, s področja emocij, kognicije itd. Za otroka je vsako učenje bodisi kognitivna ali 
motorična aktivnost, ki si jo mora pridobiti, naučiti, zapomniti in ponotranjiti (Reid, 2005, v 
Žgur, 2013).    

Avtorja Collin in Goll (1993) opišeta, da v našem spominu ostane 30 % slišanega, 40 % vidnega 
in 60 % tistega, kar naredimo. Zato je pomembno, da poleg tega, kar učenci vidijo, slišijo, v 
učnem procesu tudi gibalno in praktično preizkusijo. V proces poučevanja se vključi več 
različnih načinov sprejemanja informacij. Uporaba multisenzornih načinov je v sodobnem času 
vzgoje in izobraževanja pogosta in redna praksa, zato je dobro tudi pri sproščanju prilagajati 
različne načine, glede na potrebe in sposobnosti učencev.   
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2.4.1.2  Sprostitev in izkustveno učenje 

Učenec ob sprostitvenih tehnikah neposredno doživlja izkustveno učenje. B. Marentič Požarnik 
(2008) pravi, da izkustveno učenje skuša povezati človekovo čutno in čustveno izkušnjo, 
njegovo razmišljanje, analiziranje ter delovanje. Lozanova predpostavka (v Marentič Požarnik, 
2008) je, da smo pri učenju najuspešnejši, če smo telesno in duševno sproščeni. V taki situaciji 
se možganske funkcije lažje povežejo ter izkoristijo zmogljivost možganov. Burns (2011) 
izpostavlja ugotovitve nevroznanstvenikov, da gibanje pozitivno vpliva na delovanje 
možganov. Gibanje pripomore k boljši koncentraciji. Možgane predstavlja kot mišico, in sicer 
bolj kot jo uporabljamo, močnejša postane. 

Izkustveno učenje zahteva od posameznika celovito osebno izkušnjo. Je oblika učenja, ki skuša 
povezati neposredno izkušnjo (doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) 
in ravnanje (akcijo) v neločljivo celoto (Marentič Požarnik, 2008). 

Utemeljitelj izkustvenega učenja je Kolb (1984, v Marentič Požarnik, 2008), ki pravi, da poteka 
učenje v prepletanju dveh dimenzij spoznavanja. Gre za neposredno, subjektivno doživljanje 
na eni strani ter abstraktno razmišljanje oziroma konceptualizacijo na drugi strani. Pomembno 
je, da se med učenjem te ravni povezujejo. Pri uspešnem učenju gre za stalno krožno-ciklično 
prehajanje med štirimi fazami (prav tam): 

1. faza: konkretna izkušnja; 
2. faza: razmišljujoče opazovanje; 
3. faza: abstraktna konceptualizacija; 
4. faza: aktivno eksperimentiranje, preizkušanje . 

Pomembno je, da gre posameznik skozi vse faze in ni pomembno, kje je začel, temveč, da na 
nobeni ne ostane. Izkustveno učenje upošteva tako osrednje (simulacije, igranje vlog, socialne 
igre, telesno gibanje, strukturirane naloge itd.) kot podporne (čas za razmislek, opazovanje 
procesa, vizualizacija, uporaba avdiovizualnih sredstev itd.) učne metode. Oboje so dobrodošle 
za posameznikove izkušnje, tako čutne kot čustvene (Marentič Požarnik, 2008). 

Fizična aktivnost poveča dotok krvi v možgane. Včasih pomaga že, če učenci sredi ure malo 
potelovadijo, naredijo raztezne vaje. Vsaka ura se lahko začne z gibalno igro (Griss, 1998). 
Glasser (1991) je zapisal, da je pogosto slišati, da je pouk dolgočasen. Za marsikaterega učenca 
postane pouk dolgočasna rutina, ta dolgočasnost pa se prenaša tudi v oddelek PB. Poučevanje, 
vodenje učencev, predstavlja vedno izziv, če pa se ne upošteva potreb tako učencev kot 
učiteljev, pravi Glasser (1991), postane to težko delo skoraj nemogoče.  

V. Geršak (2007) pravi, da so sprostitvene tehnike v vzgojno-izobraževalnem procesu zelo 
potrebne, saj se učenci sčasoma sami naučijo sproščati in najdejo svoj način sprostitve. Šola in 
razred sta hkrati prostor učenja in življenja. Sproščeni, urejeni odnosi na ravni sožitja so 
predpogoj za kakovostno življenje. Slednjega pa soustvarjamo vsi, ki smo vpeti v vzgojno-
izobraževalni proces (Marentič Požarnik, 2008). 

Izkušnje, ki jih gibanje ponuja učencu, odločilno dopolnjujejo tudi njegovo samopodobo − 
predstavo o sebi in svojih zmožnostih za dejavno poseganje v okolje, za prilagajanje zunanjim 
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dogajanjem. Vsaka gibalna spretnost otroku odpre nove priložnosti, ponuja drugačno doživetje 
ter povezuje njegovo doživljanje lastnega telesa, ki ga vse bolj čuti in zaznava. Načinov za 
sproščanje se učimo že v otroštvu in prve izkušnje pri tem lahko usmerijo vsa nadaljnja 
prizadevanja za občutje sproščenosti. Za otroke naravne in neposredne dejavnosti, ki mu 
pomenijo sprostitev, so dejavnosti, ki razgibajo telo, so zabavne in prilagojene njegovi razvojni 
stopnji ter zanimanju. Telesna sprostitev zrahlja duševne napetosti in pomaga na naraven način 
vzpostaviti notranje ravnovesje. Sproščen otrok se tudi lažje posveti opravilom, ki zahtevajo 
potrpljenje in vztrajnost, ki jih zahteva šolanje. Telesna sproščenost lajša usmerjanje pozornosti 
in osredotočanje misli pri intelektualnem delu (Tomori, 2010). 

Shepard (1997, v Zurc, 2008) navaja ugotovitve, da so otroci, ki so udeleženi v dodatnih 
organiziranih gibalnih aktivnostih na šoli, bolj mirni pri pouku in bolj energični pri učenju. 
Izpostavil je vpliv v spremembi nivoju hormonov, večjo aktivnost celega organizma in vpliv na 
telesno ter splošno samopodobo. »Avtor meni, da lahko učitelji izkoristijo gibalno aktivnost in 
gib tudi ta t. i. halo efekt pri poučevanju nove učne snovi ter dvignejo rezultate poučevanja.« 
(Shepard, 1997, v Zurc, 2008).  

Da je učenje in ponavljanje učne snovi  lahko optimalno, izpostavlja P. Ginnis (2004), je 
potrebno oblikovati dejavnosti, kjer bodo učenci poleg poslušanja, govorjenja, branja in 
opazovanja izvajali tudi fizično preizkušanje aktivnosti. Susan Greenfield  z univerze v Oxfordu 
(v Ginnis, 2004, str. 25) trdi, da se »gibanje in učenje se ves čas prepletata v zapletenem 
vzorcu«.  

V nadaljevanju bomo predstavili tri različne sprostitvene dejavnosti, ki smo jih razdelili na tri 
sklope: 1. ustvarjalni gib, 2. joga in masaža za otroke in 3. vaje čuječnosti. Sklope smo izbrali 
na osnovi pregleda literature  in po lastni presoji. Želeli smo, da bi bile dejavnosti pestre ter bi 
učencem omogočale multisenzorno doživljanje, zaznavanje ter zavedanje v danem trenutku. 

2.4.2  Ustvarjalni gib  

M. Vogelnik (1994) ustvarjalni gib opredeli kot aktivno, telesno izrazno in povezovalno 
sredstvo. Z njim se sproščajo napetosti. Ustvarjalno gibanje po njenem mnenju pomaga k 
integraciji uma, telesa, čustev in duha. Avtorica je prepričana, da ustvarjalni gib zanemarja 
estetsko komponento, ki jo običajno vsebuje pojem »ples«. Pri ustvarjalnem gibu si gibe sami 
izmišljamo, jih povezujemo ter ustvarjamo. Pomembna je kakovost, izraznost in povezovalna 
dejavnost med ljudmi, ne pa zunanjost in oblika giba. Osnovno načelo ustvarjalnega gibanja, ki 
ga M. Vogelnik (1994) izpostavlja, je povezanost med gibanjem, notranjim doživljanjem ter 
čustvovanjem. Otrok tako napreduje in zori, ne zgolj preko psihomotoričnega in kognitivnega 
razvoja, temveč tudi, kot pravi E. Žgur (2017a), preko enega zelo pomembnega dejavnika, in 
sicer preko emocij. Emocionalni vidik razvoja vsebuje tudi motoriko. Motorika pa ima v 
procesu celostnega razvoja otroka pomembno mesto. 

B. Kroflič (1999) povezuje ustvarjanje ter gib. Tako gibanje kot ustvarjanje sta po njenem 
mnenju osnovni človekovi potrebi. Za otroke je ustvarjanje z gibanjem naraven način izražanja, 
ki jih sprošča, osrečuje ter zadovoljuje tako v vrtcu kot v igrah pri pouku. 
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Ustvarjalni gib B. Kroflič in D. Gobec  (1995) opisujeta kot metodo plesne vzgoje, kot učno 
metodo pri pouku ter kot metodo ustvarjalnega mišljenja. Ob enem pa ima ustvarjalno gibanje 
mnogo skupnega s kooperativnimi igrami. Slednje obsegajo skupinsko delo, telesno in duševno 
dejavnost, kot so gibanje, komunikacija, sproščenost, osredotočenost, telesni dotik, duševni in 
duhovni stik ter medsebojno strpnost in sodelovanje (prav tam). Za ustvarjalne kooperativne 
igre je značilno ugodno počutje udeležencev, smeh, sproščenost, dobra komunikacija in 
sodelovanje. Poleg gibanja, spodbujanja ustvarjalnosti, je pomemben tudi telesni dotik med 
člani skupine. »Dotik je naravna sestavina preprostih iger« (B. Kroflič in D. Gobec, 1995, str. 
112). Dotik je prvinsko sredstvo komunikacije in udeleženci preko njega sodoživljajo in se 
sporazumevajo na čustveni, razumski in duhovni ravni. Avtorici pravita, da izražanje in 
ustvarjanje z gibanjem povečuje tako motivacijo kot olajšuje razumevanje in izboljšuje 
zapomnitev.  

2.4.2.1 Učenje skozi gibanje 

M. Zagorc (1997) meni, da je za človekovo življenje gibanje prav tako pomembno kot dihanje, 
medtem, ko M. Vogelnik (1994) izpostavlja gibanje kot enako pomembno potrebo, kot je 
potreba po hrani, vodi ali zraku. Z gibanjem se ne krepijo zgolj mišice, temveč se izboljšata 
počutje ter mišljenje. Zlasti otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju. Poleg športnih aktivnosti 
in iger, pravi M. Zagorc (1997), da se otrok ravno pri plesnem gibanju začne zavedati svojega 
telesa, raznovrstnosti svojega gibanja, časa in prostora. Razvoj motorike pogojuje tudi telesni, 
emocionalni in mentalni razvoj. S pomočjo gibanja se vsa čustva kažejo v ekspresivni govorici 
telesa. Avtorica meni, da gibalno-plesne aktivnosti prispevajo k samozavedanju, občutju uspeha 
in zadovoljstva. V praksi se pogosto še vedno izpostavlja verbalne sposobnosti otroka, vendar 
že nekaj časa je znano, da  ustvarjalni ljudje uporabljajo neverbalni razum. Ustvarjalni gib ima 
pomembno vlogo pri razvijanju socialnih sposobnosti, prilagodljivosti, sodelovanju, 
upoštevanju pravil, vzdrževanju pozornosti, sodelovanju pri najrazličnejših aktivnostih (prav 
tam). Psihologija poudarja, kako pomembno je zaznavanje in dojemanje sveta s čutili, saj vse, 
kar doživimo, izkusimo, zaznamo, ostaja bolje zapisano v naših možganih. Gibanje omogoča 
izražanje, raziskovanje, komuniciranje in sporočanje (Zagorc, 2008). 

B. Kroflič in D. Gobec (1992) pravita, da učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih 
sposobnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti, temveč gre tudi za intelektualni, emocionalni in 
socialni razvoj. Govorita o razvojnem učenju, kjer otrok zori in pridobiva izkušnje. Z gibalnimi 
dejavnostmi se razvijajo naslednje sposobnosti (prav tam): 

• motorične spretnosti; 

• samozavedanje; 

• zavedanje prostora in časa; 

• govor (ekspresivni in receptivni govor); 

• občutljivost za dogajanje v okolju; 

• višje kognitivne funkcije; 

• ustvarjalnost ter 

• čustvena in socialna prilagojenost. 
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S. Griss (1998) navaja, da otroci uživajo v gibanju. Otroci v šolah pogosto potrebujejo 
dovoljenje za gibanje. Pravi, da si odrsali ne smemo dovoliti, da ne znamo ali ne zmoremo učiti 
gibanja, zgolj zato, ker je nam neugodno v ustvarjalnem gibu. Zapomniti si velja, da se otroci 
radi gibajo in si želijo sodelovati pri kinestetični uri.  

Gibanje omogoči vsakemu posameznemu individuumu, da lahko izrazi svoje trenutne občutke, 
doživljanja, razpoloženje ter čustva. Sprošča se tudi napetost, otopelost in razdražljivost. B. 
Kroflič (1999, str. 16) pravi, da je »gibanje dogajanje v času in prostoru. Inštrument 
človekovega gibanja je njegovo telo«. 

Podrzavnik, A., Premuš, S. in Kamnikar, G. (2015b) izpostavljajo, da je otrokom gibanje kot 
način izražanja mnogo bližje, kot je večini odraslim. Gre za način obnašanja, pri katerem ne gre 
le za funkcionalno gibanje v prostoru, ampak tudi dekorativno, ustvarjalno, izrazno in 
samosvoje. Različni senzorni sistemi (slušni, vidni, taktilni, itd.) spodbudijo senzorno 
integracijo, ki omogoča posameznikovo boljše delovanje (prav tam). 

V. Geršak (2016) opisuje ustvarjalni gib kot aktiven pristop učenja in poučevanja raznih vsebin 
s pomočjo plesa. Opredeli ga kot pristop, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in 
ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine. Gre za dve neločljivo povezani vsebini, in sicer 
gibanje ter umetnost. Avtorica ugotavlja, da je ustvarjalni gib vedno bolj implementiran v vsa 
področja dejavnosti v vrtcu in osnovni šoli (prav tam). M. Zagorc (1997) pravi, da se skozi gib 
in gibanje izražamo v gibalnih oblikah. To nastane z uporabo lastnega telesa. Za gibanje pa 
otrok potrebuje določeno spodbudo. Vzpodbudo lahko predstavlja glasba, melodija, njen tempo 
ali ritem. Gibalni problem pa je lahko določen s pomočjo predmeta ali stvari. Možnosti je 
neskončno.  

Gibanje ni samo nujna otrokova potreba, temveč tudi pomoč in sredstvo na področju 
kognitivnega razvoja. Aktivna igra ima pomembno vlogo pri spoznavanju teoretičnih pojmov. 
(Tancig, 1987). »Učenje je uspešnejše, če je vključeno več senzoričnih področij in gibanje prav 
to omogoča« (Tancig, 1987, str. 39). Spoznanja (Zurc, 2008) na področju povezav med gibalno 
aktivnostjo in kognitivnim razvojem kažejo, da gre za statistično pomembne povezave med 
gibalno aktivnostjo in usvajanjem novega znanja. 

Tudi empirične raziskave (Cotič, idr., 2004; Cotič in Zurc, 2004; Cotič, idr., 2007, v Zurc 2008), 
ki so preverjale, ali učenci z metodo gibalne aktivnosti pri matematičnih vsebinah bolje poznajo 
in razumejo pojme, so dokazale, da so pri reševanju nalog iz simetrije uspešnejši otroci, ki so 
bili deležni omenjene metode. Tovrstne aktivnosti ne pripomorejo samo k boljšemu 
razumevanju pojmov, temveč tudi k večji gibalni učinkovitosti, motiviranosti, čustveni vedrini 
in pristnejšim socialnim stikom (Zurc, 2008). Gibalne aktivnosti naj bi se uporabljale tudi v 
namen čustvenega, socialnega in kognitivnega razvoja in ne le pri športni vzgoji, z namenom 
telesnega in gibalnega razvoja. Raziskava je dokazala, da uporaba gibalnih aktivnosti pri pouku 
povečuje učne dosežke učencev (prav tam). 

R. A. Kavčič (2005) ugotavlja, da je učenje z gibanjem bolj uspešno kot učenje v klasični šolski 
situaciji. To trditev avtorica osvetli z različnih zornih kotov:  

• gibanje povzroča večjo motivacijo otrok; 
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• gibanje med poukom je zabavna igra in polna čustev; 

• teoretične pojme in znanja, ki se jih dotaknejo čustva, si lažje zapomnimo; 

• aktivirajo se različna senzorna področja. 

Washington Center for Learning izpostavlja učenje z gibanjem kot kognitivno spretnost. 
Posameznik se uči in usvaja znanja z gibanjem, medtem pa razvija različne misli, ideje, čustva 
in domišljijo. Navajajo tudi, da usvajanje znanja in učenje se nanaša tudi na besedni zaklad, 
kritično mišljenje ter analiziranje in reševanje problemov (Kavčič, 2005). 

Metoda poučevanja z gibanjem Kinematics Teaching Methodology  ̶ KTM, je poučevalna 
strategija, ki spodbuja gibalno inteligentnost z namenom povečanja spoznavnih zmožnosti na 
različnih področjih (matematika, branje, pisanje, izgovorjava, pravopis itd.). V raziskavi, v 
kateri so ugotavljali učinke metode KTM, so ugotovili, da je metoda uspešna pri poučevanju 
tako pri kinestetičnih tipih učencev kot pri učencih z učnimi težavami (Kavčič, 2005). Učenje 
z gibanjem kot učenje s pomočjo umetnosti plesa in giba opredeljuje tudi Griss (1998). 
Ustvarjalni gib kot vsebino in metodo vzgojno-izobraževalnega procesa je začela v slovenski 
prostor vpletat Breda Kroflič. Po njenem mnenju je to način dela, ki služi izražanju, 
komuniciranju, oblikovanju in ustvarjanju (Kroflič, 1999).  

2.4.2.2  Metoda ustvarjalnega giba 

Izhodišče metode ustvarjalnega giba izhaja iz načela sodobnega umetniškega plesa (Kroflič in  
Gobec, 1995). Nastanek sega v začetek 20. stoletja, kateri pionir je bil Rudolf Laban (1879–
1958). V slovenski prostor je ustvarjalni gib v predšolsko vzgojo utemeljila Marta Pavlin-Brina, 
plesalka in plesna pedagoginja (prav tam).  

Ustvarjalni gib se je v vzgojno-izobraževalni proces na razredni stopnji osnovne šole pravi začel 
uveljavljati v 90. letih prejšnjega stoletja (Kroflič, 1999). Redki učitelji so metodo ustvarjalnega 
giba uporabljali v svoji praksi in hkrati ugotavljali, da gibno ustvarjanje prinaša tako zanimivo, 
prijetno in ustvarjalno vzdušje med učenci in učitelji. B. Kroflič (1999) pravi, da gibno 
ustvarjanje obsega izrazito plesno ustvarjanje ob različnih umetniških spodbudah, kot so 
glasbene, literarne, likovne pa vse do pantonime ter spodbude iz vsakdanjega življenja. 
Prednost ustvarjalnega giba je v primerjavi z ostalimi psihomotoričnimi metodami v 
ustvarjalnosti, v neomejeni tematiki udejanja različnih vsebin skozi naravno človekovo gibanje 
v povezavi  z drugimi izraznimi sredstvi, glasom, besedo in sredstvi različnih umetnosti. 

Metodo ustvarjalnega giba B. Kroflič (2006) izpostavlja tako pri pouku kot v PB, in sicer kot 
metodo, ki gradi na individualnem in skupinskem gibalnem izražanju in ustvarjanju. S pomočjo 
omenjene metode se lahko obravnava vse učne vsebine iz vseh vzgojno-izobraževalnih 
področij: od spoznavanje narave, družbe, matematike in jezika. B. Kroflič (2006, str. 17) 
definira, da ima »ustvarjalni gib funkcijo udejanjanja spoznavnih vsebin z doživljanjem in je 
sredstvo ustvarjalnega izražanja učnih vsebin«. 

S. Griss (1998) opredeli ustvarjalni gib kot učno metodo oziroma kot orodje za učenje. Omenja 
aktivne pristope učenja različnih učnih vsebin s pomočjo lastnega telesa. Izpostavlja pomen 
kinestetičnega učenja kot pomemben ključ za doseganje zastavljenih ciljev pri matematiki, 
naravoslovju in učenju jezikov. Tudi V. Geršak (2015) definira ustvarjalni gib kot aktiven 
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pristop učenja s pomočjo telesa. Hkrati govori kot o sredstvu za motiviranje, razlago in 
udejanjanje učne snovi. N. Meško, V. Geršak, P. Pikalo, V. Rupnik in M. Kasjak (2011) 
izpostavljajo, da je ustvarjalni gib kot učni pristop primeren tako za kinestetične tipe otrok kot 
za nemirne in hiperaktivne otroke, ker omogoča aktivno kinestetično učenje, ter za otroke s 
posebnimi potrebami, ki z ustvarjalno plesno-gibalno izkušnjo gradijo lastno zavedanje telesa, 
samozavest, razvijajo ustvarjalnost in  pozitivne odnose v skupini ter izražajo čustva. Vpliv 
ustvarjalnega giba se kaže na vseh ravneh otrokovega razvoja. 

S. Kos Knez (2003) izpostavlja gibalne spretnosti v času PB, saj so gibalne spretnosti, kot sta 
ples in ritmika, za otroke zelo pomembne. Ob tem da otroci uživajo, tudi razvijajo občutek za 
ravnotežje, posluh, estetiko in kolektiv. »Gib pri pouku je: sprostitev, izrazno sredstvo, 
spodbuda, metoda« (Kroflič, 1999, str. 127). 

V svoji raziskavi je B. Kroflič (1999) prikazala delo učiteljev, ki delajo v PB. Učenci v času 
pouka obravnavajo učno snov in ustvarjalni gib se uporablja kot eno izmed metod poučevanja. 
V času PB pa je ustvarjalni gib v funkciji učenja, utrjevanja pridobljenega učnega gradiva. 
Izpostavlja se tudi sprostitev in razvedrilo s poudarkom na ustvarjalnih gibalnih dejavnostih ob 
aktualnih vsebinah. Otroku in odraslemu omogoča nebesedno izražanje, sprejemanje informacij 
tako preko sluha, vida kot tudi po kinestetični poti (Kroflič, 1999). 

 »Prepletanje doživljanja, podoživljanja z gibanjem ter razvijanja psihofizičnih sposobnosti 
(telesnih, gibalnih ter duševnih in miselnih) je značilno za metodo ustvarjalnega giba tudi na 
kasnejših starostnih stopnjah«. (Kroflič in Gobec, 1995, str. 25). Ena glavnih nalog pri uporabi 
metode ustvarjalnega giba je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti otrok skozi izražanje in 
oblikovanje z gibanjem (prav tam). Tako vzgojitelj ali učitelj ne more delati po receptih, ampak 
je ustvarjalec vzgojnega procesa. Kot pravita avtorici, so v oporo posamezniku principi sodobne 
plesne umetnosti, pedagogike in psihologije. Psihologija opredeljuje ustvarjalnost kot 
dejavnost, kot osebnostno lastnost,  način mišljenja ter kot sposobnost. Sposobnosti za 
ustvarjalno mišljenje so pri posamezniku različno razvite. To obsega prožnost, fleksibilnost 
mišljenja, fluentnost zamisli, izvirnost idej, domišljijo ter tudi način izvedbe zamisli. V vsem 
tem se razlikujejo tako pedagoški delavci kot učenci  (prav tam). Metoda ustvarjalnega giba 
vpleta različne sprostitvene in meditativne tehnike, s tem pa razvijamo občutljivost navzven in 
občutljivost navznoter (Kroflič, 2006). 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) pravita, da se pri učenju s pomočjo gibanja razvijajo psihofizične 
funkcije ter sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, orientacija na 
lastnem telesu, zavedanje telesa, zavedanje prostora in časa, razumevanje govora drugih, 
besedno izražanje, občutljivost za dogajanje v okolju, višje spoznavne funkcije ter čustvena in 
socialna prilagojenost. Ustvarjanje preko giba ter uporaba lastnega telesa z lastno domišljijo 
lahko pripomore k usvajanju in razvijanju matematičnih predstav in pojmov ter tudi pri pripravi 
na branje in pisanje. Razvrščanja, urejanje, primerjanje, usvajanje pojma števila, razvijanje 
pojmov iz geometrije je mogoče doseči tudi v različnih gibalnih ustvarjalnih igrah, s 
posameznim delom telesa, ki jih razvija najprej vzgojitelj v usmerjeni igri v vrtcu. Kasneje v 
šoli lahko otroci samostojno ustvarjalno oblikujejo ter si izmišljujejo like, gibe, črke itd. (prav 
tam, 1995).  
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Ustvarjalni gib z vsemi vrstami gibno-plesnih dejavnosti otrokom omogoča psihofizično 
sprostitev, socialni stik, vključevanje v skupino ter tako besedno kot nebesedno izražanje in 
ustvarjanje. Zlasti je to še toliko bolj pomembno za otroke, ki niso obiskovali vrtca. Otrok s 
podoživljanjem, namenskim predstavljanjem, obnavljanjem čutnih zaznav ter gibnim 
udejanjanem učnih vsebin si otrok razvije psihične funkcije in sposobnosti. Učna metoda 
ustvarjalnega giba nam lahko v učnem procesu služi tako v preventivne kot terapevtske namene 
za različne vrste učnih težav (Kroflič in Gobec, 1995). 

Wambachova konvergentna pedagogika (Wambach in Wambach, 1999) kot ena izmed metod 
tudi implicira učenje skozi gib v šolsko prakso. Telesno in glasbeno izražanje je izhodišče za 
različne dramske dejavnosti, igre vlog, kreativno pisanje ipd. Ob tem se otrok ob glasbi skozi 
izraz telesa osvobaja in gradi svojo osebnost. Telesni izraz ob glasbi spodbuja naše čute ter 
združuje dejavnost in misel, telo in duha. Metoda združuje različne dejavnosti za učenje jezika, 
umetnosti, matematike ter drugih področij. Telesni izraz ob glasbi gradi na poznavanju lastnega 
telesa, orientacije, lateralizacije, časovne in prostorske strukturacije (prav tam). 

A. Podrzavnik in K. Kejžar (2015a) podajata dejstva o tem, da se tako učitelji kot učenci pri 
ustvarjanju z gibanjem sprostijo, razvijejo pozitivne medsebojne učinke, so motivirani za delo, 
in izpostavijo pozitivne odzive. Na tak način učitelji na nekoliko drugačen način vzpodbujajo 
pri učencih radovednost, raziskovalni duh ter drugačen pogleda na dogodke ter ljudi. Avtorja 
izpostavljata, da gre za učenje in dojemanje s celim telesom. O povezanosti duševnosti in 
telesnosti v ustvarjalnem procesu je razmišljal tudi ameriški psiholog Maslow, saj je domneval, 
da so ustvarjalne izkušnje za otroke in odrasle uravnovešujoča sila. Maslow izpostavlja, da 
sprostitev psihomotorične energije zadovoljuje potrebo po prijetnih izkušnjah kot tudi težnjo 
ko osebnostni celovitosti skozi integriranje duševnosti in telesnosti (Kroflič in Gobec, 1995).  

V. Geršak (2006) predstavlja ustvarjalni gib kot učno metodo pri delu z otroki za motivacijo, 
razlago ter utrjevanje matematičnih pojmov, za lažje razumevanje okolja ter tudi pri začetnem 
opismenjevanju. Ustvarjalni gib omogoča raziskovanje na področju likovne in dramske 
umetnosti, na področju jezika. Na ta način se otroci učijo, ustvarjajo in komunicirajo skozi 
umetnost. Gibanje otroku daje največ ugodja, pri katerem posnema osnovno zakonitost svojih 
bioloških procesov. M. Zagorc (1992, v Geršak, 2006) opisuje, da tako otroci kot mladostniki 
najdejo v plesu posebno zadovoljstvo, saj v njem odkrijejo pot za osvoboditev svojih čustev in 
občutij, ki bi jih morda s pomočjo besed težje spravili na površje. I. Tubbs (1996, v Geršak, 
2006) izpostavlja, da se s pomočjo ritma človek osvobodi napetosti in togosti, sprošča čustva 
in jih izraža, namesto, da bi jih zadrževal v sebi.  Veliko je razlogov, zakaj integracija gibanja 
v pouk koristno vpliva na učence, saj gibanje (Geršak, 2006): 

• izboljšuje cirkulacijo krvi in kisika; 

• zvišuje vsebnost kisika v možganih; 

• uravnava otrokovo razpoloženje; 

• zvišuje raven notranje motivacije; 

• zmanjšuje negativne vplive učenčevega sedenja; 

• odvrača od pasivnega učenja; 

• pozitivno vpliva na razmišljanje; 
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• povečuje zainteresiranost; 

• vzdržuje ravnovesje med duševnim in telesnim stanjem. 

V vzgojno-izobraževalnem procesu si vsi prizadevamo za celostni razvoj otrok. »Celostno 
učenje pomeni razumeti nekaj z umom in telesom. Celostna metoda poučevanja prepleta v 
vzgojno-izobraževalnem procesu telesne, doživljajske, miselne in socialne dejavnosti«. 
(Geršak, 2006, str. 61). Ustvarjalni gib spada med celostne metode učenja in poučevanja. 
Posamezniku omogoča zabavno raziskovanje lastnega gibanja s pomočjo glasbe in drugih 
izraznih sredstev, razvija telesne spretnosti, usmerja energijo, spodbuja domišljijo in povečuje 
kreativnost ( Kroflič, 1999, v Geršak, 2006). Ugotovitve nevroznanosti potrjujejo ključno vlogo 
gibalne aktivnosti na učenje ter senzomotorične procese. Utelešena kognicija je teoretična 
osnova za razumevanje, kako pomembno je gibanje za učenje (branje, pisanje itd.) (Tancig, 
2014). 

K. Boyd ( 2003) opisuje, da ustvarjalni gib otrokom omogoča doživljati tako netekmovalne kot 
ustvarjalne izkušnje, ki so naravnane na uspeh. B. Kroflič (1999, 2014) navaja pozitivne učinke 
ustvarjalnega giba na: 

1. na motivacijo; 
2. razumevanje učnega gradiva; 
3. pomnjenje; 
4. ustvarjalno mišljenje; 
5. samozavest; 
6. medosebne odnose; 
7. strpnost; 
8. usklajevanje gibanja in dihanja; 
9. psihofizično sprostitev; 
10. počutje učencev in učiteljev in 
11. humor in nove zamisli. 

P. Hribar (2006, v Geršak, 2006) je ugotovila, da ustvarjalni gib pozitivno vpliva na kognitivni, 
psihomotorični in socialno-emocionalni razvoj otrok s posebnimi potrebami. Največ pozitivnih 
vplivov se kaže v sproščenosti v razredu, pozitivni komunikaciji ter dobrih medsebojnih 
odnosih. Izpostavila je še druge pozitivne učinke ustvarjalnega giba: boljša samopodoba, 
strpnost v razredu, prijateljsko in prijazno okolje, višja motivacija, ustvarjalnost, delovne 
navade ipd.  

V. Geršak (2007) predstavi izsledke raziskave o vključevanju ustvarjalnega giba v pouk, ki so 
pokazali, da učenci v gibalnih sprostitvenih vajah odkrivajo sebe, razvijajo socialne odnose, 
čustva in se sprostijo. Avtorica predstavi, da vaje učenci doživljajo kot nekaj prijetnega in 
zabavnega, poleg tega pa se s tovrstnimi dejavnostmi naučijo veliko novega in potrebnega za 
življenje. Hkrati pa so vaje v pomoč tudi učitelju, saj ob njih bolje spozna učence, njihovo 
doživljanje in njihov razvoj. 

Otrok z različnimi gibalnimi nalogami spoznava sebe in svoje telo. Po končanih aktivnostih 
opazuje spremembe, ki se dogajajo. Glede na trajanje in hitrost gibanja otrok razvija predstavo 
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o tem kaj se je zgodilo, spoznava tudi merjenje časa. Hkrati spozna tudi kaj gibanje povzroči in 
kaj ga ohranja (Videmšek idr., 2007). 

2.4.2.3 Telesno - gibalna inteligenca in ustvarjalni gib 

 S tem, ko Gardner opiše in definira sedem različnih inteligenc (jezikovno, logično-
matematično, prostorsko, glasbeno, telesno-gibalno, osebno, medosebno in naturalistično), 
prenese v socialni prostor tudi drugačno pojmovanje talentov, zmožnosti in sposobnosti. P. 
Ginnis (1998, str. 47) pravi, da je Gardner s takšnim pojmovanjem »vsakemu posamezniku 
omogočil prostor pod soncem. Spremenile so se samopodobe in pričakovanja«. Tak pristop je 
zahteval tudi drugačne metode in prepričanja učiteljev, naj svoje navade prilagodijo v 
razmišljanju, jeziku ter tehnikah poučevanja. Tako lahko Gardnerjevo teorijo o več inteligencah 
neposredno uporabimo pri delu z učenci (prav tam). H. Gardner (1995) opisuje, da je spretna 
uporaba telesa v zgodovini človeštva pomembna že na tisoče let. Že Grki so iskali uglašenost 
uma in telesa. Po Gardnerjevi teoriji je telesno-gibalna inteligenca ena izmed sedmih 
človekovih inteligenc. Govori o uporabi telesa ter uporabi orodja. Avtor povezuje telesno-
gibalno inteligenco še s prostorsko in logično-matematično inteligenco.  

Tudi Piagetova razvojna torija pripisuje v zgodnjem otrokovem razvoju velik pomen gibalnim 
aktivnostim. Piaget je dokazal, da se intelektualni procesi že pred začetkom razvoja govora 
razvijejo kot praktična inteligenca. Motorični razvoj ima pomembno vlogo za razvoj prvih oblik 
intelektualnih sposobnosti (Horvat, Magajna, 1987, v Kroflič, 1999). Piagetova teorija razvoja 
utemeljuje pomen gibanja za razvijanje kognitivnega in psihomotoričnega razvoja (v Geršak, 
2015). 

V teoriji o več inteligencah Gardner (1995) predstavlja tudi ustvarjalni gib, ki ga uvršča v 
kinestetično inteligenco in v prostorsko inteligenco. »Sedem vrst inteligenc bi omogočalo 
sedem načinov poučevanja, namesto enega samega«. (Gardner, 1995, str. 22). Na ravni 
posameznika pomeni inteligenca tako nevrobiološke danosti kot tudi posameznikovega ožjega 
družbenega okolja. Ustvarjalnost avtor opredeljuje kot delovanje posameznikovega profila 
inteligenc, razpoložljivih področij v dani kulturi ter vrednote, ki so v dani kulturi priznane (prav 
tam). 

Ustvarjalne gibalne dejavnosti pri pouku omogočajo način dela, pri katerem otroci z gibanjem 
izražajo, oblikujejo, ustvarjajo različne učne vsebine. Uporabimo lahko vse učne in vzgojne 
predmete. Gibanje, katerega namen je izražanje, komuniciranje, ustvarjanje in oblikovanje, od 
učitelja ne zahteva posebnega gibalnega predznanja, temveč le iznajdljivost in izvirnost 
(Gardner, 1999). B. Kroflič (1999) predstavlja gibno ustvarjanje kot izrazito plesno ustvarjanje 
ob različnih umetniških spodbudah (glasbenih, literarnih, likovnih) ter tudi druga gibna 
ustvarjanja – od pantonime do spodbud iz vsakdanjega življenja. 

Ustvarjalni gib nam omogoča utrjevanje, ponavljanje učne snovi. Preko giba, igre, gibanja, 
ustvarjalnosti, kreativnosti, skratka nečesa drugačnega in za učence nevsakdanjega, lahko na 
zanimiv način prikažemo tako učno snov kot tudi utrjevanje le-te. M. Vršič (2017) pravi, da se 
pri PB učenci lahko naučijo različnih zabavnih učnih tehnik, ki pospešijo pomnjenje. Za učence, 
ki predolgo sedijo, si želijo gibanja in so gibalne igre odličen pripomoček za učenje. Tudi 
Rajović je razvil program nurture   of   talented   children - NTC, ki  je  pedagoški  pristop in  
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temelji  na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov, kjer je igra pomemben dejavnik za 
spodbudo možganov in učenja (prav tam). M. Vršič (2017) pri svojem delu ugotavlja, da se 
učenci ob gibalnih igrah učijo z veseljem, hitreje in tudi učinkoviteje. 

Minds in Motion je Susan Griss razvila za izboljšanje poučevanja in učenja, akademski cilj za 
katerega velja, da je v središču izkušenj gibanje. Je ustanoviteljica kinestetičnega pristopa k 
poučevanju in učenju akademskih veščin z ustvarjalnim gibanjem, plesom in preprostimi 
gibalnimi dejavnostmi. Razvila je niz strategij, ki se uporabljajo pri kreativnem gibanju, plesu 
in kinestetični dejavnosti. Avtorica (1998) opisuje jezik gibanja kot najstarejšo in primarno 
obliko komunikacije  Z uporabo gibanja in gibalne dejavnosti lahko pri pouku obravnavamo 
učno snov, ki vsebuje tako elemente časa, prostora in oblike. Preko gibanja lahko 
pripovedujemo učno snov o živalih, oceanih, poklicih, potovanjih itd. S. Griss (1998) pravi, da 
je potrebno gibalni improvizaciji le dopustiti, da pride na plan. Preko giba bodo učenci izrazili 
svoje izkušnje o dogodkih, akcijo, svoje počutje. Potrebno je otrokom dovoliti, da vsi učenci 
preizkusijo vse vloge ter dejanja, ki se v času pouka obravnavajo. Avtorica navaja, da je lahko 
celo ustvarjalno pisanje podprto z gibanjem, saj lahko obogati besedišče. Tudi besede, kot so 
prijaznost, strah, sreča ali žalost, lahko dobijo obliko giba in smisel preko gibanja. Če 
obravnavamo učno snov preko gibalne dejavnosti, se dopušča možnost ustvarjalne 
interpretacije. Z gibanjem lahko učencem ponazarjamo učno snov iz zgodovine, zgodovinskih 
dogodkov, poezije ter različne pripovedi. Prednost ponazarjanja različnih tem skozi gibanje je, 
da si učenci nezavedno zapomnijo informacije, ki bi jih morda pozabili (prav tam).  Tudi P. 
Ginnis (2004) pravi, da je veččutno učenje učinkovitejše od učenja, ki poteka zgolj preko enega 
čuta. Telesne funkcije vključujejo tudi tiste učence, ki imajo pretežno konkreten in aktiven učni 
stil, pri njih pa prevladujeta telesno-gibalna in prostorska inteligenca. Hkrati se sprosti začetna 
napetost med učenci in ugodno deluje na skupinsko dinamiko (prav tam). 

Povezavo med gibanjem in učenjem kot pozitivnim vplivom na možganske funkcije je že leta 
1998 opisal Jensen (v Geršak, 2015). S. Tancig (2008, v Geršak 2015) piše o zrcalnih nevronih, 
ki so osnova za našo zmožnost osmišljanja percepcij, gibalne dejavnosti in emocij drugih oseb. 
Tudi T. Burns (2011) izpostavlja, da so nevroznanstveniki z raziskavami potrdili, da gibanje 
zelo pozitivno vpliva na delovanje možganov. Gibanje pripravi možgane na učenje. Spodnji del 
malih možganov postane zelo aktiven in živci posredujejo informacije v višje predele 
možganov, katere uporabljamo za koncentracijo. Burns govori o številnih projektih, ki si 
pokazali, da so bili učni dosežki, doseženi med gibanjem, nenavadno dobri. Nevrologi so 
ugotovili, da je fizična vadba najboljši način za povečanje števila možganskih celic (prav tam). 
Da je gibanje zelo dobro sredstvo za učenje, za sproščanje in ustvarjanje ugodne klime, je 
navajala tudi A. Uranjek (1995). 

Na reprezentativnem vzorcu razrednega pouka je učinke ustvarjalnega giba raziskovala tudi 
Breda Kroflič (1999). Rezultati so pokazali statistično pomembne korelacije na ustvarjalno 
mišljenje otrok, na motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, samozavest, 
medsebojne odnose, strpnost, počutje učencev. Kateri so pozitivni učinki vključevanja 
ustvarjalnega giba v pouk, so ugotavljale tudi V. Geršak, B. Novak in S. Tancig ( 2005, v Geršak 
2015). Izkazalo se je, da ima ustvarjalni gib pri učencih največ pozitivnih učinkov na socialno-
čustvenem ter kognitivnem področju. Prav tako pozitivne učinke omenjajo učitelji, in sicer 
zaznavajo večjo ustvarjalnost, domišljijo, večjo motivacijo, samostojnost ter izboljšano 
koncentracijo (prav tam). 
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2.4.3  Joga in masaža za otroke 

2.4.3.1 Joga 

Joga ponuja različne tehnike sproščanja, ki pridejo prav tako otrokom kot odraslim (Božič, 
2012). 

T. Fraser (2004) piše, da je joga veja indijske filozofije. Sanskrtska beseda joga pomeni 
»združiti«. Joga je prisotna v našem prostoru več kot 5000 let in je del hindujske filozofije. 
»Joga je znanost o telesu, duhu in duši«. (Zagorc, 2003, str. 29). Pomembno pri jogi je, da se 
naučimo pravilno dihati. Počasno in globoko dihanje prežene napetost in prinese sprostitev. 
Jogijskim položajem oziroma vajam se reče »asane«, katere se izvaja počasi in do takšne mere, 
da nam je še vedno prijetno in se dobro počutimo (prav tam). »Asana v sanskrtskem jeziku 
pomeni stabilen in udoben položaj«. (Zagorc, 2003, str. 119). Asane niso samo telesne vaje, 
pač pa ozaveščeno delovanje celotnega telesa, osredinjen in koncentriran um, ozaveščeno 
dihanje in zavestno delovanje mišičnih skupin, ki v vaji sodelujejo (prav tam). Praksa joge 
vključuje koncentracijo, osredinjenje in meditacijo. S tem ko joga povezuje telo, dušo in duha, 
predstavlja tudi boj proti neravnovesju v našem telesu, boj proti boleznim, stresu ipd. (Zagorc, 
2003).  

A. Trökes (2004) pojmuje jogo kot stanje, v katerem je naš duh umirjen in v katerem postanemo 
popolnoma del sebe. Je vadba, s katero vplivamo na telo, dihanje, duha in duševnost, da delujejo 
uravnovešeno. Avtorica opisuje, da je naše razpoloženje pri jogi bistveno tako za naše počutje 
kot zdravje (prav tam). Vadba joge prinaša koristi, katere poudarja tudi T. Fraser (2004), in 
sicer telesne, čustvene in duhovne koristi. Na telesni ravni joga povečuje moč, prožnost, 
vzdržljivost in izboljšuje občutek za ravnotežje, telesno držo in gibčnost. Hkrati tudi očiščuje 
in krepi organizem ter pospešuje telesne procese. Pomembni elementi joge so dihalne tehnike, 
ki posledično umirjajo um ter izboljšujejo zbranost. Joga poleg vsega omenjenega krepi tudi 
samozavest, samozaupanje ter povečuje spoprijemanje s stresnimi situacijami (Fraser, 2004). 
Joga je več kot znanje, je znanost, ki jo lahko vadimo, doživimo in pojasnimo (Zagorc, 2003). 

B. Gibbs (2006) opisuje jogo za otroke kot prakso, za katero ni nikoli prezgodaj, kdaj jo 
začnemo prakticirati. Avtor govori o številnih prednostih, ki jih prinaša joga za otroke: od 
pozornosti, fokusiranja,  zdravega telesa, umirjenosti, zadovoljstva ter občutka notranjega miru. 
Hkrati joga zahteva aktivno vlogo otroka ter prinaša psihično, čustveno in duševno 
zadovoljstvo. B. Gibbs (2006) nagovarja odrasle, naj bo joga implementirana kot neke vrste 
igra in kot nekaj prijetnega, igrivega.  

U. Božič (2012) predstavlja za otroke pravljično jogo, ki je posebej oblikovana za otroke. 
Avtorica govori o igri in vadbi za otroke, ki pa upošteva jogijska načela. Otroci spoznavajo 
svoje telo, se učijo jogijskih položajev ter preprostih dihalnih tehnik, hkrati pa se tudi zabavajo. 
Eden od ciljev joge je tudi, da nas ne skrbi, kakšen bo končni rezultat. S pomočjo pravljične 
joge v otroški domišljiji zaživijo prave živali, čarobne ptice, čarovnice, zmaji, velikani ipd. 
(prav tam).  Vadba joge po mnenju U. Božič (2012) optimizira delovanje telesa in duha ter je 
odlična protiutež današnjemu načinu življenja. 
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J. Pegrum (2004) meni, da otroci uživajo v jogi, ker se imitira naravo in živali ter je hkrati 
zabavna in ne tekmovalna. V današnjem času, ko sta v ospredju tekmovalnost ter usmeritev v 
kvantiteto, je joga dobra priložnost za doživljanje nečesa drugačnega. »Cilj vadbe nista 
popolnost izvedbe in videz, temveč veselje do vadbe« (Schmidt, 2003, str. 5). 

G. Schmidt (2003) pravi, da s pomočjo jogijskih vaj izurimo telo toliko, kolikor nam dopušča. 
Tehnike sproščanja se naučimo ter smo bolj zbrani in imamo jasnejše misli. Avtorica 
izpostavlja, da imajo jogijske vaje nekaj prednosti pred drugimi oblikami telesne vadbe: »so 
nežne, niso obremenjene z »nastopaštvom« in niso tekmovalne«. (Schmidt, 2003, str. 5). Poleg 
tega pa vadba joge vpliva tudi na držo, koordinacijo in sposobnost osredotočanja (prav tam). 
Tudi U. Božič (2012) izpostavlja izboljšanje sposobnosti osredotočanja kot posledico joge. 
Sposobnost koncentracije pa vemo, da je nujna in uporabna tako pri učenju, šoli, medsebojnih 
odnosih ipd.  J. Pegrum (2004) pravi, da z redno vadbo joge otroci lažje nadzorujejo in umirjajo 
svoja čustva. Posledično vpliva joga tudi na kasnejši počitek in spanec, ki je za otroke izrednega 
pomena. M. Anbarasu in V. Chandramohan (2015) v svojem prispevku dokazujeta, da 
prakticiranje joge med študenti neposredno vpliva na njihovo psihično kondicijo, moč in 
uravnoteženost, posredno pa na razvoj duševne moči.  

2.4.3.2 Koristi joge 

Če izpostavimo prednosti in koristi joge, pridemo do zaključka, da joga pozitivno učinkuje na 
(povzeto po Kenny, 2010; Božič, 2012): 

• motorične in koordinacijske spretnosti; 

• nadzor nad čustvi in njihovo umirjanje; 

• spomin;  

• samozavest; 

• imunski sistem; 

• telesno moč in gibljivost; 

• telesno držo; 

• pljučno kapaciteto; 

• živčni sistem (povečuje nevrotransmiterje); 

• zmanjševanje anskioznosti in napetosti; 

• obvladovanje telesa; 

• zavedanje telesa; 

• zbranost in 

• ustvarjalnost. 
 

G. Schmidt (2009, str. 6) izpostavlja osnovna pravila za vadbo joge: 

• ni nasilja nad telesom, samo kolikor nam telo dopušča; 

• usmerjenost na položaje;  

• usmerjenost na dihanje; 

• usmerjenost na občutke v telesu. 
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Koliko časa naj bi vadba trajala, ni pravila. Lahko od nekaj minut pa vse do 20 minut, oziroma 
toliko, kolikor želi otrok. Vadbo joge je potrebno prilagoditi otrokom glede na njihovo počutje 
ter starost. Izogibati se je potrebno zadrževanju diha in predolgemu vztrajanju v posameznem 
položaju oziroma asani (Schmidt, 2003). G. Kenny (2010) izpostavlja, da je pri prakticiranju 
joge potrebno nameniti pozornost samemu sebi ter da je glavni cilj položajev »biti« v jogijskem 
položaju in ne samo »delati« jogijski položaj. Pravi, da je smisel joge v sprejemanju, 
povezanosti, ranljivosti in biti prisoten v danem trenutku. S. Mumford (2006) pravi, da je 
pomembno, da se jogijski položaji izvajajo počasi in z zavestjo. Ni pomembno, kdo zmore več, 
vendar je v ospredju vsak posameznik ne glede na sposobnosti in zmožnosti. 

2.4.3.3 Masaža 

Masaža predstavlja tudi eno izmed tehnik sproščanja in umirjanja. Masaža (Srebot in Menih, 
1994) je stara veščina. Avtorici pišeta o masaži kot prefinjeni umetnosti dotikanja. Poznamo 
od enostavnih masažnih gibov, ki jih lahko uporablja vsak za boljše počutje, pa do zahtevnih 
tehnik, katere izvajajo strokovnjaki. Obstaja razlika med vzhodnimi deželami, kjer je masaža 
vsakdanji način za izboljšanje počutja, ter med zahodnimi deželami, kjer je še vedno prisoten 
bolj distanciran odnos do nje.  
 
G. Schmidt (2008b) pravi, da je masaža za otroke namenjena njihovemu umirjanju in 
sprostitvi. »Masaža je oblika povezanih dotikov. Z rokami ali drugimi deli telesa, kot so 
podlakti ali komolci, drsimo čez kožo in pritiskamo na mišice v zaporedju prijemov, kot so 
različno božanje, drgnjenje, gnetenje in pritiskanje. To lahko učinkuje blažilno ali 
poživljajoče, če pa se pri masaži osredotočimo še na energijo, lahko vpliva na telo, razum, duh 
in čustva« (Mumford, 2006, str. 10). 
 
Nasveti, ki jih B. Wilmes-Mielenhausen (1999) izpostavlja pri igrah z masažo z otroki: 

• nikoli se ne izvaja masaže direktno na hrbtenico; 

• ob masiranju je potrebno opazovati otrokove reakcije in jih tudi upoštevati; 

• med masažo se je potrebno pogovarjati o otrokovih občutkih; 

• poizkušati je potrebno različne tehnike; 

• pred masažo je potrebno roke dobro podrgniti drugo ob drugo. 
 

2.4.3.4 Koristi masaže 

S. Mumford (2006) piše o terapevtski koristnosti masaže, saj sprošča mišično napetost, 
spodbuja limfno drenažo ter krvni obtok. Masaža ne vpliva samo na mišice, temveč tudi na 
živce. »Draženje živčnih končičev v koži se po osrednjem živčevju prenese do možganov in 
prispeva k dobremu počutju« (prav tam, str. 10). Leddy (2006, v Fond, 2010) izpostavlja, da 
je masaža  sistematična in znanstvena manipulacija mehkih tkiv telesa, ki pomaga telesu, da 
se ozdravi. 
 
Masaža nam poleg blagodejnih koristi prinaša tudi sprostitev. Omogoča nam pogovor preko 
kože, pogovor brez besed, le preko otipa. Za majhne otroke koža in tip predstavljata 
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najpomembnejši in glavni vir stikov z zunanjim svetom. Pri starejših otrocih se tem čutom 
pridružijo tudi tako imenovani »daljinski čuti«, kot sta vid in sluh. Način masaže je potrebno 
prilagoditi starosti otrok ter hkrati upoštevati želje otrok (Wilmes-Mielenhausen, 1999).  
 
R. Srebot in K. Menih (1994) izpostavljata učinke masaže: 

• sprošča prenapete mišice; 

• masažni gibi pomagajo pri izločanju odpadnih snovi; 

• aktivira pretok limfnega sistema; 

• vpliva na živčni sistem; 

• omogoča, da se predamo ugodnemu počutju in izklopimo misli; 

• pripomore, da se možgani in čustva umirijo, telo se sprosti ter 

• povezuje telo, čustva in um. 
 
V. Geršak (2006, str. 84) pravi: »Ob masažah uživajo že najmlajši otroci v vrtcu. Telesni stik 
jih pomirja in jim daje občutek varnosti«. Quinn (2015) pojasnjuje, da ima masaža čustvene 
koristi za otroke, krepi navezovanje, spodbuja zaupanje, blaži občutek tesnobe, krepi 
zavedanje telesa ter vzbuja dobro počutje. Obstajajo različne masažne tehnike: sprostitveni 
gibi, spiralasta tehnika, umirjajoči gibi, peresni gibi in poživljajoči gibi (Srebot in Menih, 
1994). Za izvajanje masaže med otroki je dovolj, če jih naučimo uporabiti roke. Kot pravita 
R. Srebot in K. Menih (1996), imajo otroci radi dotik, božanje, trepljanje, toplino in nežnost. 
Otroci okolje v veliki meri dojemajo ravno ob pomoči dotika, kot je npr. igranje z zemljo, 
božanje živali, gnetenje, dotikanje rastlin ipd. Masaža je eno izmed področij, kjer otroci 
preizkusijo spretnost svojih rok. 
 

2.4.3.5 Implementacija masaže v šolo 

Program masaže v šolah je mednarodni program, poznan kot MISP ( The Massage In Schools 
Programme), katerega lahko izvajajo in prakticirajo po šolah le inštruktorji s pridobljeno 
licenco. Program sta leta 2002 zasnovali Mia Elmsäter iz Švedske in Sylvie  Hétu  iz  Kanade. 
Program masaža za otroke je implementiran po šolah po celem svetu in ga lahko izvajajo le 
usposobljeni inštruktorji. Opravljene so raziskave in študije primera, ki navajajo pozitivne in 
koristne učinke masaže za otroke v šolah (Guzzetta idr., 2009). O pozitivnih učinkih masaže 
in posledično tudi boljših rezultatih so objavili raziskave, ki so preverjale učinke pri 
specifičnih skupinah, kot so: agresivni najstniki, pri anoreksiji, anksioznosti, bulimiji, pri 
otroškem artritisu, pri motnjah pozornosti, pri avtističnih motnjah itd. (Touch Research 
Institute, b. d). Predpostavka, na kateri temelji program MISP, je, da dotik vpliva na umiritev 
avtonomnega živčnega sistem (Marsh, 2011). L. J. Marsh (2011) izpostavlja prednosti tega 
programa, saj naj bi masažni prijemi vključevali pomiritev in pripravo pred šolskim delom, 
izboljševali koncentracijo in pozornost med otroki ter krepili občutke sprejemanja in 
pripadnosti. Avtorica je v znanstvenem članku predstavila rezultate raziskave programa 
masaže MISP, ki ga je izvajala v eni izmed osnovnih šol v Veliki Britaniji. V raziskavo je bilo 
vključenih 80 otrok, v starosti med 4 in 7 let. Raziskava je trajala 6 mesecev. Rezultati, ki jih 
je avtorica predstavila, so bili spodbujajoči. Ugotovila je, da so bili otroci med seboj bolj: 
spoštljivi, skoncentrirani, pozorni, izkazovali so več potrpežljivosti ter skrb drug do drugega 
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in zmanjšala se je agresija med otroki. Program MISP izpostavlja koristi masaže iz vidika 
psihičnega, socialnega, emocionalnega, mentalnega in duševnega razvoja. Vse to potrebuje 
vsak posameznik, da se razvije in zraste v celovito osebnost 
 
Naše osnovne šole še ne poznajo programa MISP. Predvidevamo, da zato, ker je v Sloveniji 
potekalo prvo izobraževanje programa MISP za inštruktorje letos aprila in posledično še ni 
bilo priložnosti implementirati programa po šolah. V šolskem letu 2018/2019 nameravajo 
inštruktorji MISP implementirati program po različnih osnovnih šolah, širom Slovenije. 
Program v prvi vrsti načrtuje pridobivanje soglasja staršev, saj je dotik izredno občutljivo 
področje, katerega se v programu MISP najprej spoštuje in upošteva. Se pa v slovenskem 
šolskem prostoru uporablja številne masaže po programu G. Schmidt (2008b). 
 
Koristi masaže za otroka (Elmsäter in Hétu, 2007): 

• priložnost, da se otrok nauči reči »da« ali »ne« masaži; 

• otrok razvije občutek, da je enak med svojimi vrstniki; 

• pridobi občutek sproščenosti, zmanjšanje stresa; 

• izboljšanje koncentracije; 

• spodbujanje in razvijanje lastne domišljije; 

• raziskovanje različnosti med posamezniki v skupini; 

• razvijanje spoštovanja do vrstnikov; 

• močnejši občutek povezanosti med seboj v skupini. 
 
S programom se želi še doseči dve pomembni dejstvi, in sicer skrb drug za drugega in 
spoštovanje. To velja tako za otroke v učnem procesu kot tudi za starše. Vedno se uporablja 
pozitiven govor. 
 
Program MISP izpostavlja prednosti tudi za učitelja: 

• več harmonije v razredu; 

• inovativne metode, ki naredijo kurikulum v šolah bolj uporaben preko dotika; 

• lažje in bolj tekoče delo v razredu; 

• doživljanje pozitivnih učinkov oksitocina; 

• manj hrupa v razredu; otroci se lažje umirijo;  

• boljši učni dosežki v času pouka; 

• večje zaupanje med vrstniki in  

• mirnejši razredi in celotno učno okolje. 
 
Poleg koristi za učence in učitelje program masaže prinaša prednosti in koristi za šolo na širši 
ravni, za starše ter širše socialno okolje. Pomembno dejstvo, ki ga navajata M. Elmsäter in S. 
Hétu (2007) je, da se z masažo ukvarja tudi nevroznanost. Možgani otroka se še vedno 
razvijajo, zato lahko s pomočjo različnih tehnik spodbujamo ter ustvarjamo nevronske 
povezave. S pomočjo programa masaže za otroke spodbujamo, da se sprošča zelo pomemben 
hormon, in sicer oksitocin. Učenci so tako bolj: umirjeni, radovedni, prijazni, manj agresivni, 
pripravljeni vzpostavljati medsebojne socialne stike, pozitivno naravnani, se lažje 
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koncentrirajo in so manj napeti. Poleg oksitocina se pri masaži in dotiku sprošča tudi hormon 
melatonin. Medtem, ko se hormona kortizol in adrenalin v času masaže zmanjšata (Moberg, 
2003, v Marsh, 2011). 
 

2.4.4 Čuječnost 

Prvič je širši javnosti predstavil čuječnost doktor molekularne biologije Jon Kabat – Zinn. Leta 
1979 je zbral bolnike z različnimi kroničnimi boleznimi, ki se niso uspešno odzvali na klasično 
zdravljenje, ter jih vključil v program, ki ga je poimenoval Odprava stresa s pomočjo 
čuječnosti. Čuječnost je opredelil kot pozorno zavedanje sedanjega trenutka brez presoje. 
Dejal je, da gre za zavedanje, kaj je v našem umu. Nadalje je zapisal, da je čuječnost: »... 
zavedanje vsakega trenutka. Negovana je s hotenim usmerjanjem pozornosti na stvari, ki jim 
sicer ne posvečamo niti trenutka pozornosti. Je sistematični pristop k razvijanju novih vrst 
nadzora in modrosti v naših življenjih, na osnovi naših notranjih zmožnosti za umiritev, 
usmerjanja pozornosti, zavedanja in uvida.« (Kabat-Zinn, v Škobalj, 2017, str. 30). 
 
Čuječnost je z velikimi koraki stopila tudi v slovenski prostor in se je uveljavila na številnih 
področjih vse od psihoterapije, pozitivni psihologije in v psihološkem svetovanju, vedno bolj 
pa je prisotna tudi v vzgojno-izobraževalnih procesih, v smislu predavanj, seminarjev ter 
mednarodnih konferenc za strokovne delavce in širšo javnost (Škobalj, 2017). 
 

2.4.4.1 Opredelitev čuječnosti 

Černetič (2011) definira čuječnost kot stanje oziroma način zavedanja svojega doživljanja, ki 
ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Pojem čuječnosti se v zadnjih 
desetih do dvajsetih letih silovito razvija na področjih psihoterapije, psihologije ter drugih 
sorodnih področjih. V čuječem stanju se posameznik zaveda svojih misli, čustev, razpoloženja, 
telesnih občutkov, pa tudi zunanjega dogajanja (npr. zvokov, oblik, barv, vonjev, okusov in 
različnih dogodkov). Za opredelitev koncepta čuječnosti se najpogosteje uporablja Kabat-
Zinnova (1990) definicija čuječnosti: »nepresojajoče zavedanje tega, kar se dogaja v sedanjem 
trenutku« (Černetič, 2005, str. 74). 
 
Nadalje A. Rebula (2011) pravi, da smo s pomočjo čuječnosti sposobni strpnosti do samega 
sebe, bolje uravnavamo čustva ter smo v odnosu z drugimi občutljivejši, stabilnejši in mirnejši. 
Čuječnost je sprejemanje in zavedanje svojega doživljanja v danem trenutku. Takšno 
zavedanje lahko vključuje tako notranje (misli, čustva, doživljanja, itd.) kot zunanje dogajanje 
(zvoki, vonji, itd.) (Černetič, 2005). M. Bajt (2016) pravi, da čuječnost razvijamo vsaki dan in 
vse življenje, s stalnim ustvarjanjem stika s seboj. 
 
M. Kralj (2016) razume čuječnost kot vadbo zavestnega usmerjanja pozornosti na tukaj in 
sedaj. V sedanjem trenutku gre za odprto sprejemanje in zavedanje tako notranjega (misli, 
občutki, zaznave) kot tudi zunanjega (okolje, vedenje) sveta. M. Kralj (2016) pravi, da je redna 
uporaba čuječnosti lahko podlaga za učenje različnih spretnosti in znanj. Pri svojem delu kot 
specialna in rehabilitacijska pedagoginja uporablja različne metode dela, ki spodbujajo razvoj 
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socialno-čustvenih kompetenc, učnih kompetenc in rezilientnosti. Pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami vključuje tudi elemente čuječnosti. Avtorica meni, da vadba čuječnosti pri otrocih 
s posebnimi potrebami služi kot varovalni dejavnik tako za duševno kot telesno zdravje ter 
optimističen odnos do življenja. 
 
Če se ob izrazu čuječnost usmerimo tudi na pedagoško strokovno literaturo, se srečamo z 
empatijo. Juul (2017, str. 12) neposredno povezuje empatijo s sočutjem, za oba izraza pa pravi, 
da »sta oblika ozaveščenega stika s samim seboj, svojimi občutki, mislimi in čustvi.« Po 
njegovem prepričanju ima vsakdo prirojeno sposobnost za empatijo in za ozaveščen stik s 
samim sabo. To zmožnost lahko razvijajo in poglabljajo vse življenje tako otroci kot odrasli. 
 
Čuječnost je sprejemajoče preusmerjanje naše pozornosti na naše doživljanje v tem trenutku. 
To pa se nanaša na vse, kar v danem trenutku počnemo. Ti primeri so lahko: naše dihanje, to 
kar vidimo, naše gibanje, naši telesni občutki, to kar vohamo, slišimo, okušamo in se dotikamo 
(O'Morain, 2017). Čuječnost je smiselno uporabiti v situacijah, ko smo nemirni. To pa zahteva 
vajo in našo pozornost. Samo zavedanje še ni čuječnost, temveč je zavedanje in sprejemanje 
temelj vsega in posledično lahko govorimo o čuječnosti. Z odstranitvijo zunanjih dražljajev, 
tako da se umirimo in osredotočimo na trenutek, pravi A. Uranjek (1995), se otroci poglobijo 
v samega sebe. V naši kulturi se pogosto spodbuja usmerjenost navzven, pri sprostitvah pa 
otrokom omogočimo, da se poglobijo vase. To pa je tudi protiutež dejavnikom, ki povzročajo 
strese.  
 

2.4.4.2 Učinki čuječnosti  

O pozitivnih učinkih čuječnosti piše mnogo psihologov, nevroznanstvenikov, pedagoških 
delavcev, učiteljev joge in meditacije ipd. Učenci so pogosto pod različnimi psihofizičnimi 
obremenitvami. Kako lahko zavedanje lastnega doživljanja v danem trenutku pozitivno vpliva 
tako na telesno kot psihično delovanje posameznika in zakaj se odločiti za vaje čuječnosti, 
bomo predstavili in utemeljili v nadaljevanju. 
 
Goldstein (v Černetič, 2016) je objavil pomembne ugotovitve o vplivu čuječnosti na možgane. 
Na nevrobiološkem nivoju je ugotovljeno, da je prakticiranje zavedanja (čuječnosti) povezano 
s povečanjem hipokampusa. To pa je področja možganov, ki je odgovorno za učenje in 
spomin. Tekom čuječnostne vadbe je opaziti zmanjšanje možganskega centra za strah in 
tesnobo, to je amigdale, in po drugi strani povečanje tako imenovanega racionalnega dela 
možganov, prefrontalnega korteksa. Goldstein (prav tam) pravi, da sedaj lažje tudi na ravni 
možganov razložijo, kar je iz raziskav znano že nekaj časa, in sicer da čuječnost pripomore k 
večji psihološki stabilnosti. Tudi Y. Y. Tang, B. K. Hölze in  M. I. Posner (2015) v svojem 
prispevku pišejo o dokazih, da čuječnost povzroča nevroplastične spremembe v strukturi in 
delovanju možganov v predelih, ki so odgovorni za pozornost, organizacijo, emocije ter 
samozavedanja. V prihodnosti vidijo, da s pomočjo raziskav ter študij praksa čuječnosti obeta 
zdravljenje različnih motenj, vpliv na dobro počutje ter krepitev zdravega uma. 
 
Čuječnost spodbuja optimalnejše delovanje izvršilnih kognitivnih procesov (načrtovanje, 



30 
 

delovni spomin, pozornost in koncentracijo, reševanje problemov, mentalno fleksibilnost idr.) 
(Davis in Hayes, 2011). Pri čuječnosti  gre za opazovanje brez kritiziranja, za to da smo sočutni 
do sebe. Čuječnost čez čas povzroči dolgotrajne procese v spremembah razpoloženja, ravni 
sreče in počutja (Williams in Penman, 2015).  
 
Y. Y. Tang in M. I. Posner (2013, v Tancig, 2015) v današnjem času govorita o čuječnostni 
nevroznanosti, ki raziskuje nevrološke mehanizme različnih čuječnostnih praks glede na 
njihove različne stopnje in stanja kot tudi njihovo učinkovanje na vseživljenjsko obdobje. 
Nevroznanstvene raziskave na področju čuječnosti integrirajo teorijo in metode vzhodnjaške 
meditativne tradicije z zahodno psihologijo in nevroznanostjo ter uporabljajo tehniko slikanja 
možganov, fiziološke meritve in psihološke teste. 
 
Hölzel idr. (2011, v Kralj, 2016) pravi, da so nevroznanstvene raziskave potrdile, da se z 
rednim izvajanjem čuječnosti spremenijo strukture in funkcije možganov. Možganske 
povezave med strukturami, v katerih potekajo miselni procesi (mišljenje) in občutki (čustva), 
se povečajo. Na področjih  možganov se pojavi tudi več zgoščenine sivine, ta pa je povezana 
s pozornostjo, uravnavanjem čustev, samozavestjo, sočutjem in samoopazovanjem. Z rednim 
izvajanjem čuječnosti se zmanjša tudi negativen stres.  
 
S. Tancig (2015) govori o tem, kako vstopa čuječnost v šole in šolske programe po celem svetu 
− razvilo se je gibanje Čuječnost in edukacija. Avtorica navaja tudi pomemben vpliv čuječnosti 
na izboljšanje izvršilnih funkcij, ki so pomembne za šolsko uspešnost in izboljšanje socialnega 
ter čustvenega delovanja Izpostavlja tudi, kako tesno so eksekutivne funkcije povezane s 
čuječnostjo. Pravi, da gre za regulacijo čustev, misli in pozornosti. Čuječnost podpira razvoj 
samoregulacije tudi v otroštvu. Izboljšanje samoregulacije ima ugoden vpliv na čustveno-
socialni razvoj, šolsko uspešnost in na spoprijemanje s socialnimi in šolskimi stresnimi 
situacijami. Čuječnost povzroča spremembe v predelih možganov, ki so povezani z učenjem, 
spominom, zavzemanjem perspektive in čustveno regulacijo (prav tam). Raziskave (Burke, 
2010, v Kralj, 2016) potrjujejo učinke vadbe čuječnosti v šolah. Izvajanje čuječnosti vpliva na 
izboljšanje delovanja izvršilnih funkcij, uravnavanje vedenja in čustev (izboljšanje 
razpoloženja), delovnega spomina, pozornosti in koncentracije. Schonert-Reichl in Lawlor  
(2010, v Kralj, 2016) izpostavljata, da se izboljšajo tudi učne (akademske) spretnosti, socialne 
spretnosti, socialno-čustvene kompetence. 

McMurtry (2017) s pomočjo nevroznanosti ilustrira koristi čuječnosti na naše možgane. Pravi, 
da čuječnost vpliva na boljše funkcioniranje naših možganov ter njihovo zdravje. Čuječnost 
opisuje kot kognitivno stanje, nekaj, kar se dogaja globoko znotraj nas. Čuječnost je po svetu 
praksa. Izpostavlja, da je morda  najprimernejši kontekst pozornosti, del osebnega socialnega, 
čustvenega in zdravstvenega učnega načrta.  

E. Škobalj (2017) nagovarja, da naj bo čuječnost temelj vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Čuječnost predstavlja kot temelj oziroma kot pogoj, na podlagi katerega je mogoče razvijati 
sposobnost kritičnega mišljenja. Avtorica čuječnost predstavlja kot strategijo, s katero je moč 
nadgraditi kritično mišljenje, kakor ga večinoma poznamo danes, ter mu dodati nove vsebine. 
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Prakse čuječnosti dopolnjuje s kritičnim razmišljanjem, in sicer tako, da posameznik razmišlja 
o svojih lastnih razmišljanjih in posledično tudi dejanjih (prav tam). 

Na področju čuječnosti, ki jih različni strokovnjaki predstavljajo, v slovenskem prostoru še ni 
raziskave o čuječnosti, ki bi bila narejena na otrocih, mladostnikih in odraslih s posebnimi 
potrebami. M. Kralj, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, je leta 2016 v slovenskem 
prostoru prva s pregledom literature podala različne izsledke raziskav o čuječnosti pri osebah s 
posebnimi potrebami. Pregledala je 14 objavljenih raziskav o učinkovitosti in učinkih različnih 
vadb čuječnosti pri različnih skupinah otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Študije so 
bile narejene pretežno na vzorcih mladostnikov, ki imajo motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, 
sledile so vedenjske težave in avtistične motnje. Za ostale raziskovalne skupine otrok in 
mladostnikov ni našla objavljenih raziskav. Ugotovila je, da je raziskovalna baza o čuječnosti 
omejena zaradi pomanjkanja empiričnih raziskav o učinkovitosti intervencij čuječnosti. Kljub 
temu  izpostavlja, da vse raziskave poročajo, da je vadba čuječnosti učinkovita metoda pri 
obravnavi otrok in mladostnikov z ADHD, MAS in čustveno-vedenjskimi težavami. Poudarja 
pomembno dejstvo, da je za nadaljnji razvoj nujno empirično raziskovanje čuječnosti v 
povezavi s populacijo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, saj se v praksi kaže vse 
večja priljubljenost uporabe čuječnosti tudi na področju dela z osebami s posebnimi potrebami. 
Izpeljala je tudi pilotno študijo (Kralj, 2017), s katero je ugotavljala, kako učiti vadbo 
čuječnosti, kakšen je učinek vadbe čuječnosti in kako meriti učinke vadbe čuječnosti pri otrocih 
in mladostnih s posebnimi potrebami. Izvedena je bila singularna študija primera, v katero je 
bilo vključenih šest otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Avtorica je izpostavila, da 
sta program čuječnosti v celoti opravila le dva mladostnika, ostali niso zaključili. Kot vzrok je 
navedla zmanjšano zmožnost usmerjanja pozornosti tako na notranje kot zunanje okolje. Kljub 
temu, da v priročnikih o vadbi čuječnosti avtorji (Williams in Penman, 2015; Burch in Penman, 
2016; v Kralj, 2017) pišejo, da gre za preprosto naravnane vaje čuječnosti, pa M. Kralj (2017) 
izpostavi, da za otroke, ki imajo učne težave, niso tako preproste in samoumevne. Poleg tega 
pri psihofizičnem fenomenu, kot je čuječnost, vpliva več dejavnikov, ki jih je zaradi 
kompleksnosti težko meriti. Avtorica s svojim prispevkom prikaže svoj raziskovalni primer, s 
katerim nam potrdi, da vadba čuječnosti prispeva k izboljšanju splošnega počutja in 
samouravnavanja pozornosti pri branju in računanju (prav tam). Dodaja, da naj bodo ukrepi za 
čuječnost pri osebah s posebnimi potrebami prilagojeni njihovim potrebam po učenju in 
smiselno umeščeni v programe pomoči. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V teoretičnih izhodiščih smo utemeljili pomen ustvarjalnega giba, joge in masaže za otroke 
ter čuječnost. Glede na predstavljene raziskave se v naših šolah v največji meri kot 
motivacijsko in sprostitveno sredstvo uporablja ustvarjalni gib (Geršak, 2016). Izbor joge in 
masaže za otroke je predvsem odločitev pedagoških delavcev, kako to integrirajo v svoj 
vzgojno-pedagoški proces. Z vajami čuječnosti se sooča v praksi precej pedagoških delavcev 
(Košenina, 2016; Kralj, 2017; Škobelj, 2018), ki prakticirajo čuječnost kot nekaj, kar ima 
pozitivne učinke na učence. Učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju je odvisno od 
njihovih kognitivnih sposobnosti, učijo se s pomočjo konkretnega materiala in situacij. 
Sprostitvena dejavnost je pomemben in nepogrešljiv del PB. Pomembna je pestra ponudba 
raznolikih dejavnosti. S. Kos Knez (2003) priporoča izvajanje sprostitvenih dejavnosti takrat, 
ko je učenec manj motiviran za delo, torej med dvanajsto in štirinajsto uro. V našem šolskem 
prostoru obstaja veliko prostočasnih dejavnosti, za katere se učitelj avtonomno sam odloči. 
Pomembno je, da se prilagodi učno okolje, način podajanja različnih tehnik sproščanja. Pri 
svojem delu učitelji PB opažamo, da prihajajo otroci od pouka utrujeni, razdraženi, napeti, 
nemirni in glasni. Včasih tudi zdolgočaseni in nezainteresirani za nadaljnje delo. V 
dopoldanskem času učenci večino časa presedijo, zato smo v naše raziskovanje vključili 
aktivnosti, ki so terjale več prostega in usmerjenega gibanja, kreativnosti in domišljije. 
Osrednji raziskovalni cilj je bil zagotoviti sproščeno in varno učno okolje. Hkrati pa smo želeli, 
da učenci spoznajo tudi drugačne načine sproščanja.  
Pri našem raziskovalnem delu smo želeli doseči, da se učenci s pomočjo različnih tehnik 
sproščanja razbremenijo »dopoldanskega nahrbtnika« ter se pripravijo za nadaljnje delo. S 
predstavljenimi sprostitvenimi tehnikami se ni v času PB ukvarjal še nihče od zaposlenih na 
šoli, na to temo še ni bilo objavljenih veliko raziskav. V magistrskem delu smo želeli z našo 
raziskavo ugotoviti, ali je z uporabo sprostitvenih tehnik: 1. ustvarjalni gib, 2. joga in masaža, 
3. vaje čuječnosti  mogoče v času PB doseči napredek in pozitiven učinek na učence, in sicer 
na njihovo počutje, motivacijo za nadaljnje delo, pisanje domačih nalog in sproščenost. 
V namen naše raziskave smo pripravili desttedenski trening, ki je vključeval različne 
sprostitvene tehnike: igralne igre, impulz prijateljstva, pantonimske akcije, čarobni prah, 
pozdrav s svojim lastnim gibom, ogledalo, diamant, geometrijski liki s pomočjo giba, učenje 
pesmice s pomočjo gibalnih aktivnosti, deset jogijskih položajev, različni masažni prijemi in 
zgodbe s pomočjo masaže ter vaje dihanja, okušanja, spoznavanja čustev, vaje hvaležnosti itd. 

Vse vaje, katere smo v času treninga opravili, so natančneje opisane v prilogi magistrskega 
dela. 
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3.2 CILJ RAZISKAVE 

Na podlagi raziskovalnega problema smo določili cilje:   
 

1. Predstaviti in preizkusiti sprostitvene tehnike pri petih učencih, ki bodo vključeni v  
desettedenski trening.  

2. Ugotoviti, ali sprostitvene tehnike vplivajo na počutje učencev (vpliv na razpoloženje 
in sprostitev ter na ozaveščanje trenutnega počutja) in izražanje temeljnih čustev. 

3. S pomočjo sprostitvenih tehnik doseči motiviranost učencev za nadaljnje delo v času 
podaljšanega bivanja. 

4. Ugotoviti, ali bodo sprostitvene tehnike pripomogle k boljši učinkovitosti pisanja 
domačih nalog v času podaljšanega bivanja. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi zastavljenih ciljev raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  

R1: Katere sprostitvene tehnike so učenci poznali pred izvajanjem treninga? 
R2: Kakšni so učinki sprostitvenih tehnik na počutje učencev v desettedenskem obdobju? 
R3: Kako in v kolikšni meri s pomočjo sprostitvenih tehnik spodbujamo izražanje čustev? 
R4: Kako sprostitvene tehnike vplivajo na motivacijo opravljanja domačih nalog učencev? 
R5: Na katero sprostitveno tehniko se bodo  posamezni učenci najbolje odzvali? 
R6: Kako bodo sprostitvene tehnike vplivale na učinkovitost pisanja domačih nalog? 
 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in kvalitativni 
raziskovalni pristop. Izvedena je bila kvalitativna raziskava po metodi študije primera (Starman, 
2013). Za preučevanje raziskovalnega problema smo uporabili različne vire podatkov: 
učenčeva dokumentacija, opazovanje, pogovor z razredničarko. Kombinacija raznih virov 
podatkov nam je omogočila kompleksnejši vpogled v obravnavani raziskovalni problem 
(Vogrinc, 2008). Študija primera je vrsta kvalitativne raziskave, ki obravnava subjektivna 
doživljanja posameznika ter interpretira in analizira raziskovalne situacije, dogajanja, odnose 
in vedenja z vidika udeležencev, ki so vključeni v raziskavo. Pri kvalitativnem raziskovanju ne 
uporabljamo statističnih podatkov, temveč raziskovalec tehnike zbiranja podatkov prilagodi za 
analizo manjšega obsega (Vogrinc, 2008). 

Izvedli smo desettedenski trening učencev v PB. Študija primera je bila izvedena na podlagi 
pisnih zapisov desetih tednov, ki smo jih dobili na podlagi opazovanja in beleženja. 
Sprostitvene aktivnosti so potekale v šolskem okolju. Raziskovalne aktivnosti so temeljile na 
zbiranju in analiziranju podatkov s poudarkom na sami aktivnosti učencev in ne zgolj na 
končnih rezultatih. V pomoč nam je bila opazovalna shema (Priloga 1) za posamezna 
raziskovalna vprašanja in ocenjevalne lestvice v obliki dnevnikov za posameznega učenca. Na 
koncu treninga smo ponovno dali isti vprašalnik kot na samem začetku treninga in preverili 
inicialno in finalno stanje odgovorov učencev. Na koncu raziskave smo podali odgovore na 
raziskovalna vprašanja in predstavili kvalitativno vsebinsko analizo. 
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3.4.1 Opis vzorca 

Izbrali smo namenski način vzorčenja. Naš vzorec je predstavljal pet učencev z lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR), in sicer dve deklici in tri dečke. Učenci 
so bili  stari med 11 in 13 let. Vsi so obiskovali 5. razred Prilagojenega izobraževalnega 
programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom ter so bili vključeni v 
oddelek PB. 

V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti učencev, ki so bili vključeni v multiplo študijo 
primera. 

3.4.1.1 Otrok A 

Deklica je stara enajst let in je opredeljena kot otrok z LMDR. Je sedmi otrok v družini, druga 
od dvojčic. V šolskem letu 2017/2018 je bila usmerjena v Prilagojeni izobraževalni program 
devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, v peti razred. Deklica ima težave z 
usvajanjem učnih vsebin, na področju logičnega sklepanja, matematike, naravoslovja ter pri 
slovenskem jeziku. Navodila za delo pomanjkljivo razume in potrebuje dodatna pojasnila in 
vodenje, da naloge opravi. Pri izvedbi nalog ni samostojna. Govor je tih, besedišče skromno, 
vprašanj pogosto ne razume in posledično nanje ne odgovori smiselno. Slabša je tekočnost in 
točnost branja, težave so z dekodiranjem daljših besed. Deklica zamenjuje vrstni red besed, 
prisotne so številne pravopisne napake, izpušča posamezne besede. Učne vsebine se nauči na 
pamet in so podvržene hitremu pozabljanju. Ima težave s priklicem informacij iz dolgoročnega 
spomina, pojmovnim mišljenjem in logičnim sklepanjem. Prisotne so tudi težave z usmerjeno 
in vzdrževano pozornostjo ter delovnim spominom. Na področju izvršilnega funkcioniranja 
izstopajo težave z organizacijo in načrtovanjem. S svojimi izdelki je hitro zadovoljna. Potrebuje 
podajanje snovi ob slikovnem materialu in konkretnih ponazoritvah, enostavna navodila z 
demonstracijo ter sprotno preverjanje razumevanja. Deklica ima na šoli individualno 
psihološko obravnavo. 

Močna področja: šport (igre z žogo), petje, pomoč učiteljem in sošolcem, rada govori o sebi 
in svojih izkušnjah. 

3.4.1.2 Otrok B 

Deklica je stara enajst let je opredeljena kot otrok z LMDR. V šolskem letu 2017/2018 je bila 
usmerjena v Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom, v peti razred. Deklico učne težave spremljajo že ves čas osnovnošolskega 
izobraževanja. Na izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo je ponavljala 3. razred, neuspešna pa je bila tudi v 4. razredu (bila je negativno 
ocenjena pri štirih predmetih). Zaradi neuspeha v snovni šoli ima izrazito nizko samopodobo, 
težko sprejema uspeh drugih in nenehno potrebuje pozitivne potrditve s strani učiteljev in 
učencev. Največ težav ima pri matematiki, saj ima neusvojene računske operacije, slabe 
številske predstave in ne zna poštevanke. Strategij za reševanje nalog nima, njen delovni tempo 
je počasen. Njena pozornost je kratkotrajna in odkrenljiva. V vedenju je prisotna hiperaktivnost 
in impulzivno odzivanje. Potrebno je skrbeti, da ne ukazuje drugim (poskrbi najprej zase in za 
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svoje vedenje). Ima disharmonično kognitivno funkcioniranje. Na besedni lestvici je rezultat 
nizek, na nebesedni pa povprečen. 

Pri pouku sodeluje in sledi učni snovi, vendar želi biti ves čas v ospredju. Potrebna je jasna 
postavitev mej in jasne zahteve, kar tudi težko sprejema. 

Močna področja: trenira rokomet, pomoč učiteljici in sošolcem, urejenost šolskih potrebščin, 
sodelovanje pri pouku, samostojnost, petje in ples. 

3.4.1.3 Otrok C 

Deček je star enajst let in je opredeljen kot otrok z LMDR ter lažjimi govorno-jezikovnimi 
motnjami. V šolo s Prilagojenim izobraževalnim programom devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom je vključen tri leta. Obiskuje 5. razred. Ima izrazite značilnosti 
socialne anksioznosti. Ima težave v socialni interakciji z drugimi, vseh novih dejavnosti se 
ustraši in jih doživlja kot stisko. Deluje mirno, vendar potrebuje stalen nadzor. Ko ni pod 
nadzorom, se obnaša neprimerno, zna nesramno ponagajati šibkejšim učencem. Zaradi nižjih 
kognitivnih intelektualnih sposobnosti, tako na besednem kot tudi na nebesednem področju, 
počasneje usvaja znanja. Pri delu ga ovirata kratkotrajna koncentracija in odkrenljiva pozornost. 
Težave ima na področju finih ročnih spretnosti ter grafomotorike, zato je posledično pisava 
slabše berljiva. Bere z razumevanjem. Piše po nareku, upošteva osnovna slovnična pravila. 
Težko ubesedi naučeno. Med poukom je moteč, težko upošteva dogovore, navodila in šolska 
pravila. Nenehno ga je potrebno opozarjati, usmerjati, saj stalno krši pravila, ker želi  vztrajati 
pri svojem.  Težave ima v komunikaciji s sošolci in učiteljem. V interakciji postane njegova 
igra razdiralna (udari, brcne, potisne), do vrstnikov pristopa na negativen način. Pojavljajo se 
tiki in stereotipni vzorci, povezani s stiskami (oblizovanje okoli ust, umivanje rok, uporaba 
nesmiselnih besed). Ne zmore obvladati svojih reakcij, čeprav daje občutek, da se trudi. Nima 
posebnih interesov. Doma najraje gleda televizijo.  

Pri šolskem delu deček potrebuje veliko vzpodbud, zunanje motivacije ter delo v individualnem 
kotičku. Ne zmore se samostojno organizirati za učenje, hitro obupa. Koncentracija za delo je 
zelo kratkotrajna. Velike težave ima tudi pri vzdrževanju usmerjene pozornosti. Navodila je 
potrebno večkrat ponoviti. Navodil (tako ustnih kot pisnih) ne razume. Kaže stiske ob 
ocenjevanju znanja ter glede poteka samega dne. Deček potrebuje pomoč pri razumevanju 
socialnih interakcij, razvijanju komunikacijskih spretnosti ter sproščanju napetosti. Potrebno ga 
je spremljati ter usmerjati pri vzpostavljanju stikov s sošolci ter oblikovanju ustreznega odnosa 
do njih. 

Močna področja: doslednost pri razrednih zadolžitvah, rad  posodi stvari drugim, rad  glasno  
bere  pred  razredom, poznavanje televizijskih oddaj. 

3.4.1.4 Otrok D 

Deček je star dvanajst let in je opredeljen kot otrok z LMDR. Na šolo v Prilagojeni 
izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom je vključen 
od 1. razreda. Deček ima ventrikuloperitonealno drenažo. Možni so epileptični napadi. Pri 
pouku uporablja slušni aparat, vendar ga v zadnjem obdobju ne želi nositi. Obiskuje peti razred. 
Je prijazen in miren fant. Očesni  kontakt  težje  vzpostavi, v komunikaciji z učiteljem je 
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sramežljiv in  manj zgovoren. V razredu ne izstopa, med sošolci je priljubljen. Rad karkoli 
posodi, če ga kdo za to prosi. S prijatelji, s katerimi se rad druži, rad komunicira, čeprav je bolj 
vase zaprt fant. Nima rad izpostavljanja pred celo skupino. Ko ga ostali sošolci ogovorijo, mu 
je večkrat nerodno.  

Njegov delovni tempo je počasen, potrebuje stalne vzpodbude pri šolskem delu in preverjanje, 
če delu sledi, saj velikokrat miselno odtava. Delovnih navad nima ustrezno razvitih, da se 
potrudi, potrebuje zunanjo motivacijo. Ima zelo veliko domišljije, veliko idej. Zelo uspešen je, 
kadar lahko ustvarja po svoje. Pri pouku nosi očala, vendar ga je potrebno vedno na to  spomniti. 
Če se le da, se učnim obveznostim spretno izogiba. Bere jasno, tekoče, dobro artikulirano in 
glasno. Šolske vsebine zelo dobro razume ter v šoli dosega lepe rezultate. 

Socialne stike z drugimi naveže le občasno, največkrat  jih drugi vzpostavijo z njim. Je zelo 
prilagodljiv, nekonflikten in čuteč do drugih.  

Močna področja: računalniške igre, ustvarjanje, domišljija, pisanje, bogato besedišče, splošna 
razgledanost, logika. 

3.4.1.5 Otrok E 

Deček je star 13 let in je opredeljen kot otrok z LMDR, lažje gibalno oviran otrok in kot otrok 
z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami. Je dobrovoljen deček, izjemno topel in čustven. 
Samoiniciativno se pridruži skupini sošolcev ter navezuje pogovor z odraslimi. Občasno še 
potrebuje pomoč pri osebnem urejanju (zapenjanje zadrge na bundi, zavezovanje čevljev s 
trdim vozlom, opozorilo na osebno urejenost). Deček ima izrazite težave na področju fine in 
grobe motorike; pri orientaciji na omejenem prostoru; pri govoru; branju z razumevanjem; s 
slušnim razčlenjevanjem in razlikovanjem (sičniki/šumniki, slušno podobni glasovi B/D/P); pri 
samostojnem pisanju in povezovanju ter razumevanju snovi. 
 
Je zelo motiviran za šolsko delo, ima veliko željo po uspehu. Pri delu želi biti samostojen. 
Navodilom slabše sledi. Potrebuje usmerjanje učitelja ali sošolca. Učno snov težko razume oz. 
se vsebine mehansko nauči brez povezovanja z vsakdanjimi življenjskimi situacijami. Težave 
ima s priklicem in s samim razumevanjem in povezovanjem informacij.  Avtoriteto spoštuje, 
vendar potrebuje stalno spremljanje njegovega vedenja in opozarjanje na spoštovanje mej in 
dogovorov. Neustrezno vedenje drugih zna hitro posnemati. Je do določene mere samostojen 
(se samostojno uredi, samostojno odhaja k logopedskim uram, k delovni terapiji in fizioterapiji, 
v knjižnico …), vendar pa ne dosega minimalnih standardov znanja. Pubertetniško vedenje se 
nadaljuje (upiranje avtoriteti staršev, otipavanje sošolcev, zaljubljenosti). Deček na šoli 
obiskuje terapijo s psi in terapevtsko jahanje. V letošnjem šolskem letu se je strokovna skupina 
na šoli skupaj s starši zaradi težav pri usvajanju minimalnih standardov odločila za preusmeritev 
v Posebni program vzgoje in izobraževanja, kar je deček dobro sprejel. 
 

Močna področja: razvite delovne navade, motiviranost za šolsko delo, želja po uspehu in 
samostojnosti. 
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3.4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Za sodelovanje otrok v raziskavi smo pridobili soglasje vodstva šole, staršev in razredničarke 
otrok. Predstavili smo jim zastavljeni program ter vse v zvezi z namenom in cilji raziskave ter 
postopki izvedbe. Vsa srečanja so potekala na OŠ Glazija, takoj po končanem dopoldanskem 
pouku, v času PB. Desettedenski trening je potekal od marca do maja 2018. Vseh treningov 
skupaj je bilo 30, potekali  so med torkom in petkom. 

Delo je potekalo v skupini vseh otrok, ki so bili zajeti v raziskavo, katerim se je pridružil še en 
sošolec, ki ni bil zajet v raziskavo. V raziskavi smo načrtovali intenzivno spremljati pet 
učencev, ta pa ni bil med njimi. Vseeno pa nismo želeli, da bi se učenec čutil odrinjenega od 
ostalih sošolcev in je pri treningu sodeloval. 

Na začetku raziskave smo učencem predstavili namen našega dela ter jim razložili, koliko časa 
bodo tovrstni treningi trajali. Razložili smo jim različne sprostitvene tehnike ter kako bo delo 
potekalo. Vsako srečanje je naprej potekalo tako, da smo vsakega učenca posebej vprašali o 
njegovem počutju ter ga prosili, če lahko svoje počutje pokaže na petstopenjski lestvici počutja 
(Priloga 2), ki smo jo poimenovali Termometer počutja. Vsak odgovor smo si vedno zabeležili.  
Isto smo naredili po vsakem treningu in tako smo lahko primerjali odgovore pred in po. Nato 
smo učencem razložili, kako bo tisti  dan treninga potekal. Običajno so si sprostitvene tehnike 
sledile v sledečem zaporedju: prvi dan ustvarjalni gib (običajno torek); drugi dan joga in masaža 
za otroke (običajno sreda) in tretji dan smo izvajali vaje čuječnosti (običajno četrtek). V 
primeru, da je kakšen dan odpadlo ali so bili na šoli organizirani posebni (tehniški, športni, 
delovni ali kulturni) dnevi, smo trening izvedli v petek. 

V drugem delu treninga smo izvajali različne vaje, in sicer glede na izbrano sprostitveno tehniko 
za tisti dan. Po opravljenih vajah smo učence vedno povprašali, ali so vaje predhodno poznali 
ter kako so jim bile vaje všeč, kar so ocenili z oceno od 1 do 5. Odgovore učencev smo sproti 
beležili v ocenjevalno shemo. Hkrati smo opazovali njihove odzive, razpoloženja, izražanje 
neverbalne komunikacije, izražanje njihovih čustev, željo po sodelovanju, utrujenost, 
zdolgočasenost. Izražanje posameznih čustev smo preverili z opazovalno shemo, kjer smo 
opazovali verbalno in neverbalno komunikacijo ter fizične in socialne znake pri učencih. 

Tretji del treninga je vključeval pisanje domače naloge. Domačo nalogo jim je dajala 
razredničarka po predhodnem dogovoru z menoj. Razredničarka jim je običajno dajala domače 
naloge iz slovenskega jezika ter matematike. Struktura domačih nalog je bila  prilagojena glede 
na zmožnosti učencev. 

Med izvajanjem vsakega treninga smo nenehno opazovali odzive učencev, njihove medsebojne 
interakcije, motivacijo za sodelovanje pri vajah, nalogah, igrah. Svoja opažanja in ugotovitve 
smo beležili sproti, po vsakem končanem treningu. Informacije, kot so bile interes učencev za 
delo, ustrezni pripomočki za posameznega otroka, zainteresiranost za delo, čustveno-vedenjske 
težave itd., smo pridobili z opazovanjem tekom vsakega treninga posebej. 

3.4.3 Obdelava podatkov 

Podatke smo kvalitativno obdelali in interpretirali. Potek dejavnosti v času desettedenskega 
treninga smo spremljali s pomočjo ocenjevalne sheme za vsakega učenca. Strukturirano in s 
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pomočjo opazovanja in ocenjevalne liste smo spremljali odzive in reakcije otrok. Sproti smo 
beležili opažanja ter uporabili krajša preverjanja njihovega počutja pred in po vajah s pomočjo 
Termometra počutja (Priloga 2).  

T. Lamovec (1992, v Smrtnik Vitulić 2004) je poudarjala, da ljudje najpogosteje uporabljamo 
tri načine nadzora nad čustvi: 1. ekspresiven − spremenimo izraz ali vedenje z namenom; 2. 
kognitiven – gre za spreminjanje misli in predstav in 3. telesni – spremenimo telesne znake 
čustev. Pri opazovanju izražanja čustev učencev smo izhajali iz gradiva H. Smrtnik Vitulić 
(2004) in K. Majerhold (2017), ki tudi obravnavata in predstavljata temeljna čustva. 

Veselje: opazovali smo ga kot doživljanje prijetnosti. Veselje se opisuje kot nekaj prijetnega in 
je posledica telesnega odziva. Posameznik poglablja pozitiven odnos z ljudmi v zunanjem 
svetu. Opazovali smo (povzeto po Majerhold, 2017): 

- verbalne in neverbalne znake: nasmeh, sproščen obraz, objem sošolca, poskočnost;  
- fiziološke znake: nekonfliktna komunikacija, pozitivna naravnanost ter sodelovalnost 

med sošolci in  
- sociološke znake učencev: iskrivost, humor, razigranost, zadovoljstvo, ponos, 

naklonjenost, občutek »moči«, da zmoremo. 

Jeza: opazovali smo posameznikovo urejanje sveta v skladu  z njegovimi željami, vrednotami 
in cilji. Jeza je pogosto usmerjena k zunanjemu svetu (drugim ljudem, predmetom), posameznik 
pa je lahko jezen tudi sam nase (Smrtnik Vitulić, 2004). Opazovali smo (povzeto po Majerhold, 
2017): 

- verbalne znake: žaljivke, zbadljivke, odrezavo odgovarjanje, lahko tudi kričanje; 
- fizične znake: metanje zvezka, torbe po tleh, udarec po mizi, brca v mizo, učenec odrine 

ali celo udari sošolca; 
- fiziološke znake: »grd« izraz na obrazu, povišan pulz, rdečica, nestrpno vedenja; 
- sociološke znake: nesodelovalnost, tekmovalnost, agresivnost in individualnost. 

Na osnovi zbranega gradiva smo podatke grafično predstavili ter opisno interpretirali. Uporabili 
smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Žalost: lahko razumemo kot nasprotje veselju (Oatley in Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 
2004). H. Smrtnik Vitulić  (2004) pravi, da posameznik, ki je žalosten, usmerja pozornost nase 
in na svoje doživljanje. K. Majerhold (2017) izpostavlja, da smo žalostni, ko nekaj ni tako, kot 
bi moralo biti (npr. smo prikrajšani in čutimo pomanjkanje v osebnem, čustvenem ali 
materialnem smislu), smo naredili nekaj, kar obžalujemo ali ko nam nekaj ni uspelo tako, kot 
smo si zadali. Opazovali smo (povzeto po Majerhold, 2017): 

- verbalne znake: »Oh danes sem izvedela, da sem dobila slabo oceno.«; 
- fizične znake: sključena drža, sklonjena glava, obrnjen pogled v tla in stran od ljudi, itd. 
- fiziološke znake: brezvoljnost v odnosu do druženja s ostalimi sošolci, zaprtost vase; 
- sociološke znake: pomanjkanje zanimanja, nesodelovalnost, brezvoljnost, zaprtost vase.  
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Strah: je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Razlikujemo več vrst strahov: anksioznost, 
zaskrbljenost, trema, socialna plašnost (Smrtnik Vitulić, 2004). Opazovali smo (povzeto po 
Majerhold, 2017): 

- verbalne znake: »Danes pišemo test.«; 
- fizične znake: napete obrazne in telesne mišice, tresenje, drhtenje, naježenost; 
- fiziološke znake: osredotočenost na morebitnega »napadalca«, potencialna agresivnost; 
- sociološke znake: napadalnost, nemirnost; pozabljivost, raztresenost. 

Brezbrižnost: je čustvo, ki predstavlja pomanjkanje zanimanja ali navdušenja za nekaj ali 
nekoga. Kaže se kot pasivnost do nečesa ter odsotnost čustvene motivacije za nekaj ali nekoga. 
Opazovali smo (povzeto po Majerhold, 2017): 

- verbalne znake: »Danes se mi nič ne da.«; 
- fizične znake: nezainteresiranost za delo, nezainteresiran pogled, sključena drža; 
- fiziološke znake: zmanjšana želja po veselju, naklonjenosti, sodelovalnosti in druženju; 
- sociološke znake: izogibanje druženju, izogibanje prevzemanje odgovornosti; 

nejevolja, lenoba, zdolgočasenost, zaprtost vase. 

Temeljna čustva je M. Cvetek (2014) poimenovala tudi kot senzo-motorično-afektivna 
upravljalna področja. Gre za ustrezne odzive na vedenjski, fiziološki, kognitivni in afektivni 
ravni. 

Ostale podatke za pridobivanje naših rezultatov smo pridobili s pomočjo ocenjevalne sheme 
(Priloga 1), ki smo jo sami pripravili. Podatke smo nato vstavili v grafe ali tabele ter jih 
interpretirali. 

S pomočjo inicialnega in finalnega kratkega vprašalnika (Priloga 2 ) smo želeli ugotoviti, ali so 
učenci poznali kakšne vaje sproščanja ter ali je trening pustil kakšen vtis na učence. 
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV  

V nadaljevanju bomo za vsako sprostitveno tehniko posebej predstavili pridobljene rezultate 
ter jih prikazali s preglednim grafom. Rezultate bomo predstavili po sklopih, tako kot smo 
treninge tudi izvajali. Podatki, ki jih želimo izpostaviti, so rezultati, ki smo jih pridobili s 
pomočjo vsakega treninga ter s pomočjo katerih želimo odgovoriti na zastavljena raziskovalna 
vprašanja. Za lažjo preglednost in prezentacijo vseh treningov po sklopih bomo s pomočjo 
grafov prikazali dobljene rezultate ter interptretacijo.  

4.1 USTVARJALNI GIB 

Učenec 
Srečanje  
1  

Srečanje 
2 

Srečanje 
3 

Srečanje 
4 

Srečanje 
5 

Srečanje 
6 

Srečanje 
7 

Srečanje 
8 

Srečanje 
9 

Srečanje 
10 

Deklica A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deklica B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: 0 - NE 

  1 - DA 

Tabela 1: Poznavanje vaj  ustvarjalnega giba glede na posamezno srečanje 

 

Graf 1: Prikaz poznavanja vaj ustvarjalnega giba glede na posamezno srečanje 

Iz Grafa 1 je razvidno, da učenci niso poznali nobene izmed vaj ustvarjalnega giba. Vse vaje so 
bile za njih predstavljene in izvajane povsem na novo. 

 

Deklica A

Deklica B

Deček C
Deček D
Deček E

0 0 0 0 0 0 0 0
0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznavanje vaje (Da/Ne)

Deklica A Deklica B Deček C Deček D Deček E
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Uče
nec 

S1 
Pr
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S1 
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S2 
Pr
ej 

S2 
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em 

Sre
čanj
e 2 

S3 
Pr
ej 

S3 
Pot
em 

Sre
čanj
e 3 

S4 
Pr
ej 

S4 
Pot
em 

Sre
čanj
e 4 

S5 
Pr
ej 

S5 
Pot
em 

Sre
čanj
e 5 

S6 
Pr
ej 

S6 
Pot
em 

Sre
čanj
e 6 

S7 
Pr
ej 

S7 
Pot
em 

Sre
čanj
e 7 

S8 
Pr
ej 

S8 
Pot
em 

Sre
čanj
e 8 

S9 
Pr
ej 

S9 
Pot
em 

Sre
čanj
e 9 

S1
0 
Pr
ej 

S10 
Pot
em 

Sreč
anje 
10 

De
klic
a A 3 5 2 2 5 3 2 5 3 2 5 3 3 5 2 2 5 3 1 5 4 2 5 3 3 5 2 3 5 2 

De
klic
a B 4 5 1 3 5 2 4 5 1 3 5 2 4 5 1 3 5 2 3 5 2     0 3 5 2 4 5 1 

Deč
ek 
C 4 5 1 3 5 2 3 5 2 3 5 2 4 5 1 3 5 2 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 

Deč
ek 
D 4 5 1 4 4 0 4 5 1 4 5 1 4 5 1 3 4 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 4 5 1 

Deč
ek 
E 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 4 5 1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 

Legenda: 1 do 5  lestvica počutja 
Tabela 2: Rezultati merjenja počutja pred in po srečanju 

 

Legenda: -0,5 do 4,5 izračunana sprememba počutja (izračun počutje po srečanju 
– počutje pred srečanjem) 

  1 do 5  lestvica počutja 
Graf 2: Prikaz spremembe počutja po vsakem srečanju 

Učinki sprostitvenih vaj na počutje učencev so razvidni v Grafu 2. Največji učinek so imele 
vaje na obe deklici. Počutje deklice A se je občutno izboljšalo in lahko sklepamo, da so vaje 
pozitivno vplivalo nanjo. Deklica prihaja k PB zelo nerazpoložena, pogosto brezbrižna in 
anksiozna. Dopoldanske situacije zelo vplivajo na njeno počutje. Kot je razvidno iz Grafa 2, 
vaje ustvarjalnega giba zelo pozitivno vplivajo na njeno počutje. Tudi pri deklici B se je počutje 
v povprečju pri vseh srečanjih izboljševalo. Pri enem srečanju ni bilo nobenega večjega vpliva 
na njeno počutje, saj je bila žalostna, ker si je pred dvema dnevoma zlomila roko. Pri dečku C 
je počutje nihalo, vendar se je po izvajanju vaj tudi njegovo počutje izboljšalo. Pri dečku D so 
sprostitvene vaje manj vplivale na počutje kot pri ostalih treh učencih, vendar glede na 
pridobljene rezultate ugotavljamo, da se je njegovo počutje kljub temu izboljšalo. To se jasno 
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vidi tudi na Grafu 2. Deček je po naravi bolj miren in likovno ustvarjalen. Gibanje ni njegovo 
najljubše področje, zato so mu vaje predstavljale izziv. Za dečka E težko trdimo, da so vaje 
imele kakršenkoli pozitiven ali negativen vpliv, saj je bilo njegovo počutje vedno konstantno 
ter enako ocenjeno, in sicer z oceno 5. 

Ugotavljamo, da so vaje ustvarjalnega gibanja na vseh srečanjih pozitivno vplivale na počutje 
vseh učencev. Na nekatere učence so imele vaje večji in bolj intenziven učinek, na druge 
nekoliko manjši. Njihovo razpoloženje se je na splošno izboljšalo. 

  Prej Potem 

Učenec / razpoloženje Vesel Jezen Žalosten Nerazpoložen Brezbrižen Vesel Jezen Žalosten Nerazpoložen Brezbrižen 

Deklica A 2 0 3 5 0 10 0 0 0 0 

Deklica B 4 0 3 0 3 10 0 0 0 0 

Deček C 2 0 0 6 2 10 0 0 0 0 

Deček D 6 0 0 2 2 10 0 0 0 0 

Deček E 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Legenda:  0 – 10 (vsota posameznih merjenih čustev)   
Tabela 3: Rezultati merjenja temeljnih čustev pred in po srečanjih 

 

 

Legenda:  razmejitvena črta 
Graf 3: Sumaren prikaz temeljnih čustev pred in po srečanjih 

Pri učencih smo opazovali tudi njihova čustvena stanja pred samim srečanjem ter tudi kakšne 
so bile njihove čustvene reakcije po srečanju. Pri ustvarjalnem gibu se je izkazalo, da so imele 
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vaje pozitiven vpliv na vse učence, tako kot je razvidno tudi na Grafu 3. Še posebno izrazito je 
to bilo zaznati pri deklici A, katere razpoloženjsko stanje pogosto niha. Iz njenega 
nerazpoloženega, brezbrižnega stanja so se njene čustvene reakcije izrazito spreminjale. Že med 
samimi vajami je postala bolj prijazna, prilagodljiva ter potrpežljiva do sošolcev. Po vajah je 
dečku C zelo rada pomagala  pri domačih nalogah. Tudi na ostale učence so vaje ustvarjalnega 
giba imele pozitivne učinke in je bilo moč jasno razbrati njihova čustvena stanja. Pri 
ustvarjalnem gibu so se zelo sprostili, bili kreativni ter pozitivno naravnani drug do drugega. 
Izkazovali so občutek, da zmorejo ter pri izvajanju vaj izrazito uživali ter se sprostili. Na obrazih 
je bilo zaznati nasmeh, sproščen obraz, poskočnost, sodelovanje s sošolci. Pri deklicah A in B 
je bilo zaznati toplino na obrazu ter nenehno nasmejanost. Pri bolj energičnih vajah so učenci 
postali razigrani, glasni, pogumni in sodelovalni drug do drugega. Ko so bili v središču 
pozornosti, so prevzeli svoje vloge. Zelo dobro sta se pri tem znašla deklica A ter deček D. Pri 
dečku D smo opazili, da je postal tudi bolj klepetav in nasmejan. Vaje so v določenih trenutkih 
povezovale učence med seboj. Ob koncu vaj so izražali zadovoljstvo in veselje. Včasih so bili 
po določenih vajah zadihani ter prijetno utrujeni. 

Učenec / 
odgovor Uživam Razveselim Se lažje sprostim Zanimive Se zabavam Sodelujem 

Deklica A 6 4 6 6 7 6 

Deklica B 5 5 5 8 9 8 

Deček C 6 5 3 7 8 6 

Deček D 3 1  0 8 5 7 

Deček E 6 7 4 7 8 8 

Tabela 4: Rezultat seštevka odgovorov učencev pri merjenju interesa/motivacije 
sprostitvenih tehnik za nadaljnje delo 

 

Graf 4: Prikaz seštevka odgovorov učencev glede interesa/motivacije izvajanja 
sprostitvenih tehnik za nadaljnje delo 
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Ustvarjalni gib je vplival na motivacijo učencev za opravljanje nadaljnjega dela. Iz Grafa 4 je 
razvidno, da je večina učencev sodelovala, da so jim bile vaje zanimive ter so se zabavali. 
Učenci so se nekoliko težje sprostili. Velik interes za sodelovanje pri vajah sta izkazovali obe 
deklici ter deček C. Ob izvajanju vaj so trije učenci (A, B, C) izrazito bolj uživali kot ostala dva 
(D in E). Deček D se je zelo težko sprostil ter se ni razveselil vseh vaj. Kljub temu pa se je 
zabaval, povedal, da so mu vaje zanimive ter se ni upiral po nesodelovanju. Potreboval je več 
časa, da se je sprostil ter vživel v sam proces. Motivacija za nadaljnje delo je bila prisotna pri 
vseh učencih. 

Učenec 
Srečanje 
1  

Srečanje 
2 

Srečanje 
3 

Srečanje 
4 

Srečanje 
5 

Srečanje 
6 

Srečanje 
7 

Srečanje 
8 

Srečanje 
9 

Srečanje 
10 

Deklic
a A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Deklic
a B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Deček 
C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Deček 
D 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
Deček 
E 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Legenda:  1 do 5  Lestvica všečnosti 
Tabela 5: Rezultat merjenja všečnosti sprostitvenih tehnik 

 

 

Graf 5: Prikaz všečnosti sprostitvenih tehnik po srečanjih 

Graf 5 prikazuje, da so bile učencem sprostitvene tehnike ustvarjalnega giba zelo všeč. Deklici 
A in B sta na lestvici od 1 do 5 vedno označili z oceno 5. Z besedami sta vedno povedali, da 
jima je bilo zelo fajn in všeč. Tudi deček C je vaje ustvarjalnega giba vedno označil z oceno 5. 
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Pri vajah je zelo rad sodeloval, hitro se je sprostil ter tudi zelo razživel. Občasno ga je bilo 
potrebno tudi opozoriti, naj se malo umiri. Določena navodila mu je bilo potrebno ponovno 
razložiti. Deček D, kateremu so vaje ustvarjalnega giba predstavljale precejšen izziv, je na naše 
presenečenje ocenil 3. in 5. srečanje z odlično oceno. Glede nato, da ga je bilo potrebno 
spodbujati, motivirati pri sami izvedbi vaj, nas je presenetilo, da so mu bile vaje všeč. Učno 
snov iz matematike smo povezali z gibom in pri dečku D se je že med samo izvedbo vaje 
opazilo, da mu je bila vaja všeč. Tudi ko smo ponavljali poštevanko s pomočjo giba, je bilo 
opaziti zadovoljstvo in nasmeh na obrazu dečka D. Všeč mu je bila tudi pantonima, kar je bilo 
zaznati v njegovi sproščenosti in zgovornosti. Posledično kažejo tako tudi njegovi odzivi in 
ocene. Sicer pa je v večini primerov vaje ocenil z oceno 4, kar si tudi štejemo v veliko 
zadovoljstvo in sklepamo, da so mu bile vaje všeč. Deček E je vaje pogosto ocenil z oceno 5, 
razen pri zadnjih dveh srečanjih. Učenje pesmice mu je težje šlo, prav tako igranje s čarobnim 
prahom. Kljub temu je obe srečanji ocenil zelo dobro, in sicer z oceno 4. 

Kot je razvidno iz Grafa 5, je ustvarjalni gib učencem zelo všeč. 

Učenec / 
odgovor 

Piše nalogo 
samostojno 

Potrebuje 
pomoč pri 
nalogi 

Vztraja pri 
pisanju DN do 
konca 

Prosi za 
pomoč 

Mora iti na 
WC ali piti 
vodo 

Nalogo 
pravilno reši 

Deklica 
A 10 2 5 1 1 10 
Deklica 
B 8 5 5 5 0 9 

Deček C 3 9 7 10 3 4 

Deček D 8 3 3 1 0 8 

Deček E 2 9 10 10 0 1 
Tabela 6: Rezultat seštevka odgovorov učencev pri merjenju učinkovitosti pisanja 
domačih nalog 

 

Graf 6: Prikaz učinkovitosti pisanja domačih nalog po učencih 
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Pri pisanju domačih nalog smo opazovali značilnosti, ki so predstavljene v Grafu 6. Najbolj 
uspešna pri pisanju domačih nalog je bila deklica A. Nalogo je v večini primerov pisala 
samostojno ter jo tudi pravilno rešila. Za pomoč je prosila zgolj enkrat. Pomoč pri nalogi je 
potrebovala le dvakrat. K vztrajanju pri pisanju naloge do konca jo je bilo potrebno občasno 
tudi spodbujati in motivirati, saj se je njena pozornost pogost usmerila proti dečku C. Tudi 
deklica B je bila uspešna pri pisanju domačih nalog. Nalogo je v večini primerov pravilno rešila 
ter jo pisala samostojno. Znala je prositi za pomoč ter je pri nalogi vztrajala. Občasno je 
potrebovala dodatno spodbudo za dokončanje naloge. Deček C na začetku šolskega leta ni želel 
prositi za pomoč pri pisanju domače naloge. Potrebno ga je bilo navajati na to, da s tem, ko 
prosimo za pomoč, ni nič narobe. Naš cilj je bil, da se nauči čim bolj samostojno poiskati 
strategije, kako poiskati pomoč, v primeru, ko le-to potrebuje. Na začetku naših srečanj je imel 
potrebo po brskanju po peresnici ali torbi, gledal je naokrog svoje sošolce ter se zelo težko 
usmeril na pisanje domače nalog. Proti koncu naših srečanj je veliko bolj samozavestno znal 
pristopiti do učiteljice in izraziti, kaj želi. Zelo pogosto je potreboval pomoč, vendar je pomoč 
na koncu srečanj znal poiskati. To štejemo kot učenčev velik napredek. V večini primerov je 
pri domačih nalogah vztrajal do konca. Na začetku, na prvih treh srečanjih, je imel tudi potrebo, 
da gre na stranišče ali pije vodo, kasneje je ta potreba izzvenela. Deček D je v večini primerov 
nalogo samostojno reševal ter jo tudi pravilno rešil. Njegov tempo dela je počasen, zato ga je 
bilo potrebno spodbujati, da je nalogo pravočasno rešil. Deček si za pisanje domače naloge 
vzame čas ter vmes tudi odtava v svoj svet. Za pomoč je prosil zgolj enkrat, ko mu res ni bila 
razumljiva besedilna matematična naloga. Sicer je reševal bolj ali manj sam. Kljub vsemu je 
bil pri reševanju uspešen. Zaradi svojih nižjih intelektualnih sposobnosti ter različnih 
primanjkljajev je deček E potreboval stalno pomoč tako pri rednem učnem delu kot tudi pri 
domačih nalogah. Za delo je bil motiviran ter je vztrajal do konca. Potreboval je dodatno 
razlago, oporo ter nenehno spremljanje. 
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4.2 JOGA IN MASAŽA ZA OTROKE 

Tudi pri tem sklopu sprostitvenih vaj smo rezultate prikazali s pomočjo tabel in grafov. Pod 
vsakim sledi tudi interpretacija rezultatov. 

Učenec 
Srečanje 
1  

Srečanje 
2 

Srečanje 
3 

Srečanje 
4 

Srečanje 
5 

Srečanje 
6 

Srečanje 
7 

Srečanje 
8 

Srečanje 
9 

Srečanje 
10 

Deklica 
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deklica 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: 0 - NE 

  1 - DA 

Tabela 7: Poznavanje vaj joge in masaže 

 

Graf 7: Prikaz poznavanja vaj joge in masaže 

Iz Grafa 7 razvidno, da pred treningi učenci niso poznali nobene jogijske vaje in nobenega 
prijema masaže. Njihovi odgovori so bili, da to počnejo prvič. 
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Uče
nec 

S1 
Pr
ej 

S1 
Pot
em 

Sre
čanj
e 1 

S2 
Pr
ej 

S2 
Pot
em 

Sre
čanj
e 2 

S3 
Pr
ej 

S3 
Pot
em 

Sre
čanj
e 3 

S4 
Pr
ej 

S4 
Pot
em 

Sre
čanj
e 4 

S5 
Pr
ej 

S5 
Pot
em 

Sre
čanj
e 5 

S6 
Pr
ej 

S6 
Pot
em 

Sre
čanj
e 6 

S7 
Pr
ej 

S7 
Pot
em 

Sre
čanj
e 7 

S8 
Pr
ej 

S8 
Pot
em 

Sre
čanj
e 8 

S9 
Pr
ej 

S9 
Pot
em 

Sre
čanj
e 9 

S1
0 
Pr
ej 

S10 
Pot
em 

Sreč
anje 
10 

De
klic
a A 4 5 1 2 5 3 3 5 2 2 5 3 2 3 1 3 5 2 2 5 3 4 5 1 3 5 2 4 5 1 

De
klic
a B 4 5 1 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 4 5 1 2 5 3 4 5 1 4 5 1 3 5 2 

Deč
ek 
C 4 5 1 4 5 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 2 5 3 5 5 0 4 5 1 3 5 2 

Deč
ek 
D 4 4 0 5 5 0 4 5 1 3 4 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 4 5 1 4 5 1 

Deč
ek 
E 5 5 0 4 5 1 4 5 1 5 5 0 4 5 1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 

Legenda: 1 do 5  lestvica počutja 
Tabela 8: Rezultati merjenja počutja pred in po srečanjih 

 

Legenda: -0,5 do 3,5 izračunana sprememba počutja (izračun počutje po srečanju 
– počutje pred srečanjem) 

  1 do 5  lestvica počutja 
Graf 8: Prikaz spremembe počutja po vsakem srečanju 

Graf 8 prikazuje vpliv jogijskih vaj ter masaže. Razvidni so pozitivni učinki na počutje učencev. 
Njihovo počutje pred vajami je bilo občutno slabše kot po vajah. Po končani izvedbi vaj so bili 
vsi učenci bolj sproščeni, mirnejši in pripravljeni na nadaljnje delo. Izrazita sprememba počutja 
je opazna pri deklici A, kjer je razvidno, da se je njeno počutje po vajah izboljšalo. Tudi pri 
deklici B je opaziti razlike v počutju. Deček C se je po vajah joge in masaže tudi bolje počutil 
ter to tudi jasno izražal. Njegovo vedenje je bilo bolj umirjeno in tudi sam je vedno znova 
povedal, da se počuti bolje. Pri dečku D so tudi opazne razlike v počutju, vendar nekoliko manj 
izrazite. Res, da se je po vajah počutil bolje, vendar je pri jogijskih položajih občasno čutil 
stisko, saj vaj najraje ne bi izvajal. To je bilo opaziti predvsem, ko je gledal naokrog in ni vedel, 
kaj naj počne sam s sabo. Po določenem času je poizkušal izvajati jogijske položaje. Nihče ga 
ni silil k izvajanju. Na razpolago smo mu dali ves potreben čas. Ko je videl svoje sošolce v 
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jogijskih položajih, se je potrudil, kolikor se je lahko. Občasno mu je bilo nerodno, vendar je 
sčasoma tudi to izzvenelo. Po vsakem srečanju so se njegovi odzivi in sodelovanje izboljševali. 
Veliko bolj se je sprostil pri masažah. Najprej je imel zadržke, potem pa se je prepustil ter na 
koncu povedal, da mu je zelo »fajn«. Deček E se je tudi dobro počutil. Njegovo počutje je bilo 
skoraj vedno ocenjeno z oceno 5, tako pred kot po vajah. Nekoliko več težav je imel pri sami 
izvedbi jogijskih položajev, saj ima stopala obrnjena navznoter ter je pri gibanju zelo okoren. 
Ravnotežje mu tudi predstavlja izziv, zato smo mu določene vaje prilagodili. Namen ni bil, da 
bi bili položaji in izvedba jogijskih položajev popolni, temveč, da je bilo vsem učencem 
prijetno, zabavno in posledično sproščujoče. Deček E je zelo užival pri masažah. 

  Prej Potem 

Učenec/razpoloženje Vesel Jezen Žalosten Nerazpoložen Brezbrižen Vesel Jezen Žalosten Nerazpoložen Brezbrižen 

Deklica A 3 0 1 4 2 9 0 0 1 0 

Deklica B 4 0 1 5 0 10 0 0 0 0 

Deček C 6 1 1 2 0 10 0 0 0 0 

Deček D 7 0 0 2 1 10 0 0 0 0 

Deček E 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Legenda:  0 – 10 (vsota posameznih merjenih čustev)   
Tabela 9: Rezultati merjenja temeljnih čustev pred in po srečanjih 

 

Legenda:  razmejitvena črta 
Graf 9: Sumaren prikaz temeljnih čustev pred in po srečanjih 

 

Pri vseh učenci so se njihova čustva spreminjala. Iz nerazpoloženih, utrujenih, zaspanih ter tudi 
brezbrižnih učencev so vaje spodbujale pozitivna čustva. To je razvidno iz Grafa 9, kjer je 
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prikazano stanje temeljnih čustev pred in po izvajanju vaj. Po vajah joge in masaže so bili vsi 
bolj veseli, nasmejani in sproščeni. Zelo so se razbremenili pri nekaterih jogijskih vajah, kot sta 
lev ali mačka. Vaje so jim bile zabavne in smešne. Občutke zadovoljstva in veselja je bilo 
zaznati predvsem preko fizioloških in socioloških znakov. Bili so pozitivno naravnani drug do 
drugega. Med seboj so dobro sodelovali ter bili spoštljivi. Izkazovali so zadovoljstvo, 
naklonjenost drug do drugega ter bili razigrani. Razigranost se je opažala zlasti pri masažah. 
Obe deklici in deček C so do masaže izkazovali navdušenje ter izražali željo po ponovni masaži. 
Na željo vseh smo včasih vaje ponovili ali nekoliko spremenili. Ugotovili smo, da so vaje na 
večino učencev vplivale tako, da so na koncu bili veseli in zadovoljni. 

Izvajanje masaž je vedno potekalo na spoštljiv in miren način. Vedno se je učenca vprašalo, če 
dovoli, da se ga masira, masaža pa se je zmeraj zaključila z zahvalo za dovoljenje, da se ga 
masira. To so učenci spraševali drug drugega ter jim je na koncu srečanj postalo to nekaj 
običajnega. 

Učenec / 
odgovor Uživam Razveselim Se lažje sprostim Zanimive Se zabavam Sodelujem 

Deklica A 10 10 10 10 10 10 

Deklica B 10 10 10 10 10 9 

Deček C 6 7 2 10 10 3 

Deček D 2 4 2 8 4 8 

Deček E 6 7 2 9 9 3 

Tabela 10: Rezultat seštevka odgovorov učencev pri merjenju interesa/motivacije 
sprostitvenih tehnik za nadaljnje delo 

 

Graf 10: Prikaz seštevka odgovorov učencev glede interesa/motivacije izvajanja 
sprostitvenih tehnik za nadaljnje delo 
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Pri izvajanju vaj joge ter masaže rezultati na Grafu 10 prikazujejo, da so učenci imeli interes za 
tovrstne vaje. Po pogovoru z učenci jim je bila masaža bolj všeč od jogijskih vaj. Če bi imeli 
možnost izbire, bi se raje samo masirali, tu pa tam pa naredili kakšno jogijsko vajo. Zelo izrazito 
je svoj interes izkazovala deklica A, saj je pri vajah zelo dobro sodelovala, vaje so ji bile 
zanimive ter se je ob izvajanju vaj zabavala. Sama je tudi povedala, da se s pomočjo določenih 
vaj lažje sprosti. Tudi masaža ji je bila zelo všeč. Zelo podobni rezultati veljajo tudi za deklico 
B. Deklica B je ob jogijskih vajah zelo uživala, sodelovala ter se vaj veselila. Tudi pri masaži 
ji je bilo prijetno. Zanimivo je bilo opazovati dečke, ki so sprva na jogijske položaje gledali 
nekoliko čudno, predvsem dečka C in D. Dečki so se veliko težje sprostili kot pa deklici. 
Dečkoma C in D so vaje predstavljale izziv. Nekatere so se jima zdele malce čudne (npr. lev), 
druge težje (npr. drevo). Vendar pa sta sodelovala pri vseh vajah. Prepustili smo jima, da se ob 
vajah raje zabavata, kot da jih izvajata popolnoma pravilno. Deček C se je ob vajah zelo težko 
sprostil, saj se je pogosto hihital ter opazoval druge. Užival pa je v masaži. Deček D je izkazoval 
najmanjši interes za izvajanje tovrstnih sprostitvenih tehnik, saj je bilo opaziti, da so mu 
določene vaje »brez veze«, nekatere precej neobičajne (lev), druge pa nezanimive (velikan). 
Večji interes je izkazoval pri masaži, saj je rad sodeloval in pogosto imel nasmeh na obrazu. 
Deček E se je ob vajah zabaval in se jih razveselil. Pri izvajanju določenih jogijskih položajev 
je potreboval pomoč, oporo ali dodatno razlago, saj ima težave z ravnotežjem ter razumevanjem 
navodil. Ugotovili smo, da so imeli učenci večji interes za masažo kot za izvajanje joge. Pri 
masaži drug do drugega so bili spoštljivi ter naklonjeni drug drugemu. Jasno so izražali, da jim 
masaža prinaša ugodje in nekaj prijetnega. 
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Učenec 
Srečanje 
1  

Srečanje 
2 

Srečanje 
3 

Srečanje 
4 

Srečanje 
5 

Srečanje 
6 

Srečanje 
7 

Srečanje 
8 

Srečanje 
9 

Srečanje 
10 

Deklica 
A 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
Deklica 
B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Deček C 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 

Deček D 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

Deček E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Legenda:  1 do 5  Lestvica všečnosti 
Tabela 11: Rezultat merjenja všečnosti sprostitvenih vaj joge in masaže 

 

Graf 11: Prikaz všečnosti sprostitvenih vaj joge in masaže po srečanjih 

Na Grafu 11 je opaziti, da sta pri vseh desetih srečanjih na lestvici od 1 do 5, z oceno 5 glede 
všečnosti vaj, vedno ocenila deklica B in deček E. Deklica B je jasno izrazila z besedami, da so 
ji bile vse vaje všeč ter da bi jih z veseljem še izvajala. Zanimivo je, da je deček E ocenil vedno 
z odlično oceno, saj so mu vaje predstavljale velik izziv. Sklepamo, da je masaža pustila 
pozitiven vpliv na njegovo počutje. Ostali trije učenci, deklica A, deček B in deček C, so 
všečnost v povprečju ocenili z oceno 4. Glede na rezultate ugotavljamo, da so jim bile vaje 
všeč, vendar če bi imeli možnost, bi izbrali tudi kaj drugega. Deček D je enkrat ocenil tudi z 
oceno 3, ravno ko sta se izvajala dva jogijska položaja (metuljček in most), ki sta mu 
predstavljala izziv. Zelo težko je dal nogi skupaj, imel je težave z ležanjem in posledično s 
sproščanjem. V večje veselje mu je bila masaža Medvedja hoja, kar se je opazilo tudi na obrazu 
in njegovi telesni sproščenosti. 
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Učenec / 
odgovor 

Piše nalogo 
samostojno 

Potrebuje 
pomoč pri 
nalogi 

Vztraja pri 
pisanju DN do 
konca 

Prosi 
za 
pomoč 

Mora iti na 
WC ali piti 
vodo 

Nalogo 
pravilno reši 

Deklica 
A 9 2 1 1 1 9 
Deklica 
B 10 6 2 4 1 9 

Deček C 10 3 0 8 1 9 

Deček D 10 3 3 3 1 10 

Deček E 6 7 4 9 0 8 
Tabela 12: Rezultat seštevka odgovorov učencev pri merjenju učinkovitosti pisanja 
domačih nalog 

 

 

Graf 12: Prikaz učinkovitosti pisanja domačih nalog po učencih 

Rezultati glede pisanja domačih nalog prikazujejo drugačno sliko kot pa rezultati pri všečnosti. 
Deček D, ki se je zelo težko sprostil ter tudi najnižje ocenil všečnost jogijskih vaj in masaže, je 
bil najbolj učinkovit pri pisanju domače naloge. Deček je domačo nalogo vedno samostojno ter 
pravilno rešil. Običajno ni potreboval pomoči pri pisanju domače naloge, zgolj trikrat je prosil 
za pomoč. Tudi deklici A in B ter deček C so nalogo pisali samostojno ter jo pravilno reševali.  
Deklica A ni skoraj nikoli potrebovala pomoči, medtem ko je deklica B prosila za pomoč 
štirikrat. Za pomoč je pogosto prosil deček C, kar se nam je zdelo dobro, saj smo želeli, da sam 
izrazi željo po pomoči in da ne čaka ter gleda naokrog, če mu bo kdo pomagal. Tako kot doslej 
je deček E potreboval pomoč, saj potrebuje pogosto dodatno razlago, oporo ter usmerjanje pri 
nalogi. Kljub vsemu se pa deček E zelo trudi in je zelo pozitivno naravnan. 
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4.3 VAJE ČUJEČNOSTI 

Učenec Srečanje  1  Srečanje 2 Srečanje 3 Srečanje 4 Srečanje 5 Srečanje 6 Srečanje 7 Srečanje 8 Srečanje 9 Srečanje 10 

Deklica A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deklica B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deček E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: 0 - NE 

  1 - DA 

Tabela 13: Poznavanje vaj čuječnosti 

 

Graf 13: Prikaz poznavanja vaj čuječnosti 

Kot je razvidno iz Grafa 13, nihče od učencev ni poznal nobene vaje čuječnosti. 
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Uče
nec 

S1 
Pre
j 

S1 
Pote
m 

Sreč
anje 
1 

S2 
Pre
j 

S2 
Pote
m 

Sreč
anje 
2 

S3 
Pre
j 

S3 
Pote
m 

Sreč
anje 
3 

S4 
Pre
j 

S4 
Pote
m 

Sreč
anje 
4 

S5 
Pre
j 

S5 
Pote
m 

Sreč
anje 
5 

S6 
Pre
j 

S6 
Pote
m 

Sreč
anje 
6 

S7 
Pre
j 

S7 
Pote
m 

Sreč
anje 
7 

S8 
Pre
j 

S8 
Pote
m 

Sreč
anje 
8 

S9 
Pre
j 

S9 
Pote
m 

Sreč
anje 
9 

S10 
Prej 

S10 
Pote
m 

Sreča
nje 
10 

Dekl
ica A 3 5 2 3 5 2 3 5 2 4 5 1 3 5 2 2 4 2 4 5 1 3 5 2 3 5 2 3 5 2 

Dekl
ica B 3 5 2 4 5 1 3 5 2 4 5 1 4 5 1 3 5 2 4 5 1 2 5 3 3 5 2 3 5 2 

Deč
ek C 3 5 2 4 5 1 2 5 3 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 

Deč
ek D 4 5 1 4 5 1 2 5 3 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 3 5 2 4 5 1 4 5 1 

Deč
ek E 3 5 2 4 5 1 4 5 1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 

Legenda: 1 do 5  lestvica počutja 
Tabela 14: Rezultati merjenja počutja pred in po vaji čuječnosti 

 

Legenda: -0,5 do 3,5 izračunana sprememba počutja (izračun počutje po srečanju 
– počutje pred srečanjem) 

  1 do 5  lestvica počutja 
Graf 14: Prikaz spremembe počutja po vsakem srečanju 

Vaje čuječnosti so pozitivno vplivale na počutje vseh učencev. Graf 14 nam za vsakega učenca 
prikazuje, kako se je njegovo počutje po vajah čuječnosti spremenilo. Od začetnega 
nerazpoloženja, anksioznosti, ležernosti, pa tudi utrujenosti in zaspanosti so se po vajah počutili 
bolje. Sami so svoje počutje na Termometru počutja na koncu večine srečanj ocenili z višjo 
oceno kot pred samimi vajami. Izrazito se je počutje izboljšalo zlasti pri deklici A. Tudi pri 
deklici B so vaje imele pozitiven učinek na počutje. Tudi Pri dečku C so vaje imele učinek na 
njegovo počutje. Nekoliko manj izrazito so vaje vplivale na počutje dečka D. Za dečka E ne 
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moremo trditi, da so vaje imele učinke na njegovo počutje, saj je bilo njegovo stanje bolj ali 
manj konstantno. 

Vaje čuječnosti niso imele očitnega pozitivnega učinka na počutje vseh učencev, vendar pa so 
rezultati počutja po vajah boljši. 

  Prej Potem 

Učenec / razpoloženje Vesel Jezen Žalosten Nerazpoložen Brezbrižen Vesel Jezen Žalosten Nerazpoložen Brezbrižen 

Deklica A 2 0 1 2 5 10 0 0 0 0 

Deklica B 5 1 0 3 1 10 0 0 0 0 

Deček C 8 0 0 0 2 10 0 0 0 0 

Deček D 7 0 1 0 2 9 0 0 1 0 

Deček E 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Legenda:  0 – 10 (vsota posameznih merjenih čustev)   
Tabela 15: Rezultati merjenja temeljnih čustev pred in po srečanjih 

 

 

Legenda:  razmejitvena črta 
Graf 15: Sumaren prikaz temeljnih čustev pred in po srečanjih 

 

Vaje čuječnosti so prispevale tudi k boljšemu čustvenemu stanju. Če so bili pred začetkom 
treninga, jezni, nerazpoloženi ali celo brezbrižni, je iz Grafa 15 razbrati, da so po vajah pogosto 
bili videti veseli in zadovoljni. Po mimiki obraza je bilo jasno zaznati njihovo razpoloženjsko 
izboljšanje. Po nekaj srečanjih so jasno vedeli, da so vaje čuječnosti nekoliko drugačne ter 
usmerjene bolj v raziskovanje svojih lastnih občutij, dihanja in umirjanja. 
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Glede na rezultate sklepamo, da so vaje čuječnosti pripomogle k boljšemu čustvenemu 
razpoloženju učencev. 

Učenec / odgovor  Uživam Razveselim Se lažje sprostim Zanimive Se zabavam Sodelujem 
Deklica A 9 9 9 10 10 10 

Deklica B 9 8 8 9 9 10 

Deček C 8 6 6 9 8 5 

Deček D 2 1 0 2 9 8 

Deček E 10 8 2 9 9 4 
Tabela 16: Rezultat seštevka odgovorov učencev pri merjenju interesa / motivacije 
sprostitvenih tehnik za nadaljnje delo 

 

 

Graf 16: Prikaz seštevka odgovorov učencev glede interesa / motivacije izvajanja 
sprostitvenih tehnik za nadaljnje delo 

 

Izvajanje vaj čuječnosti predstavlja izziv za vsakogar. Za učence z LMDR pa toliko bolj. 
Rezultati v Grafu 16 prikazujejo, da je večina učencev rada sodelovala ter se pri vajah zabavala. 
Vaje so jim bile zanimive in so ob njih uživali. Najmanj so bile zanimive dečku D, ki se jih je 
tudi najmanj veselil, zato nas rezultati tudi niso presenetili. Kljub vsemu pa je deček D pri vajah 
sodeloval, opaziti je bilo, da se tudi zabava, vendar je potreboval precej časa, da se je sprostil. 
Pri zadnjem srečanju, ko so si učenci izbirali svojo igračo in so jo lahko odnesli domov, je imel 
deček D največ težav. Ni vedel, kaj naj si izbere, pa tudi za izvajanje vaj je potreboval dodatne 
spodbude. Po nekaj treningih je bilo opaziti viden napredek pri njegovem sodelovanju. 
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Ostali učenci so zelo dobro sprejeli vaje čuječnosti. Presenetilo nas je, da so se znali umiriti ter 
slediti navodilom. Deček C je imel največ težav pri zaprtju oči, vendar smo vedno dopustili 
možnost, da so lahko pri tehnikah dihanja oči odprte ali zaprte. Učencev nismo nikoli z ničemer 
silili. Sicer pa smo zaznali umirjenost ter sproščenost dečka C, ko se je navadil na tovrstne vaje. 
Vaje so imele pozitiven vpliv tudi na dečka E. Kazal je interes ter voljo za izvajanje. Največ 
težav je imel s sproščanjem, vendar se je zabaval ter se vaj veselil. Občasno je potreboval 
dodatno razlago, kako določeno vajo izvesti in kaj se od njega pričakuje. 

 

Učenec 
Srečanje 
1  

Srečanje 
2 

Srečanje 
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Srečanje 
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Srečanje 
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Srečanje 
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Srečanje 
8 

Srečanje 
9 

Srečanje 
10 

Deklica 
A 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

Deklica 
B 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

Deček C 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

Deček D 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 

Deček E 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tabela 17: Rezultat merjenja všečnosti vaj čuječnosti 

 

Graf 17: Prikaz všečnosti vaj čuječnosti po srečanjih 

 

Večina otrok je vaje čuječnosti ocenila z oceno 5, tako kot prikazuje Graf 17. Najmanj so bile 
vaje všeč dečku D, ostali učenci pa so jih ocenili z ocenama 4 ali 5. Glede nato, da so vaje 
čuječnosti za otroke povesem nekaj novega ter drugačnega, nas je presenetil rezultat. 

Legenda:  1 do 5  Lestvica všečnosti 
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Pričakovali smo, da bodo učenci imeli več težav s sodelovanjem ter izvajanjem vaj. Tudi ocene 
všečnosti smo pričakovali nižje.  

Iz Grafa 17 je razvidno, da so vaje čuječnosti učencem relativno všeč. 

Učenec / 
odgovor 

Piše nalogo 
samostojno 

Potrebuje 
pomoč pri 
nalogi 

Vztraja pri 
pisanju DN do 
konca 

Prosi za 
pomoč 

Mora iti na 
WC ali piti 
vodo 

Nalogo 
pravilno reši 

Deklica A 10 2 1 1 0 10 

Deklica B 10 1 2 6 0 9 

Deček C 9 2 4 7 3 8 

Deček D 7 3 3 6 0 9 

Deček E 2 9 10 10 0 3 
Tabela 18: Rezultat seštevka odgovorov učencev pri merjenju učinkovitosti pisanja 
domačih nalog 

 

 

Graf 18: Prikaz učinkovitosti pisanja domačih nalog  

Vaje čuječnosti so dobro vplivale na deklico A. Slednja je naloge vedno prav rešila ter pisala 
domačo nalogo samostojno. V večini primerov je domače naloge končala med prvimi in če je 
bilo potrebno se je tudi sama ponudila za pomoč dečku C ali dečku E. Po vajah je bilo pri deklici 
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A, ki je zelo rada v središču pozornosti,  zaznati umirjenost ter empatičnost do sošolcev. Tudi 
na deklico B so imele vaje dober vpliv. Zelo poredko je potrebovala pomoč pri domačih 
nalogah. Bila je osredotočena ter usmerjena v svoj rezultat. Na dečka C so vaje čuječnosti tudi 
dobro vplivale, saj je bil pogosto zelo umirjen, tih ter predan nalogi. Bolj samozavestno in brez 
zadržkov je znal pristopiti ter prositi za pomoč. Deček D je nalogo v večini primerov pravilno 
rešil ter nalogo samostojno reševal. Znal je pristopiti ter prositi za pomoč. Pri dečku E ni bilo 
zaznati spremembe pri pisanju domačih nalog. 

4.4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V nadaljevanju želimo odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

R1: Katere sprostitvene tehnike so učenci poznali pred izvajanjem treninga? 
 
Učenci pred izvajanjem programa niso poznali nobene izmed sprostitvenih tehnik. Pred 
izvajanjem samega treninga smo jih povprašali, če poznajo kakšne vaje sproščanja ali karkoli 
podobnega. Učenci niso poznali nobenih sprostitvenih vaj. Predstavili smo jim ustvarjalni gib, 
jogo in masažo ter vaje čuječnosti. Kljub razlagi, pogovoru, so vsi učenci odgovorili, da še 
nikoli niso izvajali predstavljenih sprostitvenih tehnik. K izvajanju vaj učencev nismo nikoli 
silili. Vedno so sodelovali prostovoljno. 
 
Na prvo raziskovalno vprašanje na podlagi rezultatov odgovarjamo, da učenci niso poznali 
nobene sprostitvene tehnike. 
 
R2: Kakšni so učinki sprostitvenih tehnik na počutje učencev v desettedenskem obdobju? 
  
Učinki sprostitvenih tehnik na počutje učencev v času treninga so se izkazali kot pozitivni. 
Vedno je bil dobro razpoložen le deček E, ki je svojo oceno počutja na termometru ocenil zelo 
pogosto z oceno 5, in sicer tako pred kot po treningu. Ostali učenci običajno niso nikoli ocenili 
svojega počutja z oceno 5. Njihova ocena se je običajno gibala med 2 in 4. Po treningu oziroma 
po končanih vajah so učenci svoje počutje ocenili z odgovori: da se dobro počutijo, da so veseli, 
da jim je fajn, da so se zabavali in zelo pogosto ocenili z oceno 5. Ko smo njihove odgovore 
ponovno preverili ali so prepričani, da so dali oceno pet, so odgovor pritrdili. Tudi deček D, 
kateremu se pogosto ni dalo sodelovati in bi raje sedel in ustvarjal po svoje, je na koncu skoraj 
vedno pritrdil, da se počuti dobro ter je vaje v večini primerov ocenil z oceno 4 na lestvici od 1 
do 5, dve srečanji pri ustvarjalnem gibu je ocenil z oceno 5. 
Učinki sprostitvenih tehnik imajo pozitiven vpliv tudi na zavedanje in sprejemanje svojega 
telesa. Učenci so imeli možnost spoznavati svoje telo v drugačnih dimenzijah. Sprva so jim 
vaje predstavljale izziv, ko pa so se sprostili in prepustili, so jim postajale vedno bolj všeč. Z 
vajami so izražali svoje počutje ter posledično tudi čustva. S pomočjo različnih tehnik 
sproščanja smo učence spodbujali tudi k medsebojni komunikaciji, k sodelovanju drug z 
drugim, zaupanju, k empatiji, k pozornosti, k osredotočenosti itd. Vse skupaj je prispevalo k 
sproščanju napetosti in posledično na boljše počutje učencev. 
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Vse tri tehnike sproščanja so vplivale na izboljšanje počutja otrok. Ne moremo trditi, da so bile 
katere vaje bolj učinkovite. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da se je počutje pri vseh 
učencih izboljšalo. 
 
R3: Kako in v kolikšni meri s pomočjo sprostitvenih tehnik spodbujamo izražanje čustev? 
 
Pred samim treningom smo se z učenci pogovorili o osnovnih čustvih. Z učenci smo ugotavljali 
razliko med nekaterimi temeljnimi čustvi: veselje, strah, jeza in žalost. Ta ista čustva smo na 
podlagi našega opazovanja ter chek liste ugotavljali pri učencih pred treningom ter po treningu. 
V večini primerov se je izkazalo, da so se njihova čustva po izvajanju vaj spremenila. Iz jeznih, 
žalostnih ali brezbrižnih čustvenih stanj so se le-ta spremenila v pozitivna čustva veselja in 
zadovoljstva. Opazovali smo tako verbalne kot neverbalne znake ter fizične in socialne znake 
čustev. 
Začetna utrujenost je pogosto izzvenela in pogosto so izrazili, da se počutijo prijetno in 
sproščeno. S pomočjo sprostitvenih tehnik smo na večini treningov uspeli pozitivno vplivati na 
čustva učencev. Učenci so bili po vajah tudi bolj umirjeni, strpni ter prijateljsko naravnani. 
Najbolj izrazito umirjenost pri učencih je bilo zaznati po vajah čuječnosti. Takrat so bili učenci 
tišji in so na zelo umirjen način šli pisati domačo nalogo. 
 
Tudi tukaj rezultati kažejo, da ni nobena od sprostitvenih vaj bolj izstopala pri vplivanju na 
izražanje temeljnih čustev. 
 
R4: Kako sprostitvene tehnike vplivajo na motivacijo opravljanja domačih nalog učencev? 
 
Sprostitvene tehnike so pozitivno vplivale na motivacijo za nadaljnje delo. Učenci so zelo 
pogosto pri vajah uživali, se jih razveselili ter se ob izvajanju le-teh zabavali. Vsi so pri vajah 
sodelovali in običajno pokazali zanimanje. Tudi deček D, ki je po naravi bolj počasen in se mu 
pogosto nič ne ljubi, je pri vajah sodeloval. Ko se je sprostil, je pri ustvarjalnem gibu postal 
zelo energičen in razposajen. Deklici sta se s pomočjo vaj lažje sprostili ter se pripravili za 
nadaljnje delo. Pomembno se nam zdi izpostaviti, da nihče od učencev ni med samo izvedbo 
vaj ali po vajah bil utrujen. Tudi vaje jim niso bile pretežke. Med vajami so bili učenci pogosto 
zelo živahni, razigrani, nasmejani in sproščeni. Vedo so imeli interes in željo po izvajanju vaj. 
Če so bile vaje bolj intenzivne, so bile posledično tudi reakcije učencev bolj intenzivne in 
seveda obratno. Pri masaži so se učenci sami od sebe umirili ter izražali, da jim je zelo prijetno. 
Podobno je bilo tudi pri vajah čuječnosti, saj so bile vaje manj intenzivne v smislu gibanja, 
temveč so bile usmerjene v razmišljanje in opazovanje samega sebe. Posledično je bilo pri 
učencih opaziti, da so bili bolj umirjeni in tihi. Na splošno smo opazili, da so imeli interes za 
nadaljnje delo. Poleg pisanja domačih nalog so učenci še dodatno ustvarjali, delali dodatne učne 
liste ali brali knjige. 
 
R5: Na katero sprostitveno tehniko se bodo  posamezni učenci najbolje odzvali? 
 
Učenci so se na vse sprostitvene tehnike presenetljivo pozitivno odzvali. V desettedenskem 
treningu niso nikdar odklonili sodelovanja. Na začetku nas je predvsem skrbelo, da bodo vaje 
za učence prezahtevne ali dolgočasne ter bodo posledično odklonili sodelovanje. Po vsakem 
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treningu so učenci na lestvici od 1 do 5 ocenili, kako so jim bile vaje všeč. Najpogosteje so z 
oceno 5 ocenili sprostitveno tehniko ustvarjalni gib. Pozitivne odzive so učenci pokazali tudi 
pri jogi in masaži. Zelo pozitivno so se odzvali pri masaži. To so izrazili z željo po še. Včasih 
smo masažo ponovili tudi dvakrat, in sicer na željo učencev. Tudi izvajanje vaj čuječnosti so 
nas presenetile. Glede nato, da gre za nekoliko bolj umirjene in vase osredotočene vaje, so 
učenci pokazali zanimanje. Pri vajah so sodelovali in pokazali zaupljivost. Presenetil nas je 
odgovor dečka D, ki je zelo težko dal oceno 5 za kakršnokoli sproščujočo tehniko, vendar je 
ocenil s 5 tudi vajo čuječnosti. Učenci so vaje čuječnosti zelo radi izvajali ter kazali interes. 
Kljub pozitivni naravnanosti do vseh treh vrst sprostitvenih tehnik so se najbolje odzvali in 
izkazali zanimanje za ustvarjalni gib. 
 
Na koncu srečanja smo jih vprašali, katere od treh sprostitvenih tehnik bi si v prihodnje še želeli 
izvajati. Pri vseh je bil odgovor ustvarjalni gib, le deklica B je izrazila željo po jogi in masaži. 
 
 
R6: Kako bodo sprostitvene tehnike vplivale na učinkovitost pisanja domačih nalog? 
 
Učinkovitost pisanja domačih nalog smo preverjali sproti. Pomembno se nam je zdelo, na 
kakšen način učenci pristopijo do pisanja domačih nalog. Po izpeljanih vajah so se učenci brez 
prerekanj ter izgovorov, da bodo naredili domačo nalogo doma, usedli za mizo in samostojno 
pričeli s pisanjem naloge. Opazovali smo učence pri pisanju domačih nalog ter si beležili 
posebnosti. Opazovali smo, ali učenec piše nalogo samostojno. Pomembno se nam je zdelo, da 
pri nalogi vztraja do konca ter zna prositi za pomoč. Na koncu smo nalogo tudi preverili. 
Deklica A je bila pri pisanju nalog najbolj samostojna in je potrebovala najmanj pomoči. Tudi 
deklica B je pravilno reševala domačo nalogo, zelo redko je prosila za pomoč in je nalogo vedno 
rešila do konca. Nekoliko več težav je imel pri pisanju domačih nalog učenec C, ki je na začetku 
moral hoditi na stranišče, pa tudi pit vodo. Naučiti ga je bilo potrebno, da zna prositi za pomoč, 
saj je na začetku treninga raje gledal ostale sošolce in ni vedel, kaj naj počne. Zelo težko je 
prosil za pomoč. Sčasoma je znal na primeren način pristopiti do učitelja in izraziti, kaj želi. 
Naloge ni vedno pravilno rešil, vendar se nam je zdelo pomembno, da pri nalogi vztraja do 
konca. Kar se je tudi zgodilo. Deček D je domačo nalogo reševal sam. Skoraj nikoli ni prosil 
za pomoč, posledično se je zgodilo, da tudi ni prišel do pravilnih rešitev. Naš glavni namen je 
bil, da ga spodbujamo in motiviramo za šolsko delo ter da se nauči prositi za pomoč. Sčasoma 
je tudi vprašal za dodatno razlago ter nato samostojno nadaljeval z delom. Deček E je s svojim 
pozitivnim pristopom vedno začel samostojno reševati nalogo. Vendar zaradi svojih učnih težav 
ter nižjih intelektualnih sposobnosti v je potreboval dodatno razlago in pomoč pri nalogi. 
Domačo nalogo je vedno reševal do konca, včasih jo je dokončal doma. Vedno je bil pozitivno 
naravnan in z vsem je običajno zadovoljen. 
 
Glede na dobljene rezultate ugotavljamo, da so sprostitvene tehnike pripomogle k učinkovitosti 
pisanja domačih nalog. 
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SINTEZA 

 

 

Graf 19: Poznavanje vaj vseh srečanj 

Graf 19 prikazuje skupen prikaz poznavanja vaj iz vseh srečanj, ki smo jih izvedli z učenci. 
Jasno je razvidno, da učenci niso poznali nobene vaje. Glede na dobljene rezultate, ki smo jih 
interpretirali v zgornjih poglavjih, ugotavljamo, da je bila priprava treninga dobrodošla in 
učinkovita sprememba v času PB. 
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Legenda: -0,5 do 4,5 izračunana sprememba počutja (izračun počutje po srečanju 
– počutje pred srečanjem) 

  1 do 5  lestvica počutja 
Graf 20: Počutje pred srečanji in po srečanju 

Graf 20 jasno prikazuje, kako se je počutje učencev iz srečanja v srečanje povečevalo. Na 
nobenem srečanju se počutje nobenega učenca ni poslabšalo. Najpogosteje se je počutje 
izboljšalo za eno do dve oceni. Najbolj se je počutje izboljševalo pri deklici A, kot je tudi 
razvidno v Grafu 20.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da so imele sprostitvene tehnike pozitivne 
učinke na počutje učencev.  
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Legenda:  razmejitvena črta 
Graf 21: Prikaz temeljnih čustev pred in po vseh srečanjih 

Iz Grafa 21 je razvidno, kako so učenci po vajah veseli. Čustva se po srečanjih spreminjajo, in 
sicer iz nerazpoloženih, brezbrižnih, žalostnih čustev se spremenijo v vesela. Na podlagi 
pridobljenih rezultatov sklepamo, da so sprostitvene tehnike iz vseh treh sklopov pozitivno 
vplivale na čustvena stanja učencev. Negativna čustva so med treningi prešla v pozitivna. 
Njihova čustva so bila najpogosteje izražena z veseljem in zadovoljstvom. 
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Graf 22: Prikaz interesa / motivacije za izvajanje vaj in nadaljnjega dela 

V Grafu 22 je razviden interes oziroma motivacija učencev za nadaljnje delo. Najpogosteje 
učenci pri sprostitvenih tehnikah sodelujejo, se zabavajo ter so jim vaje zanimive. Najtežje se 
učenci sprostijo. Graf 22 tudi prikazuje, da so se trije učenci sprostitvenih tehnik pogosto 
razveselili ter tudi uživali. 

 

Graf 23: Prikaz všečnosti sprostitvenih tehnik 
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S pomočjo Grafa 23 ugotavljamo, da so učenci pri večini srečanj ocenili sprostitvene tehnike z 
zelo visoko oceno na lestvici od 1 do 5, z oceno 4 ali z oceno 5. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov sklepamo, da so bile sprostitvene tehnike učencem zelo všeč. 

 

 

Graf 24: Učinkovitost pisanja domačih nalog 

 
Graf 24 prikazuje rezultate učinkovitosti pisanja domačih nalog na vseh srečanjih. Izkazalo se 
je, da so bili učenci na večini srečanj pri pisanju domačih nalog učinkoviti. Trije učenci so 
nalogo pogosto pravilno rešili in nalogo tudi samostojno pisali. Iz Grafa 24 je tudi razvidno, da 
so imeli zelo malo potreb po odhajanju na stranišče ali pitju vode. Sklepamo, da so bili zbrani 
ter usmerjeni na pisanje domače naloge.  
 
Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da so sprostitvene tehnike, ki so bile 
pripravljene za učence, pozitivno vplivale na vse učence. Učenci so se srečanj veselili ter vaje, 
katere so izvajali, zelo dobro ocenili na lestvici všečnosti od 1 do 5. Z raziskavo smo ugotovili, 
da so sprostitvene tehnike iz vseh treh sklopov pripomogle k boljšemu počutju učencev z 
LMDR. Učenci so se po vajah bolje počutili ter jasno izražali čustvo veselja. Glede na 
pridobljene rezultate sklepamo, da so sprostitvene tehnike pripomogle k učinkovitemu pisanju 
domačih nalog. Sprostitvene tehnike so tudi pozitivno vplivale na počutje učencev. Zelo 
pogosto so se po srečanjih počutili bolje kot pred srečanji. Tudi njihova čustva so bila pogosteje 
pozitivna. Glede motivacije za nadaljnje delo ugotavljamo, da so učenci imeli interes za vaje 
ter posledično tudi za nadaljnje delo.  
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Omejitve raziskave 
 
Za čim bolj objektivno in kakovostno interpretacijo rezultatov je potrebno upoštevati tudi druge 
dejavnike, ki so lahko vplivali na rezultate. Vsi učenci so opredeljeni kot otroci z LMDR, 
vendar ima vsak izmed njih svoje posebnosti. Pomembna ugotovitev je, da so vsi učenci 
vztrajali pri izvajanju vaj vseh deset tednov oziroma trideset srečanj. Glede na to, da so bili 
učenci seznanjeni s tem, da sodelujejo prostovoljno, se nam je zdelo pomembno, da od 
sodelovanja, izvajanja sprostitvenih vaj niso odstopili ali odklonili sodelovanja. Do 
sprostitvenih vaj so izkazovali naklonjenost, zanimanje in zaupljivost. K vajam so se radi 
vključevali ter jih ni bilo potrebno posebej motivirati. Učenci so med seboj zelo dobro 
sodelovali, se povezovali v pare in sodelovali samostojno, ko je bilo to potrebno. 
 
Omejitev raziskave je, da smo v raziskavo vključili premajhno število otrok, zato rezultate 
interpretiramo le na podlagi petih učencev, ki so bili vključeni v raziskavo. Na podlagi 
pridobljenih rezultatov lahko predvidevamo, da bi bile tovrstne tehnike sproščanja dobrodošle 
tudi za ostale učence z LMDR ter bi jih bilo smiselno vključevati v vzgojno-izobraževalni 
proces.  

Ugotavljamo, da so vsi učenci pristopali k uram treninga z zanimanjem in veseljem. Dobre 
volje so bili, ko so dobili dobro oceno, ko so praznovali rojstni dan v razredu ali pa se jim je 
kaj lepega zgodilo. Njihovo nerazpoloženje je bilo tudi odraz različnih dogodkov, ki so se jim 
zgodili. Pogosto tudi odraz domačega okolja. Sklepamo, da so različni zunanji dejavniki tudi 
vplivali na odziv in odgovore učencev.  
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5 SKLEP 

Osebe z LMDR potrebujejo drugačne načine poučevanja, prilagojene strategije učenja in 
razlage učne snovi. Potrebno je upoštevati, da gre za zelo heterogeno skupino posameznikov, 
ki imajo različne potrebe, primanjkljaje, zmožnosti in interese. Učno snov najbolje usvajajo na 
konkretni ravni. Učitelj v času podaljšanega bivanja ima več možnosti in priložnosti, da  spozna 
še druge načine otrokovega delovanja. Otroci so ob igrah, sprostitvenih dejavnostih in gibanju  
običajno bolj sproščeni in zgovorni. Sproščenost prinaša ugodje in nekaj prijetnega za učence. 
Če so učenci sproščeni ter na nezavedni ravni sledijo nekim pravilom ter se ob tem še zabavajo, 
lahko dosežemo boljše učinke za učenje, priprave na domačo nalogo, utrjevanje, ponavljanje 
učne snovi.  

V času PB, ko imajo učenci možnost za prosto igro, se pogosto zgodi, da potrebujejo usmeritev, 
vodenje in seveda domišljijo. Slednje jim pogosto primanjkuje, zato potrebujejo odraslo osebo, 
ki jih zna voditi, usmerjati in jim ponuditi različne možnosti.  

Operativni cilji sprostitvenih dejavnosti so tako oddih ter razumevanje, da je sproščanje nujno 
za zdravo življenje. Tega je potrebno učence naučiti in vsakodnevno učiti preko različnih iger, 
socialnih veščin, sprejemanja pravil, razvijanja smisla za humor ter navajanja na različne 
tehnike sproščanja.   

Poučevanje s pomočjo gibanja, improvizacije, plesa je odvisno tudi od našega odnosa do 
tovrstnih vsebin. Učiteljev pristop igra pomembno vlogo. Učitelji smo nenehno igralci in od 
nas je odvisno, ali bomo na odru ustvarjalni, kreativni ter bomo pri tem tudi mi uživali in 
improvizirali, če bo to potrebno. Ni potrebno, da učitelj pozna vse zakonitosti, forme in oblike, 
ki jih vsebuje ustvarjalni gib, joga, masaža ali vaje čuječnosti. V prvi vrsti sta pomembna 
učiteljev odnos ter pristop do tovrstnih vsebin. Vsako stvar se da povedati na različne načine. 
Včasih je že dovolj, da uporabimo neverbalno komunikacijo s pomočjo enostavnega giba. 
Burns (2011) izpostavlja, da potrebujejo možgani spodbudno okolje, da dobro funkcionirajo. 
Ne glede na to, ali je šola zahtevna ali ne, je bolj pomembno to, da ta zahtevnost ne sme biti 
občutena kot grožnja. Poleg vsega pa je pomembna tudi učiteljeva zagnanost, želja po 
raziskovanju ter navdušenje. Odrasli smo tisti, ki vlečemo z zgledom in dejanji.  

V magistrskem delu smo želeli predstaviti in preizkusiti različne sprostitvene tehnike ter 
ugotoviti, ali vplivajo na razpoloženje učencev z LMDR. 

Pri izvajanju raziskave smo ugotavljali učinke različnih sprostitvenih tehnik. Pomen učenja s 
telesom razčlenjuje tudi E. Witoszynskyi (1991, v Kroflič, 1999), ko opisuje, da so ritmično-
glasbene naloge, vaje in igre priložnost, kjer otrok pridobiva individualne izkušnje gibanja, 
sprošča telesne in psihične napetosti, izboljšuje in razširja svoje sposobnosti reagiranja, 
koordinacije in se nauči sprostiti se ter hkrati razvija občutek za telo in gibanje telesa. Poleg 
tega, da so učenci spoznali nekaj osnovnih in preprostih položajev joge ter blagodejne učinke 
masaže, je bil naš glavni namen, da postaneta joga in masaža učencem zabavna, prijetna in 
prijazna. Bolj kot osredotočanje na obliko oziroma na pravilno izvedbo položajev smo želeli 
doseči, da jim vaje postanejo všeč, da jim predstavljajo zabavo, da se z vajami osredotočijo na 
dihanje, sproščanje in napenjanje mišic. Z masažo smo želeli, da učenci spoznajo, kako je dotik 
nekaj prijetnega, sproščujočega in pomirjajočega. Z vajami čuječnosti smo želeli učencem z 
LMDR predstaviti nove tehnike sproščanja, saj so vaje osredotočene predvsem na umiritev in 
dihanje. Učiti se biti prisoten tukaj in zdaj ter se usmerjati na sedanjost je velik izziv za odrasle, 
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kaj šele za učence z LMDR. Učenci so kljub našim pomislekom, da jim bodo vaje pretežke ali 
dolgočasne, izkazali interes za izvajanje vaj. Kljub različnim sprostitvenim tehnikam smo 
ugotovili, da pri vseh treh tehnikah najdemo sprostitvene elemente, ki so si lahko zelo podobni 
in med seboj dopolnjujoči. Tako lahko učne snovi ne povezujemo zgolj z ustvarjalnim gibom, 
temveč jo lahko vnesemo v masažo in tako še dodatno doprinesemo k ponavljanju učne snovi. 
Da se umirimo in doživimo stik s samim seboj, je včasih dovolj že nekaj vdihov in izdihov. Vse 
tehnike, ki smo jih predstavljali v magistrskem delu, so povezane s človekovim gibanjem, 
našimi telesnimi, čustvenimi in ustvarjalnimi potrebami ter tudi potrebami po izražanju, 
komuniciranju in sproščanju. Vsaka sprostitvena tehnika se lahko izvaja sama zase, hkrati pa 
imajo lahko tudi dopolnjujočo se funkcijo. Človekova potreba po gibanju je univerzalna, saj se 
v naravi vse spreminja in giba – od gibanja vesolja, planetov, življenja vseh živih bitij do 
gibanja atomov in molekul, zato nas ne preseneča, da so želje in potrebe človeka po gibanju 
nekaj primarnega. M. Zagorc (1997) celo pravi, da gibanje prebuja življenje v nas in skozi svoje 
telo doživljamo svet okrog sebe. S tem, ko smo izvajali vaje ustvarjalnega giba, smo skrbeli 
tudi za prisotnost »biti tukaj in zdaj«. Sicer tega nismo nikoli na glas izrekli, smo se pa zavedali, 
da gre za proces čuječnosti, ki je neposredno prepleten tako z ustvarjalnim gibom kot z asanami 
pri jogi ter dotikom pri masaži. V vsakem izmed t. i. treningov je šlo za namerno ustvarjanje 
pozornosti na sedanji trenutek, katero izpostavlja tudi Černetič (2005). 

Z magistrskim delom smo potrdili, da se lahko učence z LMDR motivira za delo in pisanje 
domačih nalog tudi na nekoliko drugačen, neobičajen način. Preko ustvarjalnega giba, joge in 
masaže za otroke ter vaj čuječnosti smo želeli drugačne pristope umestiti v učno okolje ter 
ozavestiti tudi ostale strokovne delavce. Smiselno se nam zdi tovrstne tehnike sproščanja, ki 
dopuščajo neomejeno pot domišljije in kreativnega ustvarjanja tako raziskovalcu kot 
vključenim subjektom, vključevati in raziskovati še nadalje v vzgojno-pedagoškem procesu. 
S pomočjo predstavljenih tehnik smo želeli približati strokovnim delavcem, da so lahko 
ustvarjalni gib,  joga in masaža ali vaje čuječnosti nekaj zabavnega in prijetnega, nekaj, kar 
učenci lahko vzljubijo. Na tem mestu velja poudariti, da so sprostitvene tehnike dobrodošle za 
vse učence. Raznovrstne gibalne aktivnosti ponujajo različno gibalno izražanje, ustvarjanje ter 
domišljijo učencev. Svoj lastni pristop lahko izraža tudi pedagog, ki učence vodi in usmerja. 
Svoboda obeh akterjev je neomejena. Z nadaljnjim raziskovanjem pa se v prihodnje lahko 
preveri razlike v eksperimentalni in kontrolni skupini pri izvajanju enakih sprostitvenih tehnik 
ter ugotavlja pozitivne in negativne učinke. 
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7 PRILOGE 

Priloga 1: Ocenjevalna shema za pridobivanje podatkov 

Vaja/Datum   

Vaja R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Učenec 

Poznavanj
e vaje 

(DA/NE) 

Počutj
e pred 

vajo 
(1-5) 

Počutj
e po 

vaji (1-
5) Prej Potem 

Interes/Motivacij
a 

Všečnos
t (1-5) Učinkovitost 

Deklica A       Vesel Vesel Uživam   Piše nalogo samostojno 

        Jezen Jezen Razveselim   Potrebuje pomoč pri nalogi 

        Žalosten Žalosten Se lažje sprostim   Vztraja pri pisanju DN do konca 

        
Nerazpolože
n 

Nerazpolože
n Zanimive   

Prosi za pomoč 

        Brezbrižen Brezbrižen Se zabavam   Mora iti na wc ali piti vodo 

            Sodelujem   Nalogo pravilno reši 

  

Deklica B       Vesel Vesel Uživam   Piše nalogo samostojno 

        Jezen Jezen Razveselim   Potrebuje pomoč pri nalogi 

        Žalosten Žalosten Se lažje sprostim   Vztraja pri pisanju DN do konca 

        
Nerazpolože
n 

Nerazpolože
n Zanimive   

Prosi za pomoč 

        Brezbrižen Brezbrižen Se zabavam   Mora iti na wc ali piti vodo 

            Sodelujem   Nalogo pravilno reši 

  

Deček C       Vesel Vesel Uživam   Piše nalogo samostojno 

        Jezen Jezen Razveselim   Potrebuje pomoč pri nalogi 

        Žalosten Žalosten Se lažje sprostim   Vztraja pri pisanju DN do konca 

        
Nerazpolože
n 

Nerazpolože
n Zanimive   

Prosi za pomoč 

        Brezbrižen Brezbrižen Se zabavam   Mora iti na wc ali piti vodo 

            Sodelujem   Nalogo pravilno reši 

  

Deček D       Vesel Vesel Uživam   Piše nalogo samostojno 

        Jezen Jezen Razveselim   Potrebuje pomoč pri nalogi 

        Žalosten Žalosten Se lažje sprostim   Vztraja pri pisanju DN do konca 

        
Nerazpolože
n 

Nerazpolože
n Zanimive   

Prosi za pomoč 

        Brezbrižen Brezbrižen Se zabavam   Mora iti na wc ali piti vodo 

            Sodelujem   Nalogo pravilno reši 

  

Deček E       Vesel Vesel Uživam   Piše nalogo samostojno 

        Jezen Jezen Razveselim   Potrebuje pomoč pri nalogi 

        Žalosten Žalosten Se lažje sprostim   Vztraja pri pisanju DN do konca 

        
Nerazpolože
n 

Nerazpolože
n Zanimive   

Prosi za pomoč 

        Brezbrižen Brezbrižen Se zabavam   Mora iti na wc ali piti vodo 

            Sodelujem   Nalogo pravilno reši 
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Priloga 2: Termometer počutja 

 
Vir: Prirejeno po: https://www.pinterest.com/pin/59672763791111334, dne 28. 2. 2018 
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Priloga 3: Vprašalnik o poznavanju sprostitvenih tehnik 

 
 

1. KATERE VAJE SPROŠČANJA POZNAŠ? 

 

 

 

 

2. KJE SI  SE VAJE SPROŠČANJA NAUČIL /A? 

 

 

 

 

 

3. KDO TI JE POKAZAL , RAZLOŽIL  VAJE SPROŠČANJA? 

 

 

 

4. BI SI ŽELEL /A SPOZNATI NOVE VAJE SPROŠČANJA? 
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Priloga 4: Kje v telesu občutim čustvo  

Vir: Pridobljeno: 4. 10. 2017, Simona Vrhovec,    http://mokini.si/o-meni-simona-vrhovec-joga/ 
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Priloga 5: Rožice hvaležnosti  

 
Vir: Pridobljeno: 4. 10. 2017, Simona Vrhovec,  http://mokini.si/o-meni-simona-vrhovec-joga/ 
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Priloga 6: Odgovori učencev kaj vidijo na zelenem listu papirja (vaja čuječnosti) 

 
Deklica A: zelen list, prostor, pravokotnik, travnik, kot, meja, štiri stranice. 
 
Deklica B: zelen list, ogljišča, prazen list, koti. 
 
Deček C: prazen list, zeleno, pravokotnik. 
 
Deček D: prazen list, zeleno barvo, pravokotnik, omejen prostor. 
 
Deček E: vidim zelen list na katerem ni ničesar. 
 
 
Priloga 7: Soglasje staršev o sodelovanju otroka v raziskavi 

 
Spoštovani starši!  

 

V okviru magistrskega dela, ki nastaja na študiju Specialne in rehabilitacijske pedagogike, bom 

raziskovala učinek sprostitvenih dejavnosti. S pomočjo vaj bom ugotavljala počutje, motivacijo 

ter učinkovitost pisanja domačih nalog. Dejavnosti bodo potekale v času podaljšanega bivanja. 

Sprostitvene vaje bom izvajala kot izredna študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

 
S podpisom, za katerega vas prosim, boste omogočili, da vaš otrok sodeluje pri raziskovanju in 

nastajanju mojega magistrskega dela. Sodelovali bodo le učenci 5. razreda. Rezultati bodo 

anonimni in zaščiteni v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

86/04) ter uporabljeni zgolj za magistrsko delo.  

 

Že v naprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas lep pozdravljam!  

 

Učiteljica podaljšanega bivanja Sandra Zelko Sitar 

 

Celje, 22. 2. 2018 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Starši učenca/učenke _________________________________ iz ____________ razreda SE 

STRINJAMO / NE STRINJAMO (ustrezno obkrožite) s sodelovanjem učenca/učenke . 
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Priloga 8: Desettedenski trening sprostitvenih dejavnosti po sklopih 

Izpeljane dejavnosti v času našega treninga bomo prikazali po kronološkem vrstnem redu. 
Učencem smo ob začetku treninga vedno povedali, kaj se bo izvajalo, tako, da so vedeli, katera 
vrsta sprostitvenih tehnik sledi (1. ustvarjalni gib, 2. joga in masaža, 3. vaje čuječnosti). 

Trening je bil vedno sestavljen tako, da smo imeli določeno okvirno temo, izbrane vaje za 
ogrevanja in nato smo glede na intuicijo in občutek skupine sledili toku dogajanja. Včasih smo 
tudi vaje prilagodili in skrajšali ali jih ponavljali.  

Pri treningih smo se ravnali po vzgojnih načelih (povzeto po Zagorc, 2008a): 

• ustvarjati spontanost in zadovoljstvo; 
• uriti gibalne spretnosti ter spodbujati ustvarjalnost; 
• omogočiti učencem izkušnjo uspeha, zadovoljstva; 
• odzivati se, pustiti se voditi reakciji otrok in 
• prilagajati zahtevnost glede na odziv učencev. 

Pri vseh dejavnostih sta se prepletali: 1. individualna in  2. skupinska učna oblika. 

Gibanje je potekalo : 1. na mestu in 2. po prostoru. 

 

USTVARJALNI GIB 

1. srečanje 

Tema dejavnosti: SPOZNAVANJE USTVARJALNEGA GIBA 

Uvod: V uvodni uri smo učencem razložili in predstavili, kaj je to prosto gibanje, kaj pomeni 
izražati se skozi gib ter kaj je to ustvarjalni gib. Z učenci smo tudi določili pravila, ki so veljala 
od začetka do konca vsake ure treninga. Razlaga je bila preprosta in enostavna, saj smo kaj hitro 
začeli z delom. 

V ozadju je bila glasba Pink Panterja.  

Osrednji del: Učenci so se gibali glede na navodilo, ki so ga dobili.  

1. Učenci so najprej dobili navodila, da se prosto gibljejo po prostoru glede na tempo 
glasbe. Najprej počasi, nato bolj hitro in na koncu še hitreje. Naročila sem jim, naj se 
gibljejo v skladu s svojim razpoloženjem, s svojimi občutki. Povedala sem jim, da ni 
pravilnega ali napačnega gibanja ter da je vsak gib dobrodošel. 

2. Nato sem jim dala navodilo, kako naj se gibajo, s tem, da sem se tudi jaz gibala z njimi 
po razredu. Gibanje je potekalo v različnem tempu, in sicer s pomočjo različnih delov 
telesa : 

- po petah; 
- po prstih; 
- po celih stopalih; 
- po eni nogi (izmenjaje leva/desna); 
- s sonožnim skokom; 
- z eno roko v zraku; 
- z eno roko v boku; 
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- z obema rokama v zraku. 

Ko so usvojili te gibe, smo tempo pospešili in zraven uporabljali vsak svojo domišljijo. 

Zaključek: Na koncu ustvarjalnega giba smo se združili v krogu ter si podelili svoje občutke. 

4. srečanje 

Tema dejavnosti: RAVNE IN KRIVE ČRTE (prirejeno po Peternel, 2005 in Geršak, 2006) 

Na srečanju smo tekočo matematično snov povezali z ustvarjalnim gibom. Glavni cilj srečanja 
je bil, da učenci s pomočjo gibanja ponovijo in utrdijo učno snov iz matematike. Hkrati pa 
dobijo izkušnjo, da se je mogoče matematične vsebine učiti na nekoliko drugačen način.   

Uvod: Za začetek je sledilo plesno izražanje ob glasbi, individualno, prosto gibanje po prostoru 
s pomočjo glasbe.   

Osrednji del: Nato so učenci vsi skupaj prikazovali s pomočjo vrvice:  

1.krive nesklenjen črte;  

2. krive sklenjen črte; 

3. ravne nesklenjen črte; 

4. ravne sklenjen črte.  

Po opravljeni dejavnosti so na črte, ki so jih pripravili s pomočjo pripomočka (vrvica), po teh 
špagah hodili na sledeče načine: po petah, po prstih, po celih stopalih. Tempo hoje: hiter, 
srednje hiter in zelo počasen. Nato je vsak učenec v prostoru poiskal eno črto, katero si je 
poljubno izbral. 

V ozadju je bila glasba. 

Zaključek: Na koncu se je vsak učenec legel na vsako izmed vrvic in opisal razliko med danimi 
črtami.  

7. srečanje 

Tema dejavnosti: GEOMETRIJSKI LIKI 

Uvod: Prosto plesno izražanje ob glasbi. Ponovimo, katere like so obravnavali pri pouku. 

Osrednji del: Ob imenovanju geometrijskega lika (krog, trikotnik, kvadrat, trikotnik in 
pravokotnik) učenci skupaj med seboj oblikujejo skupino in ponazarjajo geometrijske like s 
pomočjo rok, nog. 

Nato sledi ponazarjanje geometrijskih likov z lastnim telesom. Učenci so z mojo pomočjo na 
tleh ponazarjali geometrijske like z lastnim telesom. Ugotavljali so značilnosti geometrijskih 
likov: stranice, število oglišč.  

Zaključek: Na koncu so si sami izbrali sošolca za delo v paru ter po lastni domišljiji in izbiri 
prikazali en geometrijski lik. 

V ozadju je bila glasba na željo učencev. 

10. srečanje 
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Tema dejavnosti: GIBALNA IGRA S PETJEM – Moj klobuk ima tri luknje ter 
postavljanje KIPOV  

Uvod: Za uvod in sprostitev smo se naučili pesmico »Moj klobuka ima tri luknje« (Lisec, 
1995). Ob petju pesmi se hkrati kaže z rokami za vsako besedo. Ko so učenci usvojili pesem, 
smo pri vsaki naslednji kitici izpustili po eno besedo in namesto petja molče pokazali z roko.  

Moj klobuk ima tri luknje 

Moj klobuk ima tri luknje, 
tri luknje ima moj klobuk, 

če bi ne imel tri lukenj, 
bi to ne bil več moj klobuk. 

Potek: Ob besedi 'moj' smo se z roko udarili po prsih, ob besedi 'klobuk' na vrh glave, pri besedi 
'tri' smo pokazali tri prste, pri besedi 'luknje' pa s palcem in kazalcem pokažemo krog. Ko 
pojemo pesem drugič, besede 'moj' ne izgovorimo, ampak le pokažemo, ko pojemo tretjič 
spustimo še besedo 'klobuk', ... Konča se tako, da besedila sploh ne pojemo (razen veznih 
besed), besede 'moj', 'klobuk', 'tri' in 'luknje' pa le pokažemo. Tako v šesti kitici poje samo 
besedica, ČE. 

Osrednji del: V osrednjem delu smo se šli ustvarjalnega KIPARJA (Geršak, 2006) 

Potek: Učenci prosto plešejo ob dani glasbi. Ko učiteljica ugasne glasbo, učenci naredijo kip iz 
samega sebe. Tisti kip, ki se premakne, izpade. Učenci si izmišljajo raznorazne kipe, učitelj jih 
lahko tudi vpraša, kaj predstavljajo. 

Zaključek: Na koncu smo ponovno zapeli »Moj klobuk ima tri luknje«. 

 

13. Srečanje 

Uvod: POZDRAV V PARU 

Potek igre: Učenci prosto hodijo ali plešejo po prostoru. Pazijo, da se ne zaletavajo med seboj. 
Ko zakliče učitelj navodilo npr.: »S hrbtom skupaj!«, vsak hitro poišče partnerja. Partnerja se 
postavita s hrbtoma skupaj in se pozdravita. »S komolcem skupaj«, partnerja stakneta komolca 
skupaj in se pozdravita. »Naredita počep skupaj!« in naredita počep po lastni presoji in 
domišljiji ter se pozdravita itd. Če zakličemo: “Z obrazi skupaj!”, se učenca postavita z obrazom 
drug proti drugemu in se pozdravita. Po vsakem  opravljenem navodilu učenec hodi ali pleše 
naprej po prostoru. 
 

  Osrednji del: PANTONIMSKE AKCJE (Zagorc, 2008a) 
 
Potek: Učitelj pove besedne zveze in učenci vsak s svojo domišljijo in ustvarjalnostjo pokažejo, 
kar jim je bilo povedano. 
 

UREJAJTE ROŽE POMAHAJTE PRIJATELJU 
UMIJTE ZOBE POKLIČITE PO TELEFONU 
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ZAPRITE OKNO POSKAKUJTE OD VESELJA 
POČESITE SI LASE POGRABITE LISTJE 
ZABIJTE ŽEBELJ ZAPNITE SI SUKNJIČ 

ZLIKAJTE OBLEKO STUŠIRAJTE SE 
POMETITE TLA VRZITE ŽOGO 

SPOTAKNITE SE OB PREPROGO TIPKAJTE PO TIPKOVNICI 
SLECITE SE UMIJTE SI OBRAZ 

UMIJTE SI ROKE POPRASKAJTE SE 

  
 

Zaključek: Zaključimo z mirnim in spoštljivim pozdravom drug do drugega. 

 

16. Srečanje 

Tema dejavnost: GIBALNA IGRA S PETJEM - BIL JE KONJENIK 
 

Uvod: Ob tej pesmi smo stali v krogu. Najprej smo se naučili pesem, nato pa smo začeli še s 
kazanjem. Z rokama in nogama ter glavo in zadnjo platjo smo oponašali konjske gibe oz. 
njegovo obnašanje. 
 

Bil je konjenik, na iskrem črnem vrancu, 
jahal je skoz' noč kot blisk in kot vihar. 

Konjeniki, pozor, v dir, galop 
z eno roko (udarjamo po kolenih) 

z obema rokama (udarjamo po kolenih) 
z eno nogo (udarjamo ob tla) 

z drugo nogo (udarjamo z obema nogama ob tla) 
z glavo (migamo, kot bi oponašali konja) 

z repom (z zadnjo platjo nakažemo, kot bi oponašali konja). 

 

Osrednji del: Ponavljali in utrjevali smo poštevanko števila 5 in 6, s pomočjo ustvarjalnega 
giba. Po dva učenca sta prikazala račun s pomočjo poskokov ali ploskov rok, en učenec je s 
pomočjo poskokov ali ploskom pokazal rezultat. Med seboj se nismo pogovarjali. 

Zaključek: Na koncu smo ponovili igralno pesem s spreminjanjem tempa, od umirjenega do 
zelo hitrega tempa. 

 

19. Srečanje 

Uvod: IMPULZ PRIJATELJSTVA (Vogelnik, 1994) 

Z učenci smo se postavili v krog. Dogovorili smo se, v kateri smeri bo igra potekala in kdo bo 
začel. Dogovorili smo se tudi za določen gib (poskok, stisk roke, dvig roke, pogled …), ki smo 
ga nato ponavljali, v krogu eden za drugim. 
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Osrednji del: OGLEDALO (Geršak, 2006; Peternel, 2005) 

Učence sem prosila, da se poljubno postavijo v pare. Povedala sem jim, da se bomo pretvarjali, 
da smo ogledalo. 

Potek: Učenca se obrneta drug proti drugemu. Eden od njiju izvaja različne gibe, drugi ga 
poskuša kar najhitreje in natančno posnemati, kot da je njegova slika v ogledalu. Nato vlogi 
zamenjata. Učenca, ki se gleda v ogledalu, spodbujamo k izražanju različnih razpoloženj. 
Pogovarjamo se o tem, kako prepoznamo, da je nekdo vesel, žalosten, prestrašen itd. 

Zaključek: V umirjenem tempu, v krogu smo zaključili z uvodno igro. 

 

22. Srečanje 

Uvod: POZDRAV S SVOJIM LASTNIM GIBOM (Vogelnik, 1994) 

Potek: Vsak učenec si prosto po domišljiji izmisli poljuben gib in se zraven predstavi. Primer: 
zamahne z rokami in povem »Jaz sem Miha«. Vsi ostali učenci ponovijo njegov gib ter ga 
pozdravijo »Pozdravljen Miha«! 

Osrednji del: Ustvarjalni gib smo povezali z domačo nalogo. 

Potek: Učenci so imeli pri slovenskem jeziku za domačo nalogo opis poljubne živali. Vsak 
učenec si je že predhodno izbral, katero žival bo opisal in je imel s seboj tudi knjigo (ne vsi) iz 
šolske knjižnice. Na razpolago smo imeli tudi računalnik. 

Preden smo se lotili opisovanja ter iskanja podatkov za posamezno žival, smo prikazali 
GIBANJE ŽIVALI. Skozi gib smo spoznavali gibanje posamezne živali. Vsak učenec je 
pokazal kako se giba njegova izbrana žival. S pomočjo domišljije so učenci prikazovali tudi, 
kako se »njegova« žival obnaša, hrani itd. Nato so ostali učenci ponovili za njim. In tako drug 
za drugim. Na koncu, ko so vsi prišli na vrsto, smo se prosto gibali po prostoru glede na izbrano 
žival. Na koncu smo se pogovorili, kaj je živalim skupnega in v čem se razlikujejo. 

Učenci so imeli izbrane naslednje živali: zajec, medved, lisica, sova in riba. 

Zaključek: Po končani telesni aktivnosti so učenci  šli opisovat žival s pomočjo miselnega 
vzorca.  

25. Srečanje 

Uvod: DIAMANT (Geršak, 2006). 

Potek: En učenec prevzame vodilno vlogo, ostali učenci so mu sledili po principu senc (Igra 
sence: v dvojicah se učenca postavita drug za drugim, prvi izvaja gibe, drugi je njegova senca 
in mu sledi). Učenec, ki kaže, se giba v smeri (desno, levo, naprej, nazaj) in uporablja vse nivoje 
(visoko, nizko). Ostali učenci stojijo za njim in mu sledijo. Nato se vloga vodilnega učenca 
zamenja. 

Igro DIAMANT je mogoče nadgraditi z različnimi vlogami. Vodilni učenec tako lahko 
prikazuje letne čase, živali, vremenske pojave, poklice, športe, čustvena stanja itd. Nadgradnja 
nastane s pomočjo glasbe in uporabe različnih rekvizitov. 
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Osrednji del: UČENJE PESMICE SONCE - Bina Štampe Žmavc  (v Branje kot čudežno 
potovanje, Lušina, 2009, str. 32). 

Učenci so imeli za domačo nalogo, da se na pamet naučijo pesem, ki je po učnem načrtu za peti 
razred. 

 

Sonce je zvezda, 
žareča kot sonce. 
Bleščeča savana, 
naročje in hrana. 

 

Iz koščka te zvezde 
poganjajo veje, 
rodijo se trave, 
pšenica se seje. 

 
 

Košček te zvezde 
so školjke in kiti, 
ljudje in termiti, 

lačni in siti. 
 
 

Košček te zvezde 
je Zemljin obraz. 
Košček te zvezde 

sva ti in jaz. 
 

 

Zaključek: Uspešno s pomočjo gibanja ter prikaza posameznih elementov smo se naučili prve 
tri kitice. 

 

28. Srečanje 

Uvod: Prosto gibanje po prostoru ob glasbi Parov Stelar. Tempo gibanja je bil različen, saj so 
se učenci ravnali po glasbi, ki je bila v ozadju. 

Osrednji del: ČAROBNI PRAH 

Pripomoček: čarobna palica 

Potek: Učenci se prosto gibajo po prostoru. Učitelj jim naroči tempo gibanja: hitro, počasi, leno, 
zaspano. Nato pa s pomočjo čarobne palice učencem začara en del telesa, ki postane negiben. 
Sledi vse dokler učenci ne ostanejo popolnoma pri miru, ker imajo vse dele začarane. 

Sledi drugi del igre. Učenci so kipi in stojijo na mestu. S pomočjo čarobne palice jim postopoma 
odčaramo posamezne dele telesa (desna roka, leva noga, glava, desna noga itd.), dokler se lahko 
zopet popolnoma premikajo po prostoru. 

Nato sledi, da je vsak od učencev čarovnik s čarobno paličico in učenec po lastni izbiri  določa, 
kater del telesa bo najprej začaral in ga ta zamrznil ter nato tudi odčaral. 

Po želji učencev je lahko v ozadju tudi glasba. 

Zaključek: Ko pridejo vsi učenci na vrsto, se postopoma igra zaključi in se učenci umirijo. 
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JOGA IN MASAŽA ZA OTROKE 

2. Srečanje 

Uvod: Pričeli smo s pogovorom o jogi in masaži za otroke. Učencem smo razložili, kako se 
poimenuje jogijske položaje, asane. V nadaljnjih srečanjih smo uporabljali samo izraz asane. 
Tudi glede masaže smo razložili pravila in spoštovanje dotika. Vsi učenci so dovolili, da se jih 
dotika. Učenci so se masirali med seboj. Pred vsako masažo smo vedno vprašali za dovoljenje, 
če lahko masiramo, na koncu masaže pa smo se tudi vedno zahvalili, da smo smeli masirati. 

Osrednji del:  

1. ASANA: DREVO (Schmidt, 2009; Božič, 2012, slika: Božič, 2012). 

Stojimo na desni nogi in potegnemo levo stopalo na notranjo stran desnega kolena. Dvignemo 
roke in jih stegnemo nad glavo. Dlan je na dlani. Mirno in enakomerno dihamo. V tem položaju 
ostanemo do 30 sekund, nato zamenjamo nogo. Ob izdihu spustimo roke in nogo. 

 

2. ASANA: VELIKA GORA / VELIKAN (Božič, 2012, slika: Božič, 2012) 

Osnovni položaje je z dvignjenimi rokami in stopali v širini ramen. 

Stojimo zravnano, težo enakomerno razporedimo na obe stopali. Noge so iztegnjene, roke 
dvignjene nad glavo tako, da so dlani obrnjene druga proti drugi. S konicami prstov se skušamo 
dotakniti neba in hkrati čutimo močna, stabilna stopala na tleh. 
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3. MASAŽA: DEŽ (Schmidt, 2008) 

Tu lahko sodeluje več otrok. En otrok stoji sredi kroga, ki ga tvorijo ostali otroci. Roke ima 
prekrižane na prsih. Otroci eden za drugim, v manjših presledkih, položijo svoje prste na glavo 
tistega, ki stoji v sredini. Rahlo tapkajo s prsti po glavi (kot bi igrali klavir) in potujejo po telesu 
navzdol do pet in nartov. Ko posameznik pride do tal, začne znova pri temenu otroka, na 
katerega dežuje. Tako ima otrok občutek, da dežuje po vsem telesu. Otroci se med seboj 
zamenjajo. 

 

 

 

5. Srečanje 

Uvod: Pogovor o asanah iz prejšnjega srečanja. Ponovili smo asani DREVO in VELIKAN ter 
se pripravili na nove asane. 

Osrednji del: 

3. ASANA: MIŠKA/ ŠKOLJKA (Božič, 2012, slika: Božič, 2012 ) 
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Počivalna asana. 

Sedimo na petah, malo razmaknemo kolena, palca na nogah se dotikata. Trupe spustimo na 
stegna, čelo damo na tla in roki lahko stegnemo naprej (ŠKOLJKA) ali jih stisnemo ob telo 
(MIŠKA). 

 

 

4. ASANA: MAČKA (Božič, 2012; slika: Božič, 2012) 

Pokleknemo na vse štiri in globoko vdihnemo. Hkrati uleknemo hrbet in dvignemo glavo 
(konjski hrbet). Ob izdihu potegnemo trebuh noter, visoko dvignemo križ v »grbo« in sklonimo 
glavo. Vajo izvedemo trikrat, nato počivamo v položaju miške. 

 

 

MASAŽA: PISMO MAMI KAJ SMO POČELI  DOPOLDNE V ŠOLI (prirejeno po 
Schmidt, 2008). 

Učence razdelimo v pare. En otrok sede pred drugega. Drugi riše s prstom po hrbtu prvega. 
Zgodbo smo si izmišljali in risali po hrbtu glede na dogodke, ki so se odvijali dopoldne. Učenci 
so nas posnemali in izvajali masažo na svojem sošolcu. Nato sta se učenca zamenjala. 
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Zaključek: Pogovor o občutkih in doživljanjih. 

8. Srečanje 

Uvod: Pričeli z dihanjem in ozaveščanjem na svoje lastno telo. 

Osrednji del: 

5. ASANA: METULJČEK (Trökes, 2008; slika: Božič, 2012) 

Sedimo s stopali skupaj in koleni narazen. 

Sedimo z zravnano hrbtenico, stopala položimo tako, da se podplati stikajo, kolena 
razmaknemo proti tlom. Z dlanmi objamemo stopala ali goleni in poravnamo telo iz spodnjega 
dela hrbta navzgor. Zadržimo položaj, mirno in globoko dihamo. Po nekaj sekundah se vrnemo 
v sproščen položaj. Vajo lahko nekajkrat ponovimo. 

 

 

6. ASANA: MOST/ KIT(Božič, 2012; slika: Božič, 2012) 

Leže na hrbtu dvignemo boke, stopala razmaknemo v širino bokov. Nato dvignemo boke, roke 
iztegnemo pod hrbtom in prepletemo prste. Nadlahti in komolce upremo v tla, da lažje razširimo 
in dvignemo prsni koš. V položaju smo toliko časa, da nam je še udobno, nato pa trup počasi 
spustimo na tla. 



94 
 

 

MASAŽA: MEDVEDJA HOJA (povzeto po Schmidt, 2008) 

Učence razdelimo v pare. En učenec se uleže na trebuh, drugi pa ob njem stoji razkoračen čez 
noge, in sicer v višini kolen ležečega otroka. Sklonjen je k njegovemu telesu. Komolce ima 
stegnjene, glava pa mu visi naprej. Z dlanmi se nasloni z vso svojo težo na hrbet in začne hoditi 
navzgor in navzdol po hrbtu ležečega, tako da mu ne povzroča bolečin. Izmenično, z eno dlanjo 
za drugo, se ob izdihu naslanja na telo ležečega otroka. 

 

11.Srečanje 

4. ASANA: MAČKA 

Postopek je opisan v petem srečanju. 

Osrednji del:  

8. ASANA: LEV (Božič, 2012; slika: Božič, 2012) 

Asana je nadaljevanje mačke. Usedemo se na pete, kolena so razmaknjena. Roke položimo na 
stegna. Nagnemo se naprej, roke damo predse in se opremo nanje. Odpremo usta, iztegnemo 
jezik in zarjovemo. 
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MASAŽA: PEČEMO PICO 

Učenci se poljubno postavijo v pare ter se dogovorijo, kateri bo prvi masiral in kateri bo 
masiran. Učitelj vodi in spodbuja učence, kako se pripravi pica. Postopek: najprej se zamesi 
testo in naštejemo, kaj vse potrebujemo in zraven kaženo na hrbtu, nato testo razvaljamo, 
dodamo paradižnikovo mezgo, salamo, sir, gobice …pri tem spodbujamo učence, da sami 
izberejo svoje najljubše sestavine. Na koncu damo pico v pečico in jo spečemo.  

Zaključek: Pogovor z učenci, kako so se počutili ob posameznih vajah. 

14. Srečanje 

Uvod: 

1. ASANA: DREVO (Schmidt, 2009; Božič, 2012). 

Ponovili smo že poznano asano. 

Osrednji del: 

9. ASANA: ŽIRAFA (Božič, 2012; slika: Božič, 2012) 

Asana, ki se jo izvaja stoje, poudarja moč in stabilnost. 

Roke dvignemo nad glavo in sklenemo dlani. Z desno nogo stopimo daleč naprej in pokrčimo 
desno koleno. Trup in roki stegujemo proti nebu, težo enakomerno razporedimo med obe 
stopali. Nato asano ponovimo še z levo nogo. 
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MASAŽA: IGRANJE NA IŠTRUMENTE 

Učencem razložimo, da bomo danes igrali na inštrumente na hrbtu našega sošolca. Učenci 
sedijo v krogu, obrnjeni s hrbtom navzgor. Povabimo jih, da naj si predstavljajo, da igrajo klavir 
po hrbtu svojega sošolca. Pri tem učence spodbujamo, da lahko sami izrazijo željo, kateri 
inštrument želijo še igrati. 

Zaključek: Refleksija srečanja. 

17. Srečanje 

Uvod : 2. ASANA: VELIKA GORA/VELIKAN (Božič, 2012) 

Ponovili smo drugo asano. 

Osrednji del: 

10. ASANA: LETALO (Božič, 2012; slika: Božič, 2012) 

Ravnotežje lovimo na eni nogi. 

Roke odročimo, nato dvignemo desno nogo in spustimo trup v predklon. Hrbet je raven in trup 
je vzporeden s tlemi. Noge in roke so iztegnjene. Nato zamenjamo še z drugo nogo. 
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MASAŽA: TRTA (Schmidt, 2008) 

Učenci se poljubno razdelijo v pare. En otrok čepi in predstavlja trto. Drugi otrok stoji ob 
njem in je vinogradnik. 

Kmet zgodaj spomladi okoplje trto – s prsti obeh rok praska po stopalih 
otroka, ki čepi, 

nato pa jo pognoji – z dlanmi potapka po stopalih. 
Kmalu začne padati dež – s prsti tapka po celem telesu. 

In kmet zadovoljno opazuje, kako vinograd raste – hodi okoli trte, otrok, ki 
je čepel, pa se počasi dviguje. 

Ker so mlade trte neodporne proti različnim boleznim, jih mora kmet 
poškropiti s strupom, ki uniči take škodljivce, ki ne pustijo trti da bi lepo 

rasla – s prsti zelo nežno tapka po celem telesu. 
Kmet obreže in odstrani vse divje poganjke, ki jih trta ne potrebuje – z 

rokami odščiplje navidezne poganjke po celem telesu. 
Sedaj trta obrodi rdeče grozdje. Čas trgatve je. Kmet s škarjami odreže 

grozdje – s prsti po telesu oponašamo rezanje škarij, 
in ga da v škafe – polaga namišljene grozde v namišljen škaf, 

iz škafa pa v brento – 
otrok, ki je bil do sedaj trta, se spremeni v brentača, to 

je človeka, ki nosi brento. Vsi otroci odnesejo svoje brente v mlin (odnesejo 
na nekaj miz in se nanje posedejo). 

Mlin melje – otroci se sede presedajo okoli mize, 
in v čeber pod mlinom pada zmleto grozdje – otroci poskačejo z miz in se 

uležejo na tla. 
Čeber je poln – otroci vstanejo in obstojijo na mestu v skupinah po štiri.  

Tam ostanejo štiri dni in jih mešajo vsak dan – skupine se zavrtijo. 
Prvi dan, drugi dan, tretji dan, četrti dan – med štetjem se vedno ustavijo 

in malo počakajo. 
Potem se da zmleto grozdje v prešo – otroci se usedejo na tla in se 

zakotalijo v levo in desno. 
Sok se natoči v sode – otroci vstanejo v skupinah po štiri. 

Rdeč mošt zavre – otroci se stresejo, 
in ob Martinovem se mošt spremeni v vino – vsi otroci zarajajo v krogu. 

 

Zaključek: Zaključimo s pogovorom o občutkih in trenutnem počutju. 

 

20. Srečanje 

Uvod: 5. ASANA: METULJČEK  

Ponovimo že poznano asano. 

Osrednji del: 

11. ASANA: TELEFON (Božič, 2012; slika: Božič, 2012) 

Je sedeča asana, v kateri stopalo približamo ušesu. Začnemo sede, dvignemo eno nogo in 
podplat prislonimo k ušesu (ali vsaj čim bližje ušesu). 
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MASAŽA: : Masaža je bila izvedena po programu Massage In Schools Programme – MISP, 
za katerega smo osebno pridobili certifikat in ga lahko izvajajo le inštruktorji, ki so opravili 
mednarodni program MISP. Masaža po programu MISP se vedno izvaja po hrbtu, glavi in 
rokah, nikjer drugje1. Masažo izvajajo zgolj in samo otroci med seboj. 

 
1. OČALA 
2. MAČJI PRIJEM 
3. PEK 

 
Zaključek: Pogovor o poteku vaj in masaže. 

23. Srečanje 

Uvod: Pogovor o počutju ter vprašanje, če imajo kakšno željo, kaj bi radi počeli. 

Osrednji del: 

11. ASANA: Ponovili smo tri asane, in sicer: MOST, LEV in ŽIRAFA. 
    

MASAŽA: Nadaljevali s programom masaže MISP. 

Najprej smo ponovili že poznane prve tri prijeme (OČALA, MAČJI PRIJEM IN PEK). 

Nadaljevali smo z novimi prijemi: 

1. GLAJENJE ČELA 
2. FRIZER 
3. DRSENJE PO GLAVI NAVZDOL 

Zaključek: Sledi pogovor o doživljanju vaj in masaže. 

26. Srečanje 

Uvod: Poljubno, na željo učencev smo ponovili dve asani. Učenci so si izbrali 
GORO/VELIKANA in METULJČKA. 

                                                 
1 Zaradi prepovedi razmnoževanja gradiva masaže po programu MISP, vaj ne bomo natančno opisovali, temveč 
zgolj posredovali imena masažnih prijemov. 
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Osrednji del: MASAŽA: Nadaljevali smo s programom masaže MISP. 

Najprej smo ponovili že poznane prve prijeme (OČALA, MAČJI PRIJEM IN PEK, GLAJENJE 
ČELA, FRIZER IN DRSENJE PO GLAVI NAVZDOL ). 

Nadaljevali smo z novimi prijemi: 

1. PLEZANJE PO LESTVI 
2. ZAJČJI POSKOKI 
3. SRČEK 

 

Zaključek: Pogovor o vajah.  

29. Srečanje 

Uvod: Z učenci smo ponovili vseh deset asan: DREVO, VELIKA GORA / VELIKAN, 
MIŠKA/ ŠKOLJKA, MAČKA, METULJČEK, MOST/ KIT, LEV, ŽIRAFA, LETALO, 
TELEFON. 

Osrednji del: MASAŽA: ponovili smo vseh devet prijemov: OČALA, MAČJI PRIJEM, PEK, 
GLAJENJE ČELA, FRIZER, DRSENJE PO GLAVI NAVZDOL, PLEZANJE PO LESTVI, 
ZAJČJI POSKOKI, SRČEK. 

Zaključek: Sledil je pogovor o občutkih, všečnosti vaj ter planih za naslednje tedne. 

 

VAJE ČUJEČNOSTI 

3. Srečanje - NAUČIMO SE DIHATI 

Uvod: Na prvem srečanju treninga vaj čuječnosti smo namenili precej več časa kot pri ostalih 
dveh tehnikah uvodu. Učencem smo razložili, da bomo te dejavnosti poimenovali vaje 
čuječnosti ter da je osrednji namen teh vaj, da smo prisotni TUKAJ in ZDAJ. 

Učencem smo razložili, da v danem trenutku ni nič pomembneje, kot MI VSI v skupnem 
prostoru. Cel čas se bomo vsi skupaj trudili, da ne mislimo na nič drugega, kot zgolj samo na 
vaje, ki jih bomo izvajali.  

Pri vajah je bila vedno v ozadju tiha glasba, ki stimulira možgane, oziroma različne vrste glasbe 
za sproščanje. 

Osrednji del: TEHNIKA DIHALNE VAJE (povzeto po Tančič Grum in Zupančič-Tisovec, 
2017). 

Osnovni namen prve ure spoznavanja z vajami čuječnosti je bil osredotočiti se na potek dihanja. 
Učence smo pripravili, da se udobno namestijo na stol in roke naj počivajo na stegnih. Povabili 
smo jih, da zaprejo oči in se osredotočijo zgolj na dihanja. Če se ob tem počuti kdo nelagodno, 
pustimo, da ima oči raje odprte. Učencem smo razložili, kako bomo dihali. Na začetku smo 
skupaj vadili dihanje: vdih skozi nos, izdih skozi usta. S tem učence navadimo na umirjeno 
dihanje. Izvajanje tehnike dihanja:  

1. KORAK: Opazovanje svojega dihanja 
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Učenci postavijo eno roko na prsni koš in drugo roko na trebuh pod popkom. Nekaj časa 
dihajo, kot sicer normalno to počno in pri tem opazujejo gibanje obeh rok pri vsakem 
vdihu? 

2. KORAK: Naučiti se trebušnega dihanja 
Roki položimo na trebuh v višini popka. Izdihnemo in potegnemo trebuh navznoter. 
Počasi vdihnemo skozi nos in ob tem potisnemo trebuh ven. Za kratek čas zadržimo dih 
in sproščeno izdihnemo s priprtimi ustnicami. Nekajkrat ponovimo in smo pozorni na 
to, da se dlani med vdihovanjem dvigajo (trebuh se ''polni'' z zrakom) in med 
izdihovanjem spuščajo (trebuh se ''prazni''). 
 

Za ponazoritev smo uporabili napihovanje balona. Učitelj jih vodi in jim šteje vdihovanje skozi 
nos (pri tem jim štejemo do 3) in izdihovanje skozi usta (pri tem jim štejemo do 3). 

Učenci sedijo sproščeno, s stopali se dotikajo tal, dlani so obrnjene navzgor, počivajo na 
stegnih. 

Zaključek: Veliko časa smo namenili refleksiji lastnih občutkov, pogovoru ter delitvi mnenj o 
novi izkušnji. 

 

6. Srečanje – SPOZNAVANJE IN IZRAŽANJE ČUSTEV (prirejeno po Fonda, 2010) 

Uvod: Z učenci se pogovorimo, katera čustva poznamo. Osredotočili smo se na osnovna čustva: 
veselje, sreča, ljubezen,  žalost, jeza, skrbi in strah.  Vsak učenec je povedal svoj primer za 
vsako čustvo. Iz košarice izvlečejo po en listič in z gibom prikažejo zapisano čustvo: strah, 
navdušenje, sreča, veselje, ljubezen, strah, jeza. 

Osrednji del: Osredotočimo se na  dihanje. Učence povabimo, da zaprejo oči, trikrat globoko 
vdihnejo in globoko izdihnejo. Dlani so odprte in počivajo na stegnih. Učitelj jih vodi skozi 
dihanje in jim šteje. 

Po končani vaji dihanja so učenci dobili delovni list (Priloga 4), na katerem so pobarvali 
posamezno čustvo ter ga označili, kje v telesu ga občutijo. 

Zaključek: Sledila je refleksija vaje. 

 

9. Srečanje – HVALEŽNOST (povzeto po Košenina, 2016) 

Uvod: Učence povabim, da udobno sedejo, naslonijo hrbet, stopala so v stiku s podlago, dlani 
obrnjene navzgor počivajo na stegnih in če se le da, so oči zaprte. Za nekaj sekund skupaj 
dihamo. Učitelj šteje do tri, učenci globoko vdihnejo in nato učitelj zopet šteje do tri, učenci 
naredijo dolg izdih. Po nekaj ponovitvah učence povabimo, da odprejo oči. 

Osrednji del: Pogovorimo se o besedi hvaležnost. Učence povabimo, da povedo pet stvari, za 
katere so hvaležni v svojem življenju. Po pogovoru razdelimo delovni list ROŽICE 
HVALEŽNOSTI (Priloga 5) , v katere napišejo, za kaj vse so hvaležni v tem dnevu.  

Zaključek: Pogovorimo se o vaji in občutkih. 
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12. Srečanje – BONBONČEK (povzeto po Košenina, 2016) 

Uvod: Z učenci se pogovorimo, kakšne okuse vse poznamo ter kaj je njihova najljubša hrana.  

Osrednji del: Vsakemu učencu razdelimo en bonbon. Nato jim damo navodilo, da bonbon 
nekaj časa samo opazujejo – kakšne oblike je, kakšne barve. Nato bonbon vzamejo  v roke in 
ga povohajo. Nekaj sekund bonbon zgolj vohajo ter si ga ogledujejo. V zadnji fazi bonbon dajo 
v usta ter v tišini počasi ližejo bonbon. Ob tem naj razmišljajo, kakšnega okusa je, če jih morda 
na kaj spominja ter naj bodo prisotni v trenutni situaciji. 

Zaključek: Pogovorimo se, kakšni so bili občutki o novi izkušnji. 

 

15. Srečanje – ZELEN LIST PAPIRJA 

Uvod: Z učenci se umirimo ter pripravimo na nekaj minut umirjenega dihanja. Postopek je 
enak, kot na prvem in drugem srečanju. 

Osrednji del: Na tablo smo prilepili  velik zelen list papirja. Učenci so nekaj časa opazovali 
list ter razmišljali, kaj vse vidijo na zelenem listu papirja. Nato so ob gledanju zelenega lista 
papirja razmišljali, kako se počutijo. 

Vsak učenec je svoja razmišljanje napisal na list papirja (Priloga 6) 

Zaključek: Pogovor o vaji. 

 

18. Srečanje – UPORABA VSEH ČUTOV 

Uvod: Pričnemo z vajo dihanja, globok vdih in dolg izdih. 

Osrednji del: Učence povabimo, naj v miru in tišini v prisotnosti sedanjega trenutka: 

- pokažejo 5 rdečih stvari v razredu;  
- povedo 4 stvari, katere slišijo; 
- se dotaknejo nekaj trdega, gladkega, hrapavega in mokrega v prostoru; 
- povedo, kaj vonjajo; 
- povedo, katero čustvo je prisotno pri vsakem posamezniku.  

Zaključek: Učence povabimo k pogovoru o svoji izkušnji z vajo. 

 

21. Srečanje – V ČEM SEM DOBER 

Uvod: OBLEČEM SE V BARVO: Z učenci se pogovorimo o barvah ter jih povabimo, naj 
razmislijo, katero barvo bi pripisali sami sebi oziroma v katero barvo bi se želeli obleči. 

Osrednji del: Učencem razložimo, naj za nekaj trenutkov v tišini, sami s sabo razmislijo, v 
čem so dobri. Na kaj so ponosni sami nase. Nato sledi pogovor v krogu ter razmišljanje na glas, 
v čem je vsak dober in ga tudi pohvalimo. K pohvali spodbudimo tudi ostale učence. 
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Zaključek: Za nekaj trenutkov razmišljanje o vaji. Na koncu vsak učenec sošolcu na njegovi 
desni strani pove nekaj lepega, vse dokler ne pridejo vsi na vrsto. 

24. Srečanje 

Uvod: POTOVANJE PO SVOJEM TELESU (prirejeno po Košenina, 2016) 

Učenci udobno sedijo na stolih in če je le možno, imajo zaprte oči. Trikrat globoko vdihnejo in 
izdihnejo. Nato učitelj vodi vajo z narekovanjem, učenci pa nežno in počasi sledijo: »Primi se 
za glavo. Primi se za nos. Zmasiraj si ušesa. To so moja ramena. Tu je moje srce. Pobožaj se 
po stegnih. Dotakni se svojih stopal.« Pomembno je, da se učenci zavedajo svojega telesa ter 
so sami do sebe prijazni.   

Osrednji del: IGRA »A, E, I, O, U« ( povzeto po Schmidt, 2009)  

Učenci lahko izvajajo igro leže, na golih tleh, če sedijo po turško, lahko sedijo na blazini. Torej, 
sedijo na tleh po turško, lepo vzravnani, dlani položijo na kolena. Zamižijo in na ves glas ter 
enakomerno izrečejo glas A. Traja naj čim dlje. In kaj opazujemo?  Glas bodo v svojem telesu 
občutili kot tresenje - vibracijo. Na enem delu telesa prav močno, drugje komaj zaznavno. Pri 
vsakem glasu se to območje spreminja, je večje ali manjše, vibracije občutimo bolj močno ali 
nežno; odvisno od tega, ali so otroci napeti ali sproščeni. Sedaj se uležejo na tla na hrbet. 
Ponovijo vaje, opazujejo in občutijo razlike. Telo bodo občutili kot velik inštrument, kot 
radijski ali TV aparat, če so kdaj položili roko nanj, ko je bila glasnost visoka. Preizkušajo, 
kako glasno moramo izgovoriti posamezne glasove, da jih občutimo kot vibracijo v telesu. Vse 
to lahko sedaj raziskujejo tudi stoje. Na enak način ponovimo še z glasovi E, I, O in U. Lahko 
spreminjamo tudi hitrost in glasnost izrekanja posameznih glasov. Z različnimi variacijami se 
igramo. 

Zaključek: Refleksija o doživljanju obeh vaj. 

 

27. Srečanje – POTOVANJE ČAROBNIH MISLI 

Uvod: Za začetek si učenci predstavljajo, da so majhen kos masla, ki leži na topli rezini kruha. 
Predstavljajo si, da je pod njimi toplo kot na rezini toasta. Zelo počasi se talijo in se stapljajo s 
kruhom. Občutijo, kako njihovo celostno telo postaja mehko in lepljivo in se sproščajo kot topla 
rezina kruha.  

Z učenci se pogovorimo, če jih je kaj ta dan vznemirilo ali razjezilo.  Nato nadaljujemo na 
osrednji del treninga. 

Osrednji del: Vzamemo si nekaj minut časa za tišino in razmislek, kaj bomo lepega povedali 
vsakemu sošolcu posebej. Učencem naročimo, da naj za vsakega sošolca pripravijo eno čarobno 
misel ter mu jo povedo na glas. Učenci poslušajo drug drugega in se med izražanjem čarobnih 
misli gledajo v oči. 

Zaključek: Razmišljanje o tem, kar so nam drugi povedali o nas in kako smo se ob tem počutili. 
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30. Srečanje – PLIŠASTA IGRAČA  

Uvod: Ponovimo vajo trebušnega dihanja. Učence povabimo, da za nekaj trenutkov pogledajo 
v svoje telo. Ob tem jih vodimo pri dihanju: štejemo do 3 za globok vdih in štejemo do 3 za 
dolg izdih. Učence vodimo po potovanju znotraj telesa.  

Osrednji del: Pred učence postavimo več različnih plišastih igrač. Učencem naročimo, da si 
vsak izbere svojo plišasto igračo. Nato se vsak učenec umakne v svoj mirni kotiček s svojo 
plišasto igračo. V tišini naj se nekaj minut pogovarjajo v mislih s svojo plišasto igračo. 

Po nekaj minutah v skupini učenci podelijo, kaj so se pogovarjali s svojo izbrano igračo. 

Zaključek: Na koncu so lahko vsak, ki si je želel, odnesel plišasto igračo domov. Vsi učenci, 

razen dečka D, so odnesli svojo izbrano plišasto igračo domov. 

 

Priloga 9: Zloženka 

a: Notranja stran zloženke 
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b: Zunanja stran zloženke 

 

 


