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POVZETEK 

V diplomskem delu z naslovom Doživljanje pomladi ob plesu so predstavljene dejavnosti na 

temo spoznavanje pomladi. Moj cilj je bil, da otroci odkrivajo različne gibe, glede na 

pomladne spodbude. Otroci so skozi dejavnosti imeli možnost izražanja doživetega, čustev in 

razpoloženja. 

V prvem, teoretičnem delu, predstavljam področje plesa. Opisovala sem elemente plesa, 

kakšna načela in cilje poznamo, dotaknila sem se tudi vloge vzgojitelja pri izvajanju plesno–

gibalnih  dejavnosti. 

V empiričnem delu sem predstavila raziskovala vprašanja, cilje in sredstva za plesno 

izražanje. Predstavljenih je osem dejavnosti, ki sem jih izvajala v vrtcu. Zapisana je tudi 

analiza in refleksija izvedb dejavnosti. 

Ugotovila sem, da so otroci pri dejavnostih pokazali interes za delo. K temu je veliko 

pripomogla dobra motivacija. Otroci so napredovali na plesno–gibalnem področju. S svojimi 

predlogi in idejami so sodelovali in ustvarjali prijetno klimo. Veseli me, da so preko plesa 

pridobili širši pogled v pomlad. 

 

KLJUČNE BESEDE: ples, pomlad, gibanje, domišljija



 
 

 

ABSTRACT 

In this diploma thesis entitled Experiencing Spring by Dancing, activities on the topic of 

familiarizing with spring are presented. My goal was that children discover different 

movements according to spring incentives. Children had the opportunity to express their 

experiences, feelings and mood through the activities. 

In the first, theoretical part, I introduced the field of dance. I described the elements of dance, 

the principles and goals we know, and I also touched the role of the educator in performing 

dance–movement  activities. 

In the empirical part I presented research questions, goals and means for dance expression. 

Eight activities, that I performed in kindergarten, are presented. The analysis and reflection of 

the performance of activities is also recorded. 

I found out that the children showed interest in the work through activities. Good motivation 

was the key contributor. Children progressed in the dance–movement area. With their 

suggestions and ideas, they cooperated and created a pleasant climate. I am pleased they have 

acquired a broader view into spring. 
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1. UVOD 

»Ples je skriti jezik duše.« Martha Graham 

V današnjem času je ples zelo popularen. Veliko mladih se odloči hoditi v plesne šole ali pa 

se začne profesionalno ukvarjati s plesom, pa naj bo to balet, ritmična gimnastika, hip hop ali 

samba. Vedno sem rada plesala. Za domače sem večkrat prirejala predstave. Kot otrok sem 

hodila na plesne urice, kjer smo ples spoznavali skozi igro. Tudi želja po odkrivanju samega 

sebe in spoznavanju lastnega telesa je povezana z raziskovanjem.  

Gibanje je ena izmed osnovnih potreb človeka. Človek se giblje zato, da spoznava okolje in se 

mu prilagaja. Otrokov razvoj je celosten proces, ki poteka vzporedno s telesno rastjo. Otroška 

domišljija nima meja. Zato smo vzgojitelji in starši tisti, ki jim nudimo oporo in jih popeljemo 

v svet ustvarjalnosti. Otrok potrebuje gibanje, igro in ustvarjalnost. Pri svojem delu je dobro 

uporabljati takšne dejavnosti, ki vplivajo na razvoj motorike, otrokove samopodobe in otroci 

preko teh dejavnosti sprejemajo svet okoli sebe na lažji način. Katerakoli dejavnost 

predšolskih otrok je odvisna od notranjih in zunanjih dejavnikov posameznika (dednost, 

lastna aktivnost in okolje) (Kroflič in Gobec, 1995). 

V okviru študija predšolske vzgoje se izvaja tudi predmet plesno izražanje, kjer sem zelo 

uživala in dobila vpogled v to, kaj vse lahko delamo z otroki v vrtcu. Profesorica nam je 

predstavila veliko zanimivih in koristnih idej za ustvarjanje s predšolskimi otroki. Ker sama 

zelo uživam v plesu in gibanju ter športu nasploh, sem se odločila, da bo to vsekakor tema za 

moj diplomski projekt. Tako bom vse usvojeno znanje pretvorila v dejavnosti in se poleg tega 

še marsičesa naučila. 

Za izhodišče gibalno–plesnih dejavnosti sem si izbrala doživljanje pomladi ob plesu. 

Zanimalo me je, kakšen bo odziv otrok, kako lahko prepletemo ples in naravo, spoznavanje 

letnih časov. Zanimalo me je tudi, kako bodo otroci aktivni, kako bodo vse doživljali, kakšni 

bodo njihovi predlogi in seveda moja lastna refleksija. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. KAJ JE PLES? 

 

»Gibanje je isto kot zrak, ki ga dihamo.« Jan Amos Komensky 

Ples je umetnost, zabava, sprostitev in rekreacija. Otrok ima prirojeno potrebo po gibanju. 

Ples je govorica telesa, ki vključuje gibanje, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti. Ples je 

neverbalna komunikacija, ki se prične razvijati že ob rojstvu in ga poznajo vse kulture sveta. 

Z gibanjem izražamo svoje občutke, čustva, misli …  Ples se prepleta z različnimi področji v 

kurikulu. Lahko ga povežemo z gibanjem, glasbo in slikarstvom. Otrokom je izražanje s 

telesom nekaj povsem naravnega (Zagorc, 2013).  

Ples spodbuja razvoj splošne motorike, predvsem koordinacijo gibov, orientacijo v času in 

prostoru, gibljivost, ravnotežje, hitrost, natančnost in vzdržljivost. Ples pozitivno vpliva na 

otroke, na odnose v skupini in na otrokovo samopodobo. Veliko vzgojiteljev in učiteljev 

ugotavlja, da je gibalno–plesno  izražanje izrednega pomena pri razvoju otrok. V kurikulu za 

vrtce ples spada pod področje umetnosti (Geršak, 2006). 

2.2. KAJ JE PLESNA VZGOJA? 

Plesna vzgoja v najširšem pomenu besede pomeni vzgajanje s plesom. To je področje 

estetske, umetnostne in kulturne vzgoje in je tudi metoda. Plesna vzgoja v ožjem pomenu 

besede pa pomeni vzgajanje za ples, za plesno umetnost kot avtonomno umetnostno področje. 

Vzgajanje s plesom je vzgoja in učna metoda, katere sredstvo je oblikovanje, izražanje in 

ustvarjanje z gibanjem. K razvoju celotne osebnosti prispeva s spodbujanjem ustvarjalnega 

mišljenja. Vzgajanje s plesom je enakovreden sestavni del predšolske vzgoje. Je izražanje z 

gibom. Vzgajanje s plesom je kompleksno, ker se povezuje z vsemi vzgojnimi področji. 

Spodbuja sodelovanje v skupini in razvoj pozitivnih medčloveških odnosov (Kroflič in 

Gobec, 1995). 

2.2.1. Značilnosti plesne vzgoje 

Plesna vzgoja je področje estetske vzgoje in njene naloge so vzgajati v estetski tankočutnosti, 

vzgajati v umetniški ustvarjalnosti (lastno ustvarjanje melodij, pesmi, plesa, likovnih del) ter 

seznanjati s spoznanji o umetnosti in lepoti človeškega okolja (vrednotenje in kritika 

stvaritev) (Kroflič in Gobec, 1995). Vsebina plesne vzgoje je igra. Vzgajanje s plesom poteka 

v igralni gibalni dejavnosti. Gibanje otroku pomeni igro. Ustvarjanje z gibom je osnovna 

plesna metoda. Plesna vzgoja spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebne lastnosti. Je estetsko 

vzgojno področje in hkrati sodobna učno-vzgojna metoda. Omogoča in spodbuja sodelovanje 
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in uveljavljanje posameznika v skupini. Posameznik lahko v skupini sodeluje na več načinov: 

vključi se v enotno gibanje skupine (rajalne igre), prevzame določeno dolžnost v skupini 

(vloga v plesni dramatizaciji) ali pa aktivno sodeluje v gibalnem ustvarjanju skupine (Kroflič 

in Gobec, 1995). 

2.2.2. Načela plesne vzgoje 

Pri plesnih aktivnostih in vzgajanju s plesom upoštevamo splošna pedagoška načela. Poleg teh 

pa upoštevamo še specifična načela, ki izhajajo iz načel sodobnega umetniškega plesa ter 

načel skupinske dinamike (Kroflič in Gobec, 1995).  

 

Splošna pedagoška načela (Kroflič in Gobec, 1995): 

 Načelo aktivnosti: Aktivnost je otrokova naravna potreba. Dejavnosti organiziramo 

tako, da z ustvarjalnim gibanjem usmerjamo otrokovo aktivnost v gibalno izražanje in 

ustvarjanje. Izberemo primeren prostor (igralnica, telovadnica). Skupino razdelimo v  

manjše skupine z enakimi ali različnimi dejavnostmi, da so vsi otroci aktivni. 

Uporabimo ustrezne spodbude, ki spodbujajo in usmerjajo otrokovo gibalno aktivnost. 

 Načelo interesa: Otroke motiviramo z različnimi spodbudami. Otroke razdelimo v več 

manjših skupin, glede na njihove interese, lahko pa kdaj tudi ne glede na njihove 

interese. Tako otroci spoznavajo nova področja dejavnosti. Posameznik lahko menja 

dejavnost ali skupino.  

 Načelo individualizacije: Upoštevamo osebnostne značilnosti posameznega otroka, 

zato pripravimo dejavnosti glede na značilnosti otrok v oddelku. Otroka motiviramo z 

usmerjeno igro, v kateri se počuti varnega in nezavedno premaguje ovire. Vzgojitelj 

mora spodbujati otroke, ki so v zaostanku (npr. motorika) in hkrati motivirati tiste 

otroke, ki na nekaterih področjih prehitevajo povprečne zmožnosti skupine. 

 Načelo ustreznosti razvojni stopnji in spolu: Spodbude in gibalne dejavnosti 

prilagodimo glede na razvojno stopnjo otrok, ki pa ni ista kot starost. Upoštevamo tudi 

razlike in interese med spoloma. Deklice se, pod vplivom kulturnega okolja (običaji, 

navade) in identifikacije z materami, igrajo predvsem z mirujočimi in ljubkovalnimi 

igračami. Pri dečkih pa so prve gibalne igrače: avtomobili, vlakci, žoge in te naj bi 

spodbujale razvoj prostorskih predstav.  

 Načelo nazornosti in doživetosti: Številne plesno–gibalne dejavnosti izhajajo iz 

neposrednega opazovanja oblik in gibanja v okolju. Oblike in gibanja največkrat 

opazujemo neposredno tam, kjer nastajajo (igralnica, igrišče, gozd, park …). Če pa 
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opazovanje ni mogoče neposredno, si pomagamo z ogledom filmov, televizijskih 

oddaj, video posnetkov.  

 Načelo življenjske in psihične bližine: Tega načela ne smemo omejevati. Življenjska 

bližina za otroka zaradi tehničnih dosežkov danes ni ista kot včasih. Otrok vidi več,  

kot so videli njegovi starši, ker ima več možnosti potovanja iz kraja v kraj in možnost 

gledanja televizije, preko katere lahko spoznava različna gibanja, pogostokrat 

natančneje in nazorneje, kot jih lahko vidi v neposrednem okolju. Danes otrok veliko 

gleda risanke in animirane filme in zaradi njihove dinamike so otrokova gibalna 

doživetja zelo močna. 

 Načelo postopnosti in sistematičnosti: To načelo je zelo pomembno v metodičnem 

postopku usmerjene gibalno–plesne  igre. Nanaša se na socialni vidik in komunikacijo 

ter tudi na razvijanje izražanja in ustvarjanja z gibanjem. Postopnost v metodičnem 

postopku je izrednega pomena. Napredujemo z majhnimi koraki, da bomo spremembe 

opazili. Moramo pa se zavedati, da je to proces, ki zahteva svoj čas. Sistematičnost 

upoštevamo v izbiri spodbud, tako da širimo krog spodbud in vključujemo vsa možna 

področja.  

Kot sem že napisala, poznamo tudi specifična načela plesne vzgoje. To so načelo naravnanosti 

gibanja, načelo individualnega izražanja z gibanjem, načelo dela majhne skupine in načelo 

samoupravljanja skupine (Kroflič in Gobec, 1995). 

 Načelo naravnega gibanja: Gibanje in gibalno izražanje naj obsegata naravne 

zmožnosti človekovega telesa, naj ne škoduje njegovemu organizmu in naj ga ne 

deformira. Gibanje naj bo naraven izraz duševnosti, ne pa izumetničenost in laičnost. 

 Načelo individualnega izražanja z gibanjem: Plesalec je avtorski ustvarjalec svojega 

gibanja. Z gibanjem izraža svoja čustva in doživetja. Zato je gib sredstvo za izražanje 

posameznika.  

 Načelo skupinske dinamike: S tem izrazom označujemo proces nastajanja in 

spreminjanja odnosov med člani skupine ter obliko vzgojnega in izobraževalnega dela 

v majhnih skupinah. 

 Načelo dela majhne skupine: Za doseganje ciljev tega načela morajo biti člani 

pripravljeni v skupini sodelovati, se prilagoditi zahtevam naloge in prevzeti vodenje 

skupine. Ob reševanju nalog, pogosto je to skupinsko ustvarjanje oblikovne ali gibne 

kompozicije na izbrano temo, otroci prevzemajo in izmenjujejo vloge.  
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 Načelo samoupravljanja male skupine: Skupina ima neko nalogo in jo rešuje 

samostojno, rezultat pa pokažejo ostalim skupinam. Oboje povečuje motiviranost za 

skupinsko ustvarjanje, vzgojitelj pa po potrebi usmerja delo (Kroflič in Gobec, 1995). 

2.2.3.   Vpliv plesa na otroke 

Ples in gibanje dajeta otroku največ ugodja. Ples je pomemben za razvoj motoričnih 

sposobnosti in vpliva na celosten razvoj otroka. Pri plesu ni ovir in omejitev. Telo je 

instrument, na katerega plesalec igra. Sočasno gre za gibanje, sprostitev, komunikacijo, 

izražanje in veselje. Otrokovo telo deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec. V knjigi 

Ples v vrtcu (Zagorc, 2013) je zapisanih pet vidikov, ki vplivajo na razvoj pri otroku. 

 

Biološko-fiziološki vidik 

S plesom sprožimo pospešeno delovanje cele vrste funkcionalnih sistemov, kot so srčno-žilni, 

prebavni, vegetativni, dihalni, hormonski … Ples zadovoljuje otrokovo potrebo po gibanju, 

hkrati pa z obremenjevanjem različnih mišičnih skupin in ustreznimi dražljaji usmerja 

aktivnosti fizioloških procesov vsega telesa. Vzpodbuja rast kosti, omogoča stabilizacijo 

sklepov in učinkovito delovanje mišic. Vpliva na držo telesa, razvijajo se gibalne, anaerobne, 

aerobne in plesne sposobnosti.  

 

Psihološki vidik 

Otroke učimo zavedati se svojih čustev (veselje, jeza, žalost, strah, radost), izražati občutja in 

doživljanja z gibanjem, hkrati pa se morajo zavedati in spoštovati tudi čustva drugih otrok. To 

bogati njihov notranji svet doživljanja. Ples daje možnost zdravega uveljavljanja, bogati 

otrokov notranji svet in spodbuja pozitivna čustva. Ob tem pa omogoča tudi ustvarjalnost in 

svobodno izražanje. 

 

Kognitivni vidik 

Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese (razumevanje, presojanje, sklepanje, 

predstavljanje). Tudi na ostalih področjih kognitivni razvoj ne poteka neodvisno, ampak je 

povezan z gibalnim in čustveno-socialnim razvojem. Gibalni in kognitivni razvoj otroka sta 

neločljivo povezana, zato so tudi druge gibalne in problemske izkušnje neprecenljive za 

življenje. Z različnim gibanjem otrok razvija zavedanje telesa, zaznavne funkcije, govor, 

ustvarjalnost in sposobnost za učenje.  
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Sociološki vidik 

Socialne sposobnosti razvijamo preko telesnega stika. Spodbujamo odnose z drugimi, kot so 

zaupanje, občutljivost, sodelovanje otrok v skupini, skupinsko reševanje problemov, empatijo 

in vodenje. Za otroka je ples igra in v skupini omogoča spoznavanje življenjskih vrednot, ki 

prinašajo zadovoljstvo s samim seboj, veselje, sproščenost, zaupanje, sposobnost 

komuniciranja in prijateljstvo. Govorica telesa je bolj neposredna kot govorica besed. Telesni 

gibi, izraz na obrazu in drža izdajajo več od naših namer kot besede. Na svoje glasove in 

izraze obraza že dojenček prejema odgovore, prav tako pa tudi sam odgovarja, ko se odziva 

na dotike, gibe, glasove in izraze v svoji okolici. V psihologiji je znana vzorčna povezava 

med otrokovim čustvenim doživljanjem in govorico telesa oziroma njegovim izrazom telesa, 

telesno držo, zato se danes uporabljata ples in ustvarjalni gib kot način pozitivnega bega od 

vsakdanjih pritiskov, ki se kažejo v agresivnih oblikah vedenja, psihosomatskih težavah in 

boleznih ali v umiku v svoj svet. Gibanje je sestavni del vsakega vedenja, zato lahko nadzor 

nad njim izboljša tudi nadziranje slednjega. Več se je otrok sposoben gibati, toliko večje 

območje osvaja in toliko več je sposoben dojemati tudi na drugih področjih.  

 

Umetniški vidik 

Vzgajanje s plesom je kompleksno in velikokrat povezano še z drugimi vejami umetnosti  

(glasba, likovna umetnost, gledališče, film …). Zelo redko razvijamo samo otrokove gibalne 

sposobnosti, saj so pogosto navzoči še ritem, glasba, soplesalci, predmeti, s katerimi lahko 

plešemo. S tem razvijamo tudi druge umetniške oblike, ne samo gibanje. Logično mišljenje, 

predstavljivost, sposobnosti dojemanja časa in prostora ter druge umske sposobnosti so del 

estetske vzgoje, ki vpliva na otrokovo estetsko tenkočutnost in lastno umetniško ustvarjalnost 

(Zagorc, 2013). 

2.2.4. Elementi plesa 

S predšolskimi otroki gradimo na osnovnih plesnih elementih (nivo, hitrost, smer …). 

Kompleksnejše elemente, kot sta sila in kvaliteta, pa razvijamo postopoma. Otrokom moramo 

ponuditi vsebine, ki spodbujajo konstruktivno porabo energije (dinamika, odločnost, ostrina, 

mehkoba, npr. gibanje kobilic, petelinov, čmrljev). (Geršak, 2006) 

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

analizo človekovega gibanja (Geršak, 2015 v Laban, 2002), ki poudarja, da so prostor, čas, 

moč in tok gibanja osnovne kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti vsako človekovo 

gibanje. 
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Moje telo (deli telesa, oblike ...) se giblje v prostoru (osebnem, splošnem, v smereh, velikostih 

...), v času (tempo, ritem), z močjo (stopnja moči, kakovost ...) in s tokom (svobodnim, 

vezanim, s prehodi ...). Kadarkoli se človek giblje, TELO uporablja PROSTOR, ENERGIJO 

(MOČ) in ČAS – to so štirje osnovni elementi plesa. Z raziskovanjem in kombiniranjem teh 

elementov se razvija plesni besednjak in ustvarjalnost otroka, prav tako pa imamo z elementi 

plesa orodje za preverjanje uresničenih ciljev, pri čemer lahko preverimo, ali se je koncept 

elementov plesa med otroki razširil/poglobil ali ostaja enak (Geršak, 2015). 

 

V spodnji tabeli predstavljam elemente plesa, ki se delijo na  prostor, energijo in čas. 

ORODJE GIBANJE 

Telo in deli telesa: 

(znotraj) 

 mišice 

 kosti 

 sklepi 

 srce 

 pljuča. 

Telo in deli telesa: 

(zunaj) 

 glava, vrat 

 ramena, 

komolci 

 roke, dlani  

 prsti, prsni koš 

 hrbet, trebuh  

 boki, zadnjica 

 noge, kolena, 

podplati. 

Gibanje na mestu: 

 raztegovanje 

 upogibanje 

 kroženje 

 krčenje 

 dviganje 

 spuščanje 

 nihanje 

 stresanje 

 zamahovanje. 

Gibanje skozi prostor: 

(lokomotorno gibanje) 

 hoja 

 tek 

 galop 

 skok 

 poskok 

 preskok 

 drsenje 

 plazenje 

 kotaljenje. 

ELEMENTI PLESA 

Prostor 

 velikost (majhno, 

srednje, veliko) 

 nivo (visok, srednji, 

nizek) 

 oblika (zavito, ravno) 

 smer (naprej, nazaj, 

vstran, diagonalno) 

 pot (naravnost, zavito, 

cik-cak, krožno) 

 razmerje (blizu, 

Energija 

 sila (močno, šibko) 

 teža (težko, lahko) 

 kvaliteta (nežno, 

ostro, zibajoče) 

 mirnost (aktivna, 

pasivna) 

 napetost (napeto, 

popuščeno, 

sproščeno). 

Čas 

 hitrost (počasi, hitro, 

pospešujoče, 

pojemajoče) 

 ritem (naravno, 

enakomerno) 

 tempo (hitro, počasi) 

 poudarek (močan) 

 trajanje (kratko, 

dolgo). 

 



8 
 

narazen) 

 velikost giba (majhen, 

srednji, velik). 

Povzeto po Geršak, 2006, str. 80 v Zakkai, 1997, str. 10. 

 

Z otroki raziskujemo različne načine gibanja: na mestu (stresanje, raztegovanje, upogibanje, 

zavijanje, kroženje, dviganje, spuščanje, nihanje, zamahovanje ...) in v prostoru (hoja, tek, 

poskok, hopsanje, galop, drsenje, plazenje, kotaljenje ...). Pri tem uporabljamo različne dele 

telesa – glavo, ramena, roke, dlani, prste, hrbet, prsni koš, zadnjico, boke, noge, kolena, 

stopala ...). V prostoru raziskujemo in se igramo z nivoji, smermi, velikostjo giba, potmi. K 

temu lahko dodamo tudi ritem, tempo, trajanje – elemente časa in različne elemente, vezane 

na raziskovanje energije (ostro – gladko gibanje, močno – nežno, težko – lahko ...). Različne 

kombinacije in vpeljava kakšne izmed spodbud omogočajo neizmerne možnosti ustvarjanja v 

skupini, individualno ali v dvojicah. Pri tem otroci razvijajo komunikacijo (verbalno in 

neverbalno) in sodelujejo med seboj (Geršak, 2015). 

2.2.5. Kulturno-umetnostna vzgoja 

V različnih družbenih okoljih je koncept kulture pojmovan zelo različno; zaradi 

kompleksnosti in različnih vidikov ga je težko enoznačno in jasno opredeliti. Kultura namreč 

zajema umetniške dosežke, rezultate človeškega dela, moralo, zakone, verovanja, znanja in 

navade – gre torej za skupek dosežkov in vrednot, ki so rezultat človekovega delovanja, 

mišljenja in ustvarjanja.  

 

Cilji kulturno-umetnostne vzgoje se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo: 

 uresničevanje temeljne človekove pravice do izobraževanja in sodelovanja na 

kulturnem področju  

 razvijanje ustvarjalnosti 

 razvijanje individualnih sposobnosti 

 izboljšanje kakovosti izobraževanja 

 razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti 

 izražanje kulturnih raznolikosti 

 dviganje ravni kulturne zavesti 

 zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine. 

(Bucik, 2011) 
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Načela izpostavljajo posamezne vidike kakovostnega udejanjanja kulturno-umetnostne 

vzgoje:  

 načelo pomena kulturno-umetnostne vzgoje ter kroskurikularnosti 

 načelo dostopnosti in obveščenosti 

 načelo kakovosti in ustreznosti 

 načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti 

 načelo svobode in demokratičnosti  

 načelo medkulturnega dialoga  

 načelo razvojno-procesnega pristopa  

 načelo partnerstva in strokovnosti  

 načelo načrtovanja, spremljanja in vrednotenja  

 načelo aktualnosti in sodobnosti  

 načelo spodbujanja raziskovalnega dela  

 načelo zagotavljanja materialnih in prostorskih možnosti. 

(Bucik, 2011) 

2.2.6.  Načrtovanje in izvajanje dejavnosti 

Načrtovanje plesnih dejavnosti je del načrtovanja celotnega vzgojnega dela v vrtcu. Nanaša se 

na posamezne dejavnosti, ki so usmerjene na projektni ter integrirani pristop. Tukaj 

upoštevamo psihološke značilnosti posameznih razvojnih obdobij, kot tudi telesne in duševne 

značilnosti otrok. Načrtujemo ustvarjalno in prožno, skupaj s tempom razvoja otroka, 

upoštevati moramo tudi kulturno okolje, iz katerega otrok izhaja, in ali ima kakšne posebne 

potrebe (Kroflič in Gobec, 1997). 

Upoštevanje okolja  

Razlike so vidne pri mestnem in nemestnem okolju. Mestni otroci so pogosto zasičeni s 

spodbudami, zvočnimi ali vidnimi dražljaji, sočasno pa so prostorsko utesnjeni v čas, ki ga 

preživijo doma in v vrtcu. Zato bomo mestne otroke motivirali tako, da so ustvarjalni pri 

iskanju novih idej, načinov, spodbud. Glede na raziskave, ki so jih opravili, je razvidno, da 

imajo vzgojitelji v nemestnem okolju lažje delo, saj otroke laže motivirajo z vsakršno 

spodbudo (Kroflič in Gobec, 1997).  

Na koncu vsakega izvajanja dejavnosti analiziramo in ovrednotimo vzgojno delo. Iz odziva 

otrok analiziramo ustreznost vsebin in ciljev. Ugotovimo, kaj bi naslednjič še lahko izboljšali, 

kaj bi še lahko razvili. Čim bolj poskušamo izčrpati možnosti, kako bi lahko še izvedli 

dejavnost. (Kroflič in Gobec, 1995) 
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2.2.7. Pomen spodbud  

Poznamo dve vrsti spodbud – zunanjo in notranjo. Zunanje so: glasba, ples, inštrumenti, 

trakovi, obroči, baloni … Poleg zunanjih spodbud uporabimo tudi notranje. To so notranje 

predstave, ki izhajajo iz doživetij in domišljijskih predstav posameznika (gibanje, vedenje 

živali, oblike v okolju, televizijske oddaje …). (Geršak, 2006 v Kroflič, Gobec, 1995, str. 8)  

Najpogostejša spodbuda je glasba, ki nas povleče v plesno gibanje. Tako kot pri drugih 

dejavnostih, se tudi pri plesu ne odzovemo samo na slišano ali videno, ampak tudi na 

doživetja in občutenja. Kot vzgojitelji za spodbudo vzamemo pesmice, čeprav so namenjene 

petju, in ne toliko plesu. Lahko pa uporabimo še likovne spodbude, gibanje s kostumi in 

maskami, plesne dramatizacije ali pravljice.  

2.2.8. Sproščanje 

Sproščanje po dejavnostih je vedno prisotno, vendar pa ga uporabimo tudi med samimi 

dejavnostmi. Za to so primerne masaže. Telesni stik pomirja in daje občutek varnosti. Otroka 

popeljemo v svet tišine, da prisluhne sam sebi in se preda. Sprostitvena vzgoja tako veliko 

prispeva k razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti, zato je potrebno, da postane sestavina 

današnjega vzgajanja otrok. S sprostitvenimi vajami otroka popeljemo v svet tišine, naučimo 

ga, da zna uživati v tišini. Prav tako v skupinskem ustvarjanju z gibanjem otroci pridejo do 

izraza sprostitev, ugodje, sodelovanje in potrjevanje. Vzgoja za mir je popotovanje v notranji 

svet (Geršak, 2006). 

 

2.3. PLES KOT DEL UMETNOSTI V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem 

igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta. Svet je za otroka neizčrpen vir inspiracije, 

motivacije in vsebin na vseh področjih. Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko odkriva 

jezikovne strukture, oblikuje sliko, pesem, igro in ples. Z umetnostjo se otrok izraža in 

komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja simbolov, ko v risbi, plesu, pesmi 

ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega. V umetnosti lahko predstavi svoja najbolj skrita 

počutja in čustvene vsebine, natančno opiše ali predstavi nek dogodek. Pri tem postopno 

izkuša kompleksna področja realnega sveta skozi majhne obvladljive delčke in spoznava sebe 

kot samostojnega ustvarjalca. Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja 

in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 
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2.3.1.  Globalni cilji za področje umetnosti (Kurikulum za vrtce, 1999)  

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

 

2.3.2.   Cilji za področje umetnosti (Kurikulum za vrtce, 1999) 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti 

 spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote 

 doživljanje in spoznavanje umetniških del 

 doživljanje umetnosti kot dela družabnega in kulturnega življenja 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

 negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških 

dejavnosti 

 negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na notranji in zunanji 

svet 

 odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o 

umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih 

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov 

iz okolja 

 razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, 

estetskega in vrednostnega doživljanja 

 doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti 

 razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih: plesnem, 

dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem idr. 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami, 

tehnologijami) in njihovimi izraznimi sredstvi 
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 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora.  

2.3.3.   Primeri plesnih dejavnosti za otroke od 3. do 6. leta starosti (Kurikulum za vrtce, 

1999) 

            Otrok  

 se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja 

 uri in občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in mirovanja 

 raziskuje pozorno telesno delovanje in sproščanje 

 se igra in vadi koordinacijo ter ravnotežje 

 opazuje, izvaja, pleše in razlikuje oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj na 

mestu in v različnih talnih in prostorskih vzorcih, v različnem tempu, ritmu in stopnjah 

napetosti ter sestavlja prvine v manjše in večje, bolj ali manj samostojne plesne celote 

 pri plesu opazuje in razlikuje odnose med deli telesa, med telesom in podlago ter 

predmetom, odnos s soplesalcem v paru ali skupini 

 si zamišlja in ustvarja plesne vložke za dramske predstave in video posnetek. 

 

2.3.4.   Vloga vzgojitelja 

Vzgojitelj ustvarja splošne cilje plesne vzgoje z oblikovanjem operativnih ciljev, čeprav vsaka 

plesna dejavnost v sebi nosi še več, kot lahko opredelimo z operativnimi cilji. Z operativnim 

ciljem zastavimo neposredni plesno–gibalni  cilj, hkrati pa sledimo tudi drugim ciljem drugih 

vzgojnih področij (Kroflič in Gobec, 1995). 

Vsak, ki sodeluje pri vzgajanju otroka, pa naj bo to vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali starši 

oziroma drugi odrasli, mora poznati značilnosti otroka in razvojne zakonitosti. Vsak otrok je 

individum in vse dejavnosti se načrtujejo in oblikujejo v tem okviru. Umetniške dejavnosti 

potekajo tako, da otrok sam išče odgovor in raziskuje ter najde rešitev na dano nalogo ali 

problem. In pri tem mu morajo znati pomagati odrasli, ga podpreti pri manjšem ali večjem 

napredku. Odrasli naj otrokovih del ne ocenjujejo, komentirajo ali grajajo, prav tako pa naj ga 

ne hvalijo pretirano. Pomembno je, da je otrokova presoja njemu zanimiva, vendar vanjo ne 

posega. Vzgojitelj naj se zaveda, da je otroku proces nastajanja dela pomembnejši od 

rezultata. Vzgojitelj naj pozorno opazuje otrokove odzive pri srečanju z umetnostjo in na 

podlagi tega načrtuje nadaljnje otrokove izkušnje. Ob tem naj se vzgojitelj zaveda svojih 

pričakovanj in od otroka ne pričakuje preveč. (Kroflič in Gobec, 1995) 
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Kot vzgojitelji moramo oblikovati pozitivno, bogato in raznovrstno glasbeno, plesno, likovno 

in gledališko okolje, ki otroku omogoča doživljanje sebe in drugih, kot tudi okolice in 

umetnosti. Vzgojitelj naj poskrbi za zabavne in zanimive vire, kjer otroci dobijo informacije 

in željo po ustvarjanju. Vzgojitelj ustvarja prijetno in sproščeno vzdušje, kjer se otrok počuti 

varnega in sprejetega. Otrok potrebuje spodbudo k odprtosti in želji po izražanju, zato bo 

varen in sproščen otrok razvijal in izvajal svoje ustvarjalne in razvojne potenciale. Odrasli 

morajo prepoznati otrokove specifične potenciale in limite, ki jih otrok kaže skozi umetniške 

dejavnosti. Prepoznane umetniške nadarjenosti spodbujajo in po potrebi poskrbijo zanje. 

Umetniško oziroma estetsko doživljanje razumejo kot neposredno dojemanje s čuti, kjer 

doživljaji in oblike niso doživete v logičnem, biološkem in etičnem pomenu, temveč kot 

užitek, ki nudi izpolnitev. 

(Povzeto po Kurikulumu za vrtce, 1999)  

Veliko umetniškega dela temelji tako na bogatih predstavah, kot tudi na tenkočutnem 

doživljanju in zaznavanju. Zato s pestrimi, bogatimi glasbenimi, likovnimi in plesnimi 

predstavami skrbimo za razvoj otrokovih predstav. Otroku je treba omogočiti, da v umetnosti 

izraža svoj intimni svet in komunicira z okoljem spontano, neposredno in individualno. Pri 

vsem tem pa je pomembna tudi neverbalna komunikacija, še posebej v času, ko ima otrok 

skopo besedišče za izražanje vsebin, ki so težko ubesedljive. Zato naj otrok doživlja in izraža 

čustvene vsebine in osebne izpovedi, ki pokažejo razlike med posamezniki. Odrasli otroku 

omogočajo pestre izkušnje z enostavnimi in jasno strukturiranimi umetniškimi deli. Prav tako 

otroku pomagamo spoznavati različna sredstva na vseh področjih umetnosti, v skladu z 

njihovimi cilji.  

Otrok naj bo ustvarjalec, poslušalec in gledalec, vzgojitelj pa naj zanj načrtuje izkušnje, kjer 

je umetniška dejavnost ali delo v eni izmed umetniških dejavnosti tema ali inspiracija za 

dejavnosti v drugi umetniški zvrsti (oblikovanje drže človeškega telesa v glini in njeno 

posnemanje v plesnem gibu ali obratno). Umetnost je pomemben in spodbuden del učenja 

tudi na drugih področjih. Umetnost se tako povezuje tudi z drugimi področji kurikuluma, 

naravo, družbo, matematiko, jezikom in nenazadnje tudi z gibanjem.  

(Povzeto po Kurikulumu za vrtce, 1999) 

2.4. MEDPODROČNO POVEZOVANJE      

Ples se povezuje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi področji in je hkrati tudi sredstvo 

vzgajanja. Gibanje je skupno plesni in športni vzgoji, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti 

je skupno plesni, glasbeni, filmski, dramski in likovni vzgoji. Razvijanje občutljivosti za 
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gibanje, oblike in predmete v okolju se povezuje s cilji okolja oziroma naravoslovja in 

družboslovja. Razvrščanje, urejanje, raziskovanje simetrij, oblik, odnosov s plesom posega 

med cilje matematike. Z različnimi gibalnimi spodbudami in raziskovanjem giba v odnosu do 

okolja razvijamo mišljenje in druge umske sposobnosti. Izražanje čustev, vživljanje in 

medsebojno sodelovanje, ki je za plesno dejavnost nujno, spodbuja razvoj pozitivnih 

medčloveških odnosov, krepi otrokovo zavest in pozitivno vpliva na socializacijo (Meško in 

sod. v Bucik, 2011). 

Okolje oziroma naravoslovje  

Ustvarjalni gib lahko uporabljamo na mnogih tematskih področjih in v različnih delih učne 

ure. Osredotočam se na tematsko področje narave. 

Primeri:  

• Narava – gibalno ponazarjanje spreminjanja v naravi:  

• neživa narava (letni časi, stoječe in tekoče vode, vremenski pojavi ... skozi ustvarjalni 

gib)  

• rastline (drevesa, sadje, zelenjava, cvetice ... ponazarjanje rasti in drugih procesov skozi 

ustvarjalni gib) 

• živali (domače, gozdne, afriške ... gibanje živali skozi ustvarjalni gib) 

• ljudje (spoznavanje telesa in procesov v telesu skozi ustvarjalni gib…).  

Otroci opazujejo, raziskujejo in proučujejo gibanje in oblike v okolju – v svetu narave, svetu 

tehnike, vsakdanje človekovo gibanje, delovno gibanje. Po neposrednem opazovanju in s 

pomočjo predstav to podoživljajo in oblikujejo z gibanjem svojega telesa. Tako zadostijo 

nenehni potrebi po gibanju, utrjujejo spoznanja in razvijajo miselne sposobnosti in 

ustvarjalnost (Meško in sod. v Bucik, 2011). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1.   OPREDELITEV PROBLEMA 

Ples je govorica telesa. Vsak otrok ima potrebo po gibanju, ustvarjanju in igri. Otrok z 

gibanjem raziskuje svet okoli sebe (Zagorc, 2013). Plesna vzgoja v najširšem pomenu besede 

pomeni vzgajanje s plesom. Je področje estetske, umetnostne in kulturne vzgoje. Ena glavnih 

nalog plesne vzgoje je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti otrok, zato mora vzgojitelj s 

primernimi spodbudami otroku zagotoviti razvoj otrokove ustvarjalnosti (Kroflič in Gobec, 

1995). Ples se prepleta tudi z ostalimi področji v Kurikulumu za vrtce (1999). Ples je gibanje, 

skozi katerega se otrok izraža in komunicira. 

V predšolskem obdobju je v ospredju ples kot umetnost, ples kot sredstvo izražanja z 

gibanjem na glasbo, v zunanjem ali notranjem ritmu, naslonjen na čustveno izražanje, 

spodbujen z dogodki iz vsakdanjega okolja in življenja otroka. Otroka je potrebno spodbujati, 

da spoznava nove naravne oblike gibanja, ki so odvisne od starosti otrok. Ples je gibanje z 

vsebino, ki sporoča čustva, misli, ideje in mnenja (Rupnik, 2012). 

V diplomskem delu sem predstavila načrtovane gibalno–plesne dejavnosti na temo 

doživljanja pomladi ob plesu. Da je otrok dejavnosti celostno doživljal, sem jih zasnovala 

tako, da sem prepletala področje umetnosti s področjem gibanja, jezika, narave, družbe in 

matematike. Za uspešno izvajanje sem v dejavnosti vpletla elemente plesa (nivo, hitrost, 

smer). Želela sem si, da bi otroci zadovoljili potrebo po gibanju in plesu in da bi pomlad 

spoznali na drugačen način, s pomočjo plesne umetnosti. Zato sem jih z različnimi rekviziti 

(dežniki, trakovi, žoge, blazine, različni zvoki …) spodbudila k plesnemu raziskovanju. 
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3.2.   RAZISKOVALNI CILJI 

V diplomskem delu sem zastavila naslednje raziskovalne cilje: 

 ugotoviti, na kakšen način lahko v spoznavanje narave vključimo ples  

 spodbujati otroke, da izražajo svoje ideje pri plesnem izražanju 

 analizirati elemente plesa (hitrost, smer, nivo), ki nastajajo ob plesnih dejavnostih 

 spremljati odzive otrok, preveriti, kakšno je njihovo doživljanje in izražanje glede na 

njihovo starost. 

3.3.   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA    

 Kako vključiti ples v spoznavanje narave in letnih časov (pomladi)? 

 Katere elemente plesa bodo otroci usvojili skozi dejavnosti? 

 Kakšno bo sodelovanje, kakšni bodo odzivi in interes otrok na temo pomladi? 

 

3.4.   METODA RAZISKOVANJA 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke sem sproti beležila, 

poslušala otroke, posnela in zapisala njihove odgovore, jih opazovala in fotografirala. Za 

zbiranje podatkov sem uporabila različne vire in literaturo, ki so mi bili v pomoč pri 

raziskovanju. 

3.4.1.  Vzorec 

Vzorec je predstavljalo 24 otrok, od tega 9 deklic in 15 dečkov, starih 5 do 6 let, ki obiskujejo 

vrtec Hansa Christiana Andersena.  

3.4.2.   Opis postopka in opis postopka pridobivanja podatkov in informacij 

 

Z otroki smo se pred vsako dejavnostjo pogovorili, pripravila sem določeno motivacijo, s 

katero so laže začeli dejavnosti. Za bolj doživeto izvajanje dejavnosti smo si skupaj ogledali 

literaturo, obiskali smo knjižnico. Pri določenih dejavnostih smo si pomagali z zgodbo na 

temo pomladi. Šli smo v naravo in skozi pogovor ter opazovanje izvedli dejavnosti. Otroci so  

soustvarjali dejavnosti. Odzive otrok sem spremljala in si jih zapisovala (dnevniški zapis), za 

lažje spremljanje sem uporabila tudi fotoaparat. Ob koncu dejavnosti smo naredili analizo.  
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3.4.3.   Pripomočki in prostor 

Prostor: večino dejavnosti sem izvajala na prostem, v naravi. Nekaj dejavnosti sem izvedla 

tudi v igralnici in v skupnem prostoru. Poskrbela sem, da je bilo okolje mirno in varno, 

predvsem pri dejavnostih na prostem. 

Pripomočki: fotoaparat, zgodbe in knjige, trakovi, žoge, blazine, papir, škarje, flomastri, 

barvice, lepilo, dežniki, CD. 

 

3.5. NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI 

3.5.1.  Gibalna igra: Ples z dežniki 

 

STAROST OTROK: 5 – 6 let 

CILJI: 

 Globalni cilji:  

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških predstavljivosti. 

 Cilji: 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje in 

eksperimentiranje z dežniki 

 odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav 

 otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave 

skozi ples. 

 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: Narava 

VRSTA PLESNE DEJAVNOSTI: Plesna dramatizacija 

METODA: Vodenje 

OBLIKA: Skupna 

PROSTOR: Telovadnica 

SREDSTVA:  

 Uganka (M. Voglar, 1975): 

o Zemljico žejno zaliva, strehe in ceste pomiva. 

Žaba veselo kriči: Oj, le še padaj tri dni! 

 Zgodba Pod medvedovim dežnikom (S. Makarovič, 1998) 
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NAČRTOVANA  DEJAVNOST: 

Metodični postopek: 

 uganka DEŽ 

 branje zgodbe Pod medvedovim dežnikom 

 pogovor o dežnikih (kdaj, zakaj in kje ga uporabljamo, kaj nam prinese deževno vreme 

…) 

 rokovanje in ogledovanje dežnikov, s katerimi se bodo kasneje plesno izražali (vsak 

otrok od doma prinese svoj dežnik in ga opiše – kakšen je videti) 

 predvajanje glasbe 

 za umiritev: masaže na temo dežja. 

Podrobna razčlenitev: 

GIBALNI MOTIV VSEBINSKI MOTIV 

Stoja v rahlem razkoraku, ena roka je v 

boku, druga roka je predročena in drži 

dežnik ter ga ziba najprej v eno, nato v 

drugo smer, izmenično. 

Spoznavanje in igra z dežnikom. 

Nežno poplesovanje po prstih okoli 

dežnika, ki ga z eno roko držimo na 

mestu. 

Igrivo pogledovanje z dežnikom  z vseh strani. 

Sprehajanje prosto po prostoru, ob 

vsakem koraku položimo dežnik pred 

sebe. 

Sprehod z zaprtim dežnikom na oblačen dan, ko 

ne dežuje ali ko dež poneha. 

Stoja na mestu, dežnik je položen na tleh 

pred plešočim, ki ga prestopa. 

Prestopanje najprej z eno nogo, nato z 

drugo, pri čemer se telo zaziba na nogi, 

ki se oprijema podlage. Roke imamo v 

boku.  

Otroci imajo zelo radi luže. Dežnik, ki ga 

prestopajo, prestavlja lužo, v katero stopajo 

otroci. 

Razdelijo se v pare in eden od para 

drugega rahlo treplja po glavi in navzdol 

po telesu. Nato se zamenjata. 

Sprostitvena masaža za konec. Občutek, da 

dežuje. 
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REFLEKSIJA: 

Z otroki smo šli v skupen prostor oziroma telovadnico in sedli v krog. Najprej sem jim 

zastavila uganko Dež. Zelo kmalu so ugotovili pravilno geslo. Pogovarjati smo se začeli o 

dežju, saj je tistega dne ravno deževalo. Vprašala sem jih, kaj nam prinese deževno vreme. 

Zanimalo me je, ali jim je všeč, kadar dežuje in odgovori so bili različni. Všeč jim je 

predvsem zato, ker lahko skačejo po lužah. Pogovarjali smo se tudi o dežnikih (kdaj, zakaj in 

kje ga potrebujemo in uporabljamo). Že nekaj dni prej smo pri počitku brali pravljico Pod 

medvedovim dežnikom. Pravljico poznajo, zato sem jo prebrala še enkrat, ko smo bili v 

telovadnici. Potem sem jim prinesla njihove dežnike. Ogledali so si jih in sami od sebe začeli 

opisovati, kakšni so videti. Otrokom sem predvajala glasbo in jim pustila, da so z dežniki 

plesali po svoje. Otroci so ob nežnih in tihih zvokih čisto počasi in nežno hodili, nekateri so 

dežnik odprli (kot da dežuje). Ko sem videla, da dejavnost počasi izgublja svoj čar, sem tudi 

sama vzela dežnik in ga začela opazovati, ga zibati. Otroci so začeli posnemati moje gibe. 

Potem smo poplesovali okrog dežnika, se z njim sprehajali po telovadnici. Dežnik je nato 

postal luža in z otroki smo ga preskočili, nekateri so tudi nežno skočili nanj (kot da skočijo v 

lužo). Dežnik smo odpirali in zapirali. Nato so otroci legli na tla in drug drugega nežno 

masirali po hrbtu (kot da dežuje). Na koncu smo se pogovorili, kaj jim je bilo všeč in kaj ne.  

 

Odgovori:  

K: »Meni je bilo všeč, ko smo skakali po lužah.« 

P: »Meni je bilo všeč, ko smo plesali okoli dežnika, in potem, ko smo skakali po lužah.« 

N: »Meni je bilo všeč, ko sem imela svoj dežnik in potem sem ga vrtela, kot to delamo pri 

mažoretkah.« 

S: »Meni je bilo všeč, ko je bila taka tiha glasba najprej in smo hodili počasi in potem je bilo 

bolj glasno in smo lahko tekli.« 

U: »Meni je bilo pa všeč to, ko smo lahko imeli odprt dežnik. Ni mi bilo pa všeč, ko je bila 

včasih glasna glasba.« 

Na koncu sem tudi sama povedala, da sem vesela, ker so lepo sodelovali in poslušali moja 

navodila. Otroci so si sami zamišljali ideje, kako bi plesali z dežnikom. Na začetku je le en 

deček nekaj časa stal z dežnikom v roki in opazoval druge, kaj počnejo, vendar se je hitro 

vživel in začel sodelovati.  
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3.5.2. Gibalna dejavnost: Veter  

STAROST OTROK: 5 – 6 let 

CILJI: 

 Globalni cilji:  

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških predstavljivosti. 

 Cilji: 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje in 

eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi 

 odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, služnih in telesnih predstav 

 koordinacija v prostoru 

 otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave.  

METODA: Od improvizacije k vodenju 

OBLIKA: Individualna, skupna 

PROSTOR: Telovadnica 

 

 SREDSTVA:  

o   padalo   

o USB ključ, na katerem je posnetek nevihte, dežja in vetra 

o https://www.youtube.com/watch?v=Fz1SAYd7js0 

o https://www.youtube.com/watch?v=xoirXUhEpIo 

o https://www.youtube.com/watch?v=oTDmblKrb6M 

 Uganka (M. Voglar, 1975): 

            Včasih narahlo zapiha, lističe drobne zaniha. 

            Kadar močno se razpiha, babica kašlja in kiha. 

 

NAČRTOVANA DEJAVNOST: 

Metodični postopek: 

 otrokom najprej povem uganko in poskušajo ugotoviti, o čem govori 

 pogovor o vetru (kaj je, kako se počutijo, kadar piha) 

 predvajanje glasbe (zvok vetra) 

 vzgojiteljica skupaj z otroki pokaže gibalno–plesne  motive 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz1SAYd7js0
https://www.youtube.com/watch?v=xoirXUhEpIo
https://www.youtube.com/watch?v=oTDmblKrb6M
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 otroci se ob zvoku padanja dežja umirijo 

 ob koncu pogovor. 

 

Podrobna razčlenitev: 

GIBALNO–PLESNI   

MOTIV  

VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBA GIBANJE V 

PROSTORU 

Otroci so postavljeni v krog. 

Pet otrok ima v roki padalo 

in ga dviguje gor in dol. 

Ostali otroci plešejo okoli 

skupine. 

Črni oblaki preganjajo 

bele. 

/ Naredijo krog. 

Razdelijo se v dve skupini (A 

in B). Vsaka naredi svojo 

kolono. A kolona lovi B 

kolono. 

Bel oblak se razkropi 

in nato črn oblak 

preganja kapljice. 

Zvok vetra 

(USB ključ) 

Naredijo dve koloni. 

Obe koloni se primeta za 

roke in se stisnejo tesno 

skupaj. 

Črni oblak se kopiči. / Gruča 

Vsi se spustijo in se 

pomaknejo nazaj, tako da 

ima vsak dovolj prostora,  

rahlo padejo na tla. 

Začne deževati. Zvok nevihte 

(USB ključ) 

Prosto po prostoru. 

Otroci obležijo na tleh 

(ponazarjajo luže). 

Nastane luža. / Prosto po prostoru. 

Otroci ležijo na tleh in se 

umirijo. 

Umiritev Zvok padanja 

dežja (USB 

ključ) 

Prosto po prostoru. 

REFLEKSIJA: 

V telovadnici smo naredili krog in se umirili. Vprašala sem jih, kaj je veter. Odgovori so bili 

različni (tisto, kar piha; veter je, ko lomi in podira drevesa; to je neurje; veter je, ko je nevihta 

in piha; veter je tisto, ko se drevesa obrnejo v drugo stran). Vprašala sem jih, kaj pa je v 

balonu, da lahko leti po zraku. Odgovorili so, da je notri zrak. Vstali smo in napihnili velik 

balon, zraven pa pazili, da ni počil. Potem smo skupaj izšteli pet otrok, ki so s padalom 
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ustvarjali veter. Vsi so imeli zaprte oči in pet otrok sem pobožala po glavi. Ostali otroci so 

naredili krog, pet otrok pa je v sredini s padalom ustvarjalo veter. Otroci so šli tudi pod 

padalo. Enkrat je valovalo, pihalo močneje, spet drugič rahlo. Na koncu pa jih je padalo 

pokrilo. Nato smo sedli v krog, da smo se malo umirili. V tem času smo imeli na obisku 

Portugalko Ano, ki je otroke naučila šteti od 1 do 10 po portugalsko. Tako smo se prešteli v 

dve koloni. Ena je bila bel oblak, dva pa črn. Črni oblaki so preganjali bele – otroci so se 

lovili in preganjali (glasba – zvok vetra). Nato so se oblaki stisnili in vsi postali črni. Na radiu 

se je predvajal zvok vetra. Otroci so ponazorili, kako veter piha in kaj dela z drevesi. Nato pa 

je začelo grmeti (predvajala sem zvok nevihte – grom) in po zvoku so tudi to ponazorili 

gibalno. Na koncu sem jim predvajala še zvok dežja – spustili so se, legli na tla prosto po 

prostoru. Povedala sem jim, da nastane luža, na tleh so še nekaj časa ležali in se ob zvoku 

dežja umirili. 

Potem smo se pogovorili in ugotovili, kaj jim je bilo všeč in kaj ne. Povedali so, da jim je bilo 

všeč, ko je pihal veter in ko so se skrili pod padalo. So se pa malo prestrašili, ko je grmelo. 

Vprašala sem jih, kakšni so občutki, ko piha veter in ali jim je všeč. Strinjali so se, da je fino, 

če malo piha, če pa preveč, pa ni dobro.  

 

3.5.3. Gibalna dejavnost: Deževnik 

STAROST OTROK: 5 – 6 let 

CILJI:  

Umetnost: 

 otrok razvija ustvarjalnost in izražanje z umetnostjo 

 otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem 

 spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti v 

tipanje, opazovanje deževnika. 

Gibanje: 

 sproščeno izvaja naravne oblike gibanja 

 hodi v naravi (sprehod) 

 otrok razvija koordinacijo in izvaja različne načine gibanja. 

Narava: 

 otrok spoznava živa bitja 

 otrok doživlja naravo in jo spoznava 

 otrok opazuje živa bitja s pomočjo povečeval. 
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PROSTOR: Zunanji (sprehod), notranji (igralnica) 

SREDSTVA: Deževnik in papir 

OBLIKA DELA: Individualna in skupna 

METODA DELA: Metoda improvizacije 

PODROČJE: Umetnost in gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI:  Narava 

 

NAČRTOVANA DEJAVNOST: 

Metodični postopek: 

GIBALNI MOTIV VSEBINSKI MOTIV 

Hoja in tek prosto po prostoru. Spoznavanje prostora in ogrevanje telesa. 

Lega na trebuhu, plazenje po tleh. Ponazarjanje gibanja deževnika. 

Lega na hrbtu, plazenje po tleh (tudi 

vzvratno). 

Ponazarjanje gibanja deževnika. 

 

REFLEKSIJA: 

Po deževnem jutru smo z otroki šli na sprehod po okolici vrtca. Namignila sem jim, naj 

opazujejo, ali bodo kje videli deževnike. Kmalu smo na poti našli deževnike, tu smo se 

ustavili in pogledali, ali se deževnik premika. Otroci so rekli, da se premika, ampak počasi. 

Vzela sem majhno paličico in se ga nežno dotaknila, da se je začel premikati. Nek deček je 

rekel, da deževnik čudno hodi. Tako so otroci videli, kako deževnik »hodi«. Kmalu je začelo 

spet deževati, zato smo se morali vrniti v vrtec. Da bi se otroci še malo razgibali, smo šli v 

telovadnico. Tam so najprej tekli in se ogreli, nato pa sem jih spodbudila, da bi lahko tudi 

sami bili deževniki. Nekateri so legli na trebuh in se zvijali, plazili po tleh. Spet drugi so legli 

na hrbet in se vzvratno premikali po prostoru. Otroci so kasneje v popoldanskih dejavnostih 

tudi risali deževnike in kaj so videli na sprehodu.  

 

3.5.4. Masaža: Kača na soncu 

STAROST OTROK: 5 – 6 let 

CILJI:  

Umetnost: 

 otrok razvija ustvarjalnost in izražanje z umetnostjo 

 otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem 
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 otrok občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in mirovanja. 

Gibanje: 

 sproščeno izvaja naravne oblike gibanja 

 otrok se vključuje v sprostitvene dejavnosti 

 otrok razvija koordinacijo in izvaja različne načine gibanja. 

 

PROSTOR: Telovadnica 

OBLIKA DELA: Skupna 

METODA DELA: Metoda sproščanja 

PODROČJE: Umetnost in gibanje 

NAČRTOVANA DEJAVNOST: 

Metodični postopek: 

To metodo sproščanja lahko delamo s celo skupino otrok. 

GIBALNI MOTIV VSEBINSKI MOTIV 

Prvi otrok leže na tla s skrčenimi 

nogami in s koleni, usmerjenimi 

navzgor. 

Posnemanje gibanja kače na soncu. 

Otroci mižijo in se osredotočijo na 

dihanje. Otrok zazna partnerjevo dihanje 

z dviganjem in sproščanjem trebuha, na 

katerem počiva njegova glava. Počasi vsa 

skupina uskladi dihanje. Takrat se 

posamezniki povežejo v celoto. Otroci v 

»kači« tudi zapojejo in se smejijo. 

Drugi leže na enak način, le da položi 

glavo na trebuh prvega. 

Tretji položi glavo na drugega. Sledijo 

še ostali otroci v enakem zaporedju. 

 

 

REFLEKSIJA: 

Z desetimi otroki sem odšla v skupen prostor. Naredili smo krog in se začeli pogovarjati o 

kačah. Vprašala sem jih, ali se jih bojijo. Nekateri so odgovorili, da ja, nekateri pa, da ne. 

Potem sem jih vprašala, kje kače živijo. Odgovorili so: pod skalo, na morju, v grmovju, v 

gozdu, v gorah, v visoki travi. Deček je povedal, da pozna kobro, zato sem vprašala tudi 

ostale, katere kače še poznajo. Zastavila sem jim vprašanje, kako se kače sončijo, saj so zelo 

rade na soncu, in kako bi mi to ponazorili. Dobili so zelo veliko dobrih idej. Vsak je 

predstavil svojo idejo in jo pokazal – stari so od 5 do 6 let, zato sem jim pustila prosto pot. 

Najprej je deček predstavil svojo idejo – otroci ležijo na hrbtu in imajo glavo pri nogah 



25 
 

predhodnika. Tako so naredili dolgo »kačo«. Poklicala sem enega otroka, ki je bil sonce, in je 

otroke rahlo božal po trebuhu. Vsak otrok je bil enkrat sonce. Nato je svojo idejo predstavila 

deklica. Otroci so legli na tla, s hrbtom navzdol, glave pa so imeli skupaj. Zaprli so oči in 

zopet je nekdo predstavljal sonce. Kot tretji pa je idejo predstavil še deček. Ležali so enako, le 

da so imeli noge skupaj. Zopet jih je božalo sonce. Na koncu smo sedli v krog in se pogovorili 

o tem, kaj jim je bilo zanimivo in ali jim kaj ni bilo všeč.  

Odgovori:  

M: »Všeč mi je bilo, ko sem jih masiral. Malo mi je bilo čudno, ker se je Maj nasmejal, ko 

sem ga božal.«  

N: »Všeč mi je bilo, ko sem masirala in pokazala, kako bi naredili kačo.« 

D: »Vesel sem bil, ko sem bil sonce.« 

M: »Všeč mi je bilo, ko me je Max božal in me je žgečkalo.« 

A: »Všeč mi je bilo, ko smo se masirali.« 

Pohvalila sem jih, da so imeli zelo dobre zamisli, in sem bila navdušena nad njimi, da so zelo 

lepo sodelovali. Dejavnost sem morala malo prilagoditi, saj so otroci sami začeli podajati 

ideje o tem, kako bi naredili kačo. Vključevali so se v sprostitvene dejavnosti, razvijali so 

koordinacijo, čut za prijatelja (z božanjem). Preizkusili so se v mirovanju, umirjenem dihanju 

in kako dolgo lahko imajo zaprte oči. Otroci so bili zadovoljni in veseli ter so zelo uživali v 

dejavnosti.  

 

3.5.5. Vodena vizualizacija: Sem metulj (Anita Bizjak) 

STAROST OTROK: 5 – 6 let 

CILJI:  

Umetnost: 

 otrok razvija ustvarjalnost in izražanje z umetnostjo 

 otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem 

 spodbujanje doživljanja. 

Jezik: 

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika 

 ob poslušanju in pripovedovanju razvija zmožnost domišljijske rabe jezika 

 otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta. 

PROSTOR: Telovadnica 

OBLIKA DELA: Skupna 
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METODA DELA: Metoda pripovedovanja 

PODROČJE: Umetnost in jezik 

NAČRTOVANA DEJAVNOST: 

Metodični postopek: 

GIBALNI MOTIV VSEBINSKI MOTIV 

Vsi otroci ležijo na hrbtu z zaprtimi 

očmi ter mirno dihajo. 

Vzgojiteljica začne pripovedovati. Zunaj je pomlad in 

vse cveti. Ti si metulj, ki kot peresce lahno poletava 

nad travnikom. Ogleduješ si različne rože, ki rastejo 

tam. Marjetice, spominčice, trobentice … Vse pod 

teboj je odeto v pisane barve. Spustiš se malo nižje in 

nežno pristaneš na marjetici. Pozdraviš jo in odletiš 

naprej. Srečaš tudi pikapolonico, ki sedi na travi. Pred 

sabo zagledaš deklico, ki nabira rože za svojo mamo. 

Približaš se ji in pristaneš na njenem nosku. Deklica 

je zelo vesela. Potresla je z glavo, ti pa odletiš visoko 

v nebo. Sedaj počasi odpri oči, vstani in pojdi 

pogledat skozi okno, ali kje vidiš kakšnega metulja. 

Otroci počasi odprejo oči. Skozi okno pogledajo, ali vidijo kakšnega metulja. 

 

REFLEKSIJA: 

Šli smo v telovadnico, otroci pa so sedli v krog. Pogovarjali smo se o naravi, o rožah, živalih, 

ki so na travniku. Prišli smo tudi do metulja. Otroci so povedali, da so videli več različnih 

metuljev, bili so pisanih barv, imeli so celo oči. Otroci so legli na tla, prostor sem malo 

zatemnila. Otroci so mirno dihali in imeli zaprte oči. Začela sem pripovedovati zgodbo »Sem 

metulj«. S pripovedovanjem sem zaključila in jih povabila, da se mi pridružijo v krogu. 

Vprašala sem jih, kako so se počutili, ali so mogoče zavohali kakšno rožo, videli še kakšno 

drugo žival, kaj so opazili na travniku. 

Odgovori:  

N: »Bila sem moder metulj na travniku.« 

M: »Videl sem pikapolonico. Všeč mi je bilo, ko sem imel zaprte oči in sem videl travnik in 

sem letel kot metulj.« 

K: »Videl sem velik travnik, kjer je bilo veliko rož in sem bil metulj.« 

J: »Jaz sem pa letela na rožice in ena je zelo dišala.« 
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T: »Jaz sem pa bila tak lep metulj, ki je imel pisane barve in potem je prišla še pikapolonica in 

sva se skupaj lovili.« 

Otroci so pripovedovali, predstavili veliko zamisli in predstav, ki so jih videli med 

vizualizacijo. Povedali so mi, da jim je bilo lepo in da so uživali. Otroci so tako dobili 

občutek za umirjeno dihanje in splošno umiritev telesa. 

3.5.6. Vodena vizualizacija: V gozdu (Jasmina Čekada) 

STAROST OTROK: 5 – 6 let 

CILJI:  

Umetnost: 

 otrok razvija ustvarjalnost in izražanje z umetnostjo 

 otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem 

 spodbujanje doživljanja. 

Jezik: 

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika 

 ob poslušanju in pripovedovanju razvija zmožnost domišljijske rabe jezika 

 otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta. 

PROSTOR: Telovadnica 

OBLIKA DELA: Skupna 

METODA DELA: Metoda pripovedovanja 

PODROČJE: Umetnost in jezik 

NAČRTOVANA DEJAVNOST: 

Metodični postopek: 

GIBALNI MOTIV VSEBINSKI MOTIV 

Vsi otroci ležijo na hrbtu z zaprtimi očmi ter 

mirno dihajo. 

Predstavljaj si, da si na poti, ki vodi ven iz 

mesta. Sprehajaš se po njej in se počasi 

približuješ gozdu. Ob poti na robu gozda 

zagledaš prve zvončke in trobentice. 

Spremljajo te ptičje žvrgolenje in topli sončni 

žarki. Spustiš se v gozd in postaja vse 

temneje, vendar te ni strah. Poslušaš 

šepetanje vetra med mladimi poganjki 

dreves. Nenadoma zagledaš majhno rjavo 

rdečo veverico s kosmatimi in špičastimi 
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ušesi in z velikim košatim repom. Opazuješ 

jo, ko skaklja z veje na vejo. Obrneš se nazaj 

in opazuješ pot. Na njej so stari listi - še od 

lanskega leta. Rjavi so in sprhneli. Zavohaš 

jih. Hodiš po poti in na obrazu in rokah čutiš 

svežino gozda. Že si prišel iz gozda. Topleje 

je. Približuješ se mestu.  

Otroci se pretegnejo, zazehajo in odprejo oči.  Zopet ste v naši igralnici. 

 

REFLEKSIJA: 

Osem otrok je šlo z menoj v skupen prostor. Naredili smo krog in se začeli pogovarjati o 

gozdu. Vprašala sem jih, na kaj se spomnijo oziroma pomislijo ob besedi gozd. Odgovori so 

bili različni – od bukvice do dreves, živali, listov, smreke, gozdenja, grmovja, korenin, ptic … 

S skupino že nekaj časa hodimo v bližnji gozd, kjer smo si ustvarili prostor za igro (to je naša 

bukvica). Gozd jim je zelo blizu. Ko smo končali pogovor, sem jih povabila, da si vzamejo 

dovolj prostora v telovadnici in da ležejo na hrbet, zaprejo oči in mirno dihajo. Za boljšo 

vizualizacijo sem predvajala tiho in nežno glasbo. Počasi sem začela pripovedovati. Dodala 

sem še nekaj svojih stavkov, ki so povezani z našimi obiski v gozdu. S pripovedovanjem smo 

zaključili in povabila sem jih v krog, da se malo pogovorimo. Vprašala sem jih, kaj jim je bilo 

všeč in kaj ne. 

Odgovori:  

N: »Všeč mi je bilo, ko smo šli do naše bukvice in tam sem videla veverico.« 

D: »Meni je bila všeč veverica, ki je bila rjava in je skakala z drevesa na drevo.« 

M: »Moja veverica je bila pa črna.« 

B: »Všeč mi je bilo, ko smo se sprehajali skozi gozd in je drevo skoraj padlo name.« 

A: »Meni je bila pa všeč veverica in je imela taka kosmata ušesa.« 

K: »Meni je bilo všeč, ko smo šli do naše bukvice in smo jo objeli.« 

H: »Meni je bilo pa všeč, ko sem zavohal sveže liste.« 

T: »Meni so bili pa všeč zvončki na poti v gozd.« 

Otroci so lepo sodelovali, se umirili in poslušali zgodbo. Povedali so, kaj jim je bilo všeč, 

imeli so podobne misli in so se na koncu že malo ponavljali. 
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3.5.7. Gibalna dejavnost: Čebele 

STAROST OTROK: 5 – 6 let 

CILJI:  

Umetnost: 

 otrok razvija ustvarjalnost in izražanje z umetnostjo 

 otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem 

 spodbujanje doživljanja 

 posnemajo živali in različne občutke. 

Gibanje: 

 sproščeno izvaja naravne oblike gibanja 

 otrok se vključuje v sprostitvene dejavnosti 

 izvaja različne dejavnosti z nogami, rokami 

 otrok razvija koordinacijo in izvaja različne načine gibanja. 

Jezik: 

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika 

 otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij 

 otrok odkriva in spoznava živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih. 

PROSTOR: Telovadnica in travnik 

OBLIKA DELA: Skupinska, frontalna, skupna 

METODA DELA: Razgovor, demonstracija, opazovanje, razlaganje, od improvizacije do 

vodenja 

PODROČJE: Umetnost in gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: Jezik 

SREDSTVA: Knjige in revije o čebelah 

 

NAČRTOVANA DEJAVNOST: 

Metodični postopek: 

V jutranjem krogu se z otroki pogovarjamo o čebelah (kakšne so videti, kje živijo, kaj 

počnejo, ali so jih kdaj že videli …). Nato preberemo knjigo Čebelica Maja gre na potep, o 

knjigi se pogovorimo in jo obnovimo. Po skupinah si ogledamo nekaj revij in ostalih knjig o 

čebelah, čebelarjih, čebelnjakih, medu, otrokom preberem nekatere zanimivosti. Nato se 

odpravimo na sprehod na bližnji travnik. Na cvetlicah in v zraku iščemo in opazujemo čebele. 
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Gremo v telovadnico, kjer bomo posnemali čebele. Otroci sodelujejo in prispevajo zamisli o 

tem, kako bi čebele lahko posnemali. Nato jim pokažem vzorec, kako posnemati čebelo. 

Podrobna razčlenitev: 

GIBALNI MOTIV VSEBINSKI MOTIV 

Pretegovanje.  

 

Hiter, droben tek po polprstih, rahel 

poskok in predklon na iztegnjenih nogah. 

 

Vrtenje okoli svoje osi, rahli poskoki z 

ene noge na drugo nogo, vrtenje v paru 

ali po tri. 

 

Sprostitev, počep v krogu – v skupini. 

Čebele se prebujajo, najprej se prebudi mama 

čebela, ki pogleda v nebo, nato pa prebudi še ostale 

čebele, ki jih povabi na jaso, da skupaj nabirajo 

med.  

 

Čebele letijo od cveta do cveta, skočijo v cvet, 

migajo z zadkom in nabirajo medičino. 

 

Po pitju se odpravijo iskat nov cvet, v katerega bi 

lahko skočile. Letijo, se veselijo, pozdravljajo med 

seboj. Utrujene se vrnejo v panj, kjer skupaj 

zaspijo. 

Mirovanje. Nepremično spijo. 

 

REFLEKSIJA: 

V skupini smo začeli s projektom »Čebele«, zato je bila ta dejavnost malo bolj razširjena. 

Otroci so v knjižnem kotičku imeli revije in knjige o čebelah, čebelarjih, medu in vsem, kar 

sodi zraven. Otrokom sva prebrali pravljico Čebelica Maja gre na potep in jo večkrat 

obnavljali. Otroci so bili zelo radovedni glede čebel in njihovega življenja. Skupaj smo 

prebirali knjižni material, da so jih otroci spoznavali. Večkrat smo v pomladnih dneh šli na 

sprehod in opozorila sem jih, naj bodo pozorni na čebele.  

V jutranjem krogu smo se najprej pogovarjali o čebelah (kakšne so videti, kje živijo, kaj 

počnejo, ali so jih otroci že kdaj videli, kaj smo o njih že izvedeli). Deklica je omenila, da jo 

je čebela pičila in da je zelo bolelo. Fantek pa je dodal, da mu je očka povedal, da čebela 

izgubi svoje želo in umre, če nas piči. Potem smo šli v telovadnico, kjer smo sedli v krog in 

otroke sem začela spraševati, kako bi mi lahko postali čebele. Kmalu so začele padati zamisli, 

od tega, da bi lahko naredili krila in da bi leteli, pa da bi nekateri otroci bili rožice in bi 

posnemali, kako čebele letajo na rožice, pojavila se je zamisel, da bi poskakovali, tekali, se 

lovili. Predlagala sem jim, naj poskusijo. Mislila sem, da bo to videti kot divjanje brez repa in 
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glave, vendar je bilo ravno nasprotno. Otroci so tekali naokrog, roke odročili in se pretvarjali, 

da so čebele. Skupina deklic si je zamislila, da bodo nekatere rože, nekatere pa čebele. Rože 

so sedele na tleh in čebelica je priletela v njeno naročje. Ko sem začutila, da dejavnosti pada 

zanimanje, sem jih povabila, da se mi pridružijo v krogu. Povedala sem jim, da jim bom 

govorila vsebino, oni pa naj pokažejo, kakor so si zamislili. In res, otroci so zelo dobro 

sodelovali, se gibali, krilili, letali … Ob koncu smo se zopet pogovorili, kaj jim je bilo všeč in 

kaj ne. 

Odgovori:  

L: »Meni je bilo všeč, ko sem bila čebela in sem sedla na rožo.« 

U: »Meni je bilo všeč, ko smo lahko bili čebele.« 

M: »Všeč mi je bilo, ker sem bila roža.« 

T: »Všeč mi je bilo, ko smo se vrteli in zibali.« 

H: »Meni je bilo pa všeč, ko smo na koncu zaspali.« 

N: »Všeč mi je bilo, ker sem lahko delal vse po svoje.« 

Otroci so sodelovali tako, kot sem pričakovala, bili so delavni, zagnani, motivacija je uspela, 

imeli so veliko proste poti za ustvarjanje z gibanjem. Z izvedbo sem zadovoljna, lahko bi 

poskrbela še za kakšno glasbeno podlago. 

 

3.5.8. Gibalna dejavnost: Rast drevesa 

STAROST OTROK: 5 – 6 let 

CILJI:  

Umetnost: 

 otrok razvija ustvarjalnost in izražanje z umetnostjo 

 odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav o umetnosti, 

komunikaciji, sebi in drugih 

 doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti. 

 

Gibanje: 

 sproščeno izvaja naravne oblike gibanja 

 izvaja različne dejavnosti z rokami in nogami 

 otrok razvija koordinacijo in izvaja različne načine gibanja. 
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Jezik: 

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika 

 ob poslušanju in pripovedovanju razvija domišljijo 

 otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

PROSTOR: Telovadnica  

OBLIKA DELA: Skupna 

METODA DELA: Od improvizacije do vodenja 

PODROČJE: Umetnost in gibanje 

POVEZAVA Z DRUGIMI PODROČJI: Jezik 

NAČRTOVANA DEJAVNOST: 

Metodični postopek: 

Z otroki najprej obnovimo znanje o rasti dreves. Kaj vse je potrebno, da drevo zraste, kje 

raste, koliko časa. Nato izvedemo ples. Otroci plešejo tako, kot si sami predstavljajo, da raste 

drevo. Ob posameznih delih ali če opazimo, da jim zmanjka zamisli, jim priskočimo na 

pomoč. Ples ponovimo vsaj  dvakrat, če se pojavi želja otrok, lahko tudi večkrat. 

Podrobna razčlenitev: 

GIBALNI MOTIV VSEBINSKI MOTIV 

Ležijo na tleh, s sklonjeno glavo. Zibajo se z 

ene strani na drugo. Počasi dvigujejo roke. 

Seme drevesa se skriva v zemlji. Giblje se 

na mestu in skuša pokukati iz zemlje. To mu 

tudi uspe. 

Klečijo na tleh, roke izmenično dvigujejo v 

zrak. 

Seme je vzklilo, uzrlo je sončno svetlobo. 

Dvignejo se na kolena, roke izmenično 

dvigujejo v zrak, obračajo glavo. 

Majhno drevesce vidi, kako lepo je v gozdu, 

želi si ga raziskati. 

Vstanejo na noge, se dvignejo na prste in 

roke izmenično dvigujejo v zrak. 

Zdaj so drevesa že dovolj velika, da 

raziščejo gozd. 

Poplesavajo po celotnem prostoru, ob tem 

roke zibljejo sem ter tja. 

Drevesa se odpravijo na raziskovalno pot po 

gozdu, opazujejo živali in ostala drevesa. 

Vrnejo se na svoje mesto, obstanejo, roke 

dajo ob telo, glavo sklonijo. 

Utrujeno drevo se počasi vrne domov in 

zaspi. 
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REFLEKSIJA: 

Glede na to, da z otroki že kar nekaj časa obiskujemo bližnji gozd, jim je bila ta tema pisana 

na kožo. Najprej smo se pogovarjali o tem, kako rastejo drevesa. Kaj vse je potrebno, da 

drevo zraste, kje in koliko časa raste. Otroci so imeli različne zamisli in mnenja. Trudila sem 

se, da so vsi prišli do besede. Prinesla sem jim avokadovo peško in drevesce, ki je posajeno v 

igralnici. Vprašala sem jih, ali je že kdo kdaj kaj sadil – mogoče drevo. Potem sem se 

navezala na našo bukvico in naše obiske v gozdu. Kakšna je bukev na otip in ali ima kakšen 

vonj? Otroci so se spomnili, kaj se v gozdu igrajo, kaj občutijo, vonjajo, vidijo v gozdnem 

gledališču. Skozi pogovor pridemo do ugotovitve, da za drevesa skrbijo gozdarji. Ti jih sadijo, 

negujejo, »popravljajo«.  

Odšli smo v telovadnico, kjer smo znanje od prej poskusili prenesti v ples. Ob vsebini so 

plesali tako, kot so si v tistem trenutku zamislili. Vsebinski del sem večkrat ponovila. Najprej 

so ležali na tleh in se zibali. Potem so se počasi dvignili in sedli na tla. Nekateri so celo čepeli. 

Roke so dvigali v zrak in jih spuščali. Potem, ko je seme že vzklilo in je zrastlo v drevo, so 

otroci vstali in se zibali (kot da piha veter). Tudi hodili so po prostoru. Ko sem jih kasneje 

vprašala, ali drevesa hodijo, so mi odgovorili, da gredo na sprehod, da se malo razgibajo in 

opazujejo okolico. Povedali so mi, da jim je bilo všeč, ker so lahko bili drevesa, da so se 

gibali, sploh kadar je pihal veter, jih je močno zibalo sem in tja; pihala je tudi burja.  

Ker so otroci predšolski, sem jih skozi pogovor usmerjala in jim pomagala, da so prišli do 

pravih rešitev. Poskrbela sem, da so svoje ideje realizirali. Prepustila sem jim možnost izbire. 

Otroci so ob plesu uživali in se zabavali. 
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3.6.   INTERPRETACIJA 

Skupina otrok, s katerimi sem izvajala plesno–gibalne dejavnosti, je bila zelo radovedna, 

delavna, vedoželjna in vsaka dejavnost jim je bila v izziv. Otroci so bili stari od 5 do 6 let, bili 

so vodljivi in so upoštevali navodila. Skozi dejavnosti sem opazila, da so izražali čustva in 

velik interes za delo. Nekaterim je bilo na začetku nerodno pristopiti in pokazati ali povedati 

kakšno idejo, vendar so se z mojim usmerjanjem in motivacijo sprostili in tudi kaj pokazali. 

Te sem še posebej pohvalila, saj jim je bila to spodbuda za naprej.  

Na raziskovalna vprašanja sem dobila sledeče odgovore: 

 Kako vključiti ples v spoznavanje narave in letnih časov (pomladi)? 

Z motivacijo smo se rešili začetnega strahu in nato brez težav nadaljevali in se lotevali 

težjih izzivov. Skozi dejavnosti so spoznavali vreme spomladi. Zato sem nekatere 

dejavnosti izpeljala zunaj, v naravi, kar mislim, da je bilo otrokom v še večje veselje. 

Poskrbela sem tudi, da so imeli vedno dovolj materiala in prostora za izvajanje 

dejavnosti.  

 Katere elemente plesa bodo otroci usvojili skozi dejavnosti? 

Otroci so skozi dejavnosti spoznavali in usvajali elemente plesa, kot so hitrost, smer, 

nivo gibanja. Gre za elemente prostora, energije (dinamika, mehkoba, odločnost) in 

časa. Otroci so skozi plesne dejavnosti spoznali naravo, kako se prebuja, kaj se dogaja 

spomladi. Vključili so vsa svoja čutila in telo, opazila sem tudi, da so bili bolj mirni, 

sploh med počitkom. Otroci so napredovali na plesno–gibalnem področju in 

raznovrstno oblikovali svoje gibanje. 

 Kakšno bo sodelovanje, kakšni bodo odzivi in interes otrok na temo pomladi? 

Otroci so s svojimi predlogi in idejami odlično sodelovali in ustvarjali prijetno klimo 

ter pogoje za izvedbo dejavnosti. Otrokom je bilo v interesu, da so podajali svoje 

ideje. Ko smo njihove ideje izvajali, so se počutili pomembne in upoštevane, da so k 

dejavnosti prispevali svoj delež. Po vsaki dejavnosti smo z otroki sedli in se 

pogovorili, naredili kratko analizo. Vesela sem, da so mi povedali, kaj jim je bilo všeč 

in tudi kaj ne. Otroci so znali deliti svoje občutke in izkušnje, ki so jih pridobili skozi 

dejavnosti. Dejavnosti smo večkrat tudi ponavljali, so se pa veselili vsakič znova, 

kadar sem jih poklicala, da gremo v telovadnico. Veseli me, da so pridobili širši 

pogled v naravo, letne čase, živali in vse živo okoli nas.  
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4. ZAKLJUČEK 

Ko sem začela pisati diplomsko delo, sem bila zaskrbljena, kako bom vse to izvedla, ali me 

bodo otroci poslušali, kaj bo, če mi dejavnost ne uspe, kot sem jo načrtovala. Vse skrbi so bile 

odveč. Spoznala sem, da se vse dogaja spontano. Otroci so zelo bistri in nas lahko presenetijo. 

Skozi delo v vrtcu sem opazila, da je pomembno, da si naredimo določen načrt za delo, nato 

pa je pomembno prisluhniti otrokom in se nanje odzvati. 

S pravo mero motivacije sem otroke pridobila in izvajanje dejavnosti sploh ni bila težava. Ob 

tem, ko so se učili otroci, sem se učila tudi jaz. Spoznala sem, kje lahko naslednjič naredim 

kaj drugače ali kaj spremenim. Na koncu je bilo zadovoljstvo in veselje otrok največje in 

najlepše plačilo za ves trud. V bodoče lahko z dopolnjevanjem in razširitvijo dejavnosti z 

otroki iščemo še neizčrpne možnosti za napredek in dosežemo še mnogo več.  

Menim, da je pomembno, da imamo z otroki telesni stik, sploh pri plesu in gibalnih 

dejavnosti. To nam pomaga pri dobrem počutju, sodelovanju in komunikaciji. Vsega tega pa 

ne bi bilo brez otrok, ki so sodelovali, in sodelavke, ki mi je priskočila na pomoč takrat, ko 

sem jo potrebovala, in mi s svojo umirjenostjo in strokovnostjo dala smernice za to, kako 

izpeljati dejavnosti.  
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