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POVZETEK 

Otrokova primarna potreba in prvinska komunikacija je gib. Odrasli mu moramo omogočiti 

čim več zanimivih spodbud, da se lahko otrok skozi gib izraža, raziskuje, odkriva, se potrjuje, 

celostno razvija, gradi pozitivne medsebojne odnose in da vse to doživi kot igro. Pri tem jim 

moramo pustiti svobodo, da lahko razvijajo svojo neomejeno domišljijo in ustvarjalnost. 

V diplomskem delu sem želela raziskati meni nov način dela v vrtcu, njegovo uporabnost pri 

delu z otroki in pozitivne učinke, ki jih prinaša. V teoretičnem delu sem se osredotočila na 

opredelitev ustvarjalnega giba, cilje le-tega, pomen plesa za otrokov celostni razvoj ter prvine 

plesne vzgoje do tretjega leta starosti. Opisala sem tudi elemente in metode plesa, spodbude, 

ki nam lahko pomagajo pri delu, kako lahko povežemo ples z drugimi področji kurikuluma, 

predvsem z naravo, in kakšen vpliv ima sproščanje na otroke ter zakaj je pomemben element 

v našem vsakdanjem življenju. 

V empiričnem delu predstavljam proces izvajanja plesnih dejavnosti z dve do tri leta starimi 

otroki iz skupine Žoge v vrtcu Šentvid, enota Mravljinček. Skupaj smo izvedli enajst plesnih 

dejavnosti, ob katerih smo spoznavali naravo, vremenske pojave, spremembe v okolju, živali 

in njihovo gibanje. Spodbude sem črpala iz literature in izhajala iz otrok, ki so bili v procesu 

aktivni udeleženci. Izražali so se skozi gib in ponazarjali gibe, pri čemer so bili svobodni in so 

se lahko prepustili svoji domišljiji. Pri tem so razvijali svojo ustvarjalnost, izvirnost, krepili 

medsebojne odnose ter samozavest in preko igre spoznali veliko novega.  

Med izvajanjem tovrstnih dejavnosti sem videla močno potrebo otrok po svobodi, 

uveljavljanju lastne domišljije in ustvarjanju, ki so jo kazali z navdušenjem in radovednostjo 

pred vsako dejavnostjo. 

 

Ključne besede: ustvarjalni gib, ples, ustvarjalnost, gibanje, vrtec, narava, svoboda, igra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Child’s primary need and primal communication is the move. The adults have to enable as 

many interesting incentives as possible for the child to express, research, discover, validate, 

develop integrally, build positive mutual relations, and experience all that as a play, through 

the move. In the process, we have to let them the freedom to develop their unlimited 

imagination and creativity. 

In the bachelor’s thesis, I wished to research a method of work in the kindergarten which was 

new to me, its usefulness with children, and positive effects which it brings. In the theoretical 

part, I focused on the definition of the creative move, its goals and the significance of dance 

for the child’s integral development, and the elements of dance education until the age of 

three. I also described the elements and methods of dance, incentives which can help us at 

work, how we can connect dance with other fields of the curriculum, mostly nature, and what 

influence relaxation has on children and why it is an important element in our everyday life. 

In the empirical part, I present the process of performing the dancing activities with two to 

three years old children from the group Balls in the Šentvid Kindergarten, the unit Little Ant. 

Together, we performed eleven dancing activities where we were learning about nature, 

weather phenomena, changes in the environment, and animals and their movement. I drew the 

incentives from the literature and derived from the children who were active participants in 

the process. They expressed themselves through movement and represented the moves where 

they were free and left to their imagination. In the process, they developed their own 

creativity, originality, strengthened mutual relationships and their confidence and learned a lot 

of new things while playing. 

During the performance of such activities, I noticed a strong need for freedom among children 

and asserting their own imagination and creativity which they showed with enthusiasm and 

curiosity before every activity. 

 

Keywords: creative move, creativity, movement, kindergarten, nature, freedom, play. 
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1. UVOD 
 

Otroci so zelo radovedni, radi raziskujejo, se igrajo, gibljejo, ustvarjajo in odkrivajo svet 

okrog sebe. Telo je njihov prvi stik z okoljem, ki jih obdaja, zato je naša naloga, da jim 

omogočimo čim več priložnosti za gibanje in izražanje preko giba, saj je to njihova prva 

komunikacija s svetom. S primernimi spodbudami jim omogočimo celostni razvoj in 

bogatimo njihov zaklad izkušenj (Kovač Valdes, 2011). Preko ustvarjalnega giba otroci 

najdejo pot za osvoboditev svojih čustev, za samopotrjevanje, zadovoljstvo, grajenje 

medsebojnih odnosov in sproščanje (Geršak, 2006). Ples se povezuje z vsemi področji in 

glede na njegove pozitivne učinke menim, da je nepogrešljiv v vzgojno-izobraževalnem 

procesu.  

Pri delu v vrtcu sem opazila, da vzgojitelji na področju plesa izvajajo večinoma rajalne igre in 

plese z vnaprej določeno koreografijo, pri katerih otroci ponavljajo za njimi. Otroci pri tem 

sicer uživajo in se zabavajo. Vsekakor je tudi to del plesa, vendar sem mnenja, da ne sme 

ostati le pri tem. Otroku moramo ustvariti pogoje, da lahko razvija svojo domišljijo, se 

osredotoči nase, ustvarjalno razmišlja in se izraža z gibom.  

S svojim diplomskim delom sem želela integrirati ustvarjalni gib v prvo starostno skupino in 

ga predstaviti tudi drugim vzgojiteljem ter jih spodbuditi k iskanju novih načinov dela, ki 

pozitivno vplivajo na razvoj otrok. Ob tem me je zanimalo, kako se bodo otroci odzvali na 

tovrstne dejavnosti, katere spodbude bodo najbolj primerne za njih, kako povezati ples in 

spoznavanje narave ter vključiti tudi druga področja kurikuluma ter katere metode dela bodo 

najučinkovitejše.  
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2. OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA IN PLESA 
 

V. Geršak (2006) pravi, da se skozi metodo ustvarjalnega giba otrok gibalno izraža, oblikuje 

in preko igre ustvarja učno-vzgojne vsebine. Preko ustvarjalnega gibanja spoznava vsa 

vzgojna področja, komunicira, krepi socialne odnose in se spoznava s tehnikami sproščanja 

(prav tam).  

Glavna naloga pri izvajanju te metode v predšolskem obdobju je spodbujanje in razvijanje 

ustvarjalnosti otrok. Pri tem se moramo zavedati, da dejavnosti ne smejo biti vnaprej 

oblikovane, temveč moramo pustiti, da je otrok samostojen ustvarjalec, saj le tako 

spodbujamo njegovo ustvarjalnost. Vzgojitelji se moramo zavedati, da je plesni dogodek 

enkratna stvaritev, ki ga lahko ponavljamo in dopolnjujemo skupaj z otroki. Otroku moramo 

dati možnost, da lahko izrazi svojo fluentnost in domišljijo ter je pri ustvarjanju lahko 

fleksibilen in izviren. Tu je tudi naša priložnost, da za sabo pustimo šablone, poiščemo načine 

dela in nove spodbude za otrokovo gibalno ustvarjalnost ter se ob tem tudi sami razvijamo in 

občutimo uspeh v vzgojno-izobraževalnem delu (Kroflič in Gobec, 1995). 

Gibanje in igra je otrokova življenjska potreba in tega bi se morali odrasli še bolj zavedati. 

Eden najbolj priljubljenih načinov, kako jim omogočiti oboje in preko katerega lahko 

»uglasimo« otrokovo telo že v najbolj rosnih letih, je gotovo ples (Kovač Valdes, 2011). To je 

medij, ki jim pomaga graditi zavest o lastnih sposobnostih, ki se v procesu in ob primernih 

spodbudah le še nadgrajujejo (Geršak, 2015). Osredotočiti se moramo na naš najpomembnejši 

cilj v tem procesu ustvarjanja, in sicer, da je otroku ob vsem tem prijetno, da gibanje vzljubi, 

in da se v njem lahko potrjuje. K uspešnemu sledenju tega cilja pripomorejo pohvale in 

vlivanje novih spodbud otrokom. Vsekakor jih ne smemo siliti ali zahtevati več, kot je otrok 

sposoben in zrel, saj lahko s tem otrok dobi odpor do plesa (Kovač Valdes, 2011).  

Ko se lotimo procesa, moramo vedeti, da je proces pomembnejši od rezultata. Zaznati 

moramo vsako otrokovo napredovanje in ga spodbuditi. Ob tem ne smemo ocenjevati, ali na 

kakršenkoli način grajati, saj ni pravih in napačnih načinov izražanja. Otroku moramo dati 

priložnost, da na določene spodbude reagira na sebi lasten način (Geršak, 2015). 

V kurikulumu je umetnost opredeljena kot področje, ki otroku omogoči udejanjanje 

ustvarjalnih potencialov, katere kaže že v svojem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta. 

Ko govorimo o otrokovi dejavnosti na tem področju, govorimo o otrokovi umetniški 

dejavnosti, pri kateri so otroci svobodni. Od njih se pričakuje neposrednost, drugačnost in 

izvirnost. Z umetnostjo se otrok skozi risbo, ples, glasbo, izraža ter komunicira, pri čemer  
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razvija svojo sposobnost uporabljanja simbolov. Odrasli morajo oblikovati bogato okolje z 

različnimi spodbudami, ki izzovejo otrokovo željo po ustvarjanju in udejanjanju. Zanima jih 

otrokova estetska presoja, vendar vanjo ne posegajo in se zavedajo, da je otrokom proces 

nastajanja dela pomembnejši od rezultata (Kurikulum, 2007). 

Poznamo več vrst gibalno-plesnih dejavnosti, ki jih glede na njihove značilnosti lahko 

razporedimo, npr. ples in ponazarjanje z gibanjem, plesno uprizarjanje, dramatizacije, rajalne 

igre in didaktične igre. Vsem tem pa je skupno eno, in sicer, da so vse igralno gibalne 

dejavnosti in jih otroci morajo doživljati kot igro s spremstvom prijetnih občutkov (Kroflič in 

Gobec, 1995). V diplomski nalogi se bom osredotočila na ples in ponazarjanje z gibom. Gre 

za ustvarjanje, pri katerem so otroci čisto svobodni, si izmišljajo ob spodbudi, ki pa je lahko 

zunanja ali notranja (Kroflič in Gobec, 1995).  

2.1. Cilji področja plesne umetnosti 

Pri plesno-gibalnih dejavnostih so nam v pomoč splošni in specifični cilji, ki jih želimo doseči 

preko vsebin plesne vzgoje.  

Splošni cilji plesne vzgoje so: 

• V otroku vzbudimo interes za plesno izražanje. 

• Otrok doživlja, spoznava in uživa v plesni umetnosti. 

• Otrok razvija estetsko zaznavanje in se uri v umetniški predstavljivosti. 

• Otrok razvija izražanje in komuniciranje s plesno umetnostjo. 

• Otrok nadgrajuje ustvarjalnost in plesne sposobnosti. 

Specifični cilji plesne vzgoje so: 

• Otrok ob gibalno-plesnih aktivnostih razvija plesno kulturo in sposobnosti vrednotenja 

plesa in drugih umetnosti, povezanih s plesom. 

• Otrok spoznava različne oblike in zvrsti plesa, njegovih ustvarjalcev ter 

poustvarjalcev. 

• Otrok praktično preizkuša osnove plesnih tehnik ter ob tem spoznava lastno telo kot 

instrument za plesni izraz. 

• Otrok spoznava osnovne elemente plesa in si pri tem razvija ustvarjalnost ter bogati 

gibalno domišljijo. 

• Otrok doživlja ustvarjalni proces, doživljanje ubeseduje ter ob tem razvija sposobnosti 

za individualno in skupinsko ustvarjanje. 

• Otrok predstavi rezultate ustvarjalnega procesa. 
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• Otrok razvija občutljivost gibalne in glasbene zaznave. 

• Otrok razvija kontrole gibanja, izvajalske spretnosti ter doslednost pri delu. 

• Otrok pridobiva koncentracijo, samokontrolo, gibalni spomin in fizično kondicijo. 

• Otrok razvija pozitivno samopodobo, spoštovanje lastnega telesa, samozaupanje ter 

pozitiven odnos do drugih. 

• Otrok razvija sposobnosti opazovanja, posnemanja, pomnjenja ter pri tem nebesedno 

komunikacijo v skupini. 

• Otrok pridobiva znanja za nadaljnjo plesno izobraževanje (Kurikulum, 2007). 

3. POMEN USTVARJALNEGA GIBANJA ZA OTROKOV CELOSTNI 
RAZVOJ 

 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu spodbujamo celostni razvoj otroka. To pomeni razumeti 

nekaj z umom in telesom, prepletanje telesne, doživljajske, miselne in socialne aktivnosti 

(Geršak, 2006).  

Ples je oblika neverbalnega izražanja, ki povezuje in ob tem razvija človekove fizične, 

čustvene in intelektualne sposobnosti (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). 

Otroci se gibajo spontano, zato ni potrebe po učenju, kako naj poskočijo, ko so veseli, ali se 

vržejo po tleh, ko so razjarjeni. Zelo dobro so vešči neverbalne komunikacije, le mi bi jo 

morali še bolj izkoristiti. Preko gibalnih in plesnih izkušenj lahko otroka in tudi odraslega 

usposobimo za ustreznejše odzivanje v okolju (Geršak, 2006). Otroci svoje duševno stanje in 

čustva kažejo v ekspresivni govorici telesa. V plesu najdejo posebno zadovoljstvo, saj mnogi 

v njem najdejo pot za osvoboditev lastnih čustev in občutij, ki bi jih verbalno težko spravili na 

površje. Pozabimo, da obe možganski polovici delujeta na svojstven način, in sicer leva skrbi 

za jezik in logično mišljenje, desna pa skrbi za stvari, ki so težko prevedljive v besede, 

»razmišlja« imaginarno. Naša praksa v vzgoji je še vedno preveč sestavljena iz vsebin, ki 

razvijajo le verbalne sposobnosti otrok (Zagorc, 1997). Ravno zato je veliko razlogov, zakaj 

bi pri vzgoji uporabili ustvarjalni gib kot aktiven način dela, ˝učenja˝, pri katerem poleg 

miselnih aktivnosti vključimo tudi telo in čustva. Seveda to ne pomeni učenje koreografij, 

temveč dopuščanje otrokom, da ga uporabljajo kot izrazno sredstvo, kot igro in kot tudi 

pridobivanje znanja z različnih področij kurikuluma preko gibalno-plesne izkušnje, torej jim 

pomaga pri razumevanju pojmov in vsebin skozi izkustvo. S tem pristopom še posebej 

olajšamo delo kinestetičnim otrokom, nemirnim in hiperaktivnim otrokom ter otrokom s 
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posebnimi potrebami (Meško idr., 2011). Na primer za otroke, ki na kinestetičnem področju 

prehitevajo povprečje skupine in imajo skozi ustvarjalni gib možnost aktivnega sodelovanja. 

Tako se lahko v skupini uveljavijo, so pohvaljeni in pridobijo občutek sprejetosti s strani 

vzgojiteljice in tudi celotne skupine (Schmidt, 2009).  

Skozi ustvarjalni gib raziskujemo načine gibanja, si izmišljujemo, ustvarjamo in vse skupaj 

povezujemo, da dobimo neko plesno gibanje. Najbolj pomembna pri tem procesu so kakovost, 

sporočilo, celoten proces in medsebojna povezanost z drugimi, ki nastane ob vsem tem, in ne 

le oblike giba ter zunanji pogled.  

Zavedamo se, da je telo otrokov prvi stik s svetom in prav zato mu moramo omogočati čim 

več možnosti za gibanje, raziskovanje in izražanje. S plesno vzgojo oziroma z ustvarjalnim 

gibom lahko vplivamo na celostni razvoj otroka. Ta namreč spodbuja in razvija gibalne 

sposobnosti in zmožnosti, intelektualne sposobnosti, socializacijske veščine, ustvarjalnost, čut 

za estetiko, bogati svet čustev, sprošča telesne in psihične napetosti, izboljšuje koordinacijo, 

zmanjšuje zadržke, gradi lastno zavedanje telesa, samozavest itd. (Meško idr., 2011). 

Torej, ustvarjalni gib ne zavzema le področja umetnosti, temveč močno vpliva tudi na razvoj 

drugih področij. 

3.1. Psihomotorični razvoj 

Tu govorimo o spretnostih, ki so povezane z zavedanjem lastnega telesa, odnosa med 

posameznimi deli telesa, odnosov z drugimi, prostora in časa ter uporabo energije. Pri tem 

razvijamo koordinacijo in skladnost gibov, ravnotežje, držo telesa, različne vrste gibanja idr. 

(Kovač Valdes, 2011). 

3.2. Čustveno socialni razvoj 

Preko plesa otroci odkrivajo, kdo so, kako se gibljejo, kdaj ob tem občutijo užitek, kako je 

njihovo gibanje podobno oziroma se razlikuje od gibanja drugih. Otrok je ob tem ponosen, se 

počuti uspešno, lahko izrazi vse, kar težko izrazi besedno in si ob tem oblikuje pozitivno 

samopodobo (Kovač Valdes, 2011). Razvija in utrjuje sproščenost, strpnost, samozavest, 

povezanost, sprejemanje, medsebojne odnose, zaupanje itn. (Meško idr., 2011). 

3.3. Kognitivni razvoj 

Pri tem gre za učenje gibanja telesa v odnosu do sebe in drugih ter do prostora. Razvijamo 

prepoznavanje, plesni spomin, različne gibe, gibe različnih delov telesa ter poimenovanje 

korakov. Del spoznavnega razvoja je tudi razumevanje posameznih elementov plesa, 

prostorskih vzorcev, hitrosti, plesnih nivojev ter tudi opazovanje in vrednotenje plesa (Kovač 
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Valdes, 2011). Ob vsem tem razvijajo motiviranost za delo, ustvarjalnost, govor, aktivno 

poslušanje in pomnjenje ... (Meško idr., 2011). 

Najbolj izrazito pa se vpliv na otrokov celostni razvoj kaže na čustveno-socialnem razvoju. 

Ples, ki ni naravnan k uspehu, temveč omogoča otrokom doživljati netekmovalne in 

ustvarjalne izkušnje, omogoča vzpostavitev pozitivnega in spoštljivega odnosa do lastnega 

telesa. Ples je odlično področje, pri katerem lahko otroke navajamo na strpnost, medsebojno 

povezanost, upoštevanje in sprejemanje različnosti, reševanje problemov, sodelovanje idr. Pri 

tem se vzpostavi tudi prijeten odnos vzgojitelj/otrok. Vse to pripomore k pozitivni klimi v 

skupini, ki pa nato ugodno vpliva na celosten razvoj posameznika. Ravno okolje in skupina 

oziroma prijatelji so tisti, ki otroka sprejemajo, ga potrjujejo in dajejo ideje za vsestransko rast 

(Meško idr., 2011). 

4. PRVINE PLESNE VZGOJE ZA OTROKE DO TRETJEGA LETA 
 

Na tej stopnji je plesna vzgoja del celote še z drugimi vzgojnimi področji, ki se kasneje 

osamosvojijo. Zanima nas predvsem splošna gibalna aktivnost otrok, ki je kasneje tudi osnova 

za plesnost (Kroflič in Gobec, 1995). Kot pravita avtorici B. Nemec in M. Krajnc (2011) je 

gibanje ključnega pomena, saj je prvi dve leti otrokovega življenja gibalni razvoj tesno 

povezan z duševnim razvojem. Preko gibanja spoznava okolico in samega sebe, kar je 

pomembno za napredek duševnega razvoja (prav tam). Ena osnovnih vzgojnih nalog v tem 

zgodnjem obdobju je, da otrokom omogočimo lastno, spontano aktivnost, mu ustvarimo 

ugodne pogoje in ga s tem spodbudimo h gibanju. S tem začnemo uvajanje estetske vzgoje 

(Kroflič in Gobec, 1995).  

4.1. Pogoji za gibalne dejavnosti otrok 

Kot smo že omenili, moramo otrokom omogočiti ugodne pogoje za gibanje oziroma plesno 

ustvarjanje (Kroflič in Gobec, 1995). Otroci nas že v prvem letu življenja presenečajo, saj so 

iz meseca v mesec zmožni novih oblik gibanja in posledično vedno bolj samostojni. Grobi 

gibi so namreč zapisani že v našem dednem materialu in za njihov razvoj ni potrebno učenje 

(Nemec in Krajnc, 2011). Potrebno jim je le omogočiti prostor, primerne metode in spodbude 

za gibanje. Otrok mora imeti možnost, da se varno giblje po celotnem prostoru, pri čemer ne 

mislimo le na igralnico, temveč tudi na terase, atrije, trate itn. Pri tem mu moramo pustiti 

svobodo, da sam raziskuje svet okrog sebe in ob tem postopno osvaja nove in zahtevnejše 

gibe. Mora se gibati po svoji želji, ne želji odraslih in ob tem spreminja lege ter položaje. 
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Zagotoviti jim moramo čim več raznolikih igrač in drugih predmetov, s katerimi lahko otrok 

manipulira, saj je to pomembna motorična dejavnost, ki spodbuja otrokov duševni razvoj. 

Vzgojitelj kot dober opazovalec lahko ob tem opazi, kaj otroke spodbuja h gibanju, pusti, da 

si otrok sam pomaga pri spodrsljajih in spremlja otrokov razvoj, duševne značilnosti in 

zdravstveno stanje. Pri otrocih od drugega do tretjega leta lahko že opazimo osamosvajanje 

vzgojnih področij, ki pa so še vedno medseboj povezana in vplivajo druga na drugo. Na tej 

stopnji lahko že uvajamo usmerjene dejavnosti otrok, na primer gibalno-plesnih, pri katerih še 

prevladuje metoda vodenja. Uvajamo lahko seveda tudi druge metode. Pri vsem tem so zelo 

pomembne spodbude, pri katerih je v ospredju prostor, ki naj bo tak, da otroka kar vabi h 

gibanju. Druge spodbude lahko razporedimo v dve skupini, in sicer predmetne in 

nematerialne spodbude, o katerih več povem v poglavju Spodbude za ples (Kroflič in Gobec, 

1995). 

4.2. Gibalne dejavnosti otrok 

Gibanje otrok ni enovito, temveč je sestavljeno iz več različnih gibanj. Gibalne dejavnosti 

otrok od prvega do tretjega leta lahko razčlenimo tako: 

4.2.1. Spontano gibanje 

Ta izhaja iz otroka in nima nekega cilja ter ni spodbujeno od zunaj. Kaže se v funkcijski igri, 

pri kateri otrok spontano uri gibalne funkcije ali kot izraz čustvenega razpoloženja 

posameznika. Značilnosti funkcijske igre se kažejo tudi kasneje v gibalno-plesnih dejavnostih 

pri ustvarjanju gibanja brez vsebine (ustvarjanje gibalne kombinacije) ali jo uporabi plesalec, 

ki uri svoje telo, vendar tu že zaznamo cilj. V spontano gibanje spadajo brcanje, plazenje, 

plezanje, poskakovanje, stopanje, vrtenje, počepanje, tek itn. (Kroflič in Gobec, 1995). 

4.2.2. Opazovanje gibanja 

Gibanje pomeni vsako premikanje v okolici, ki zbudi otrokovo pozornost. Najprej temu 

gibanju lahko sledijo le z očmi, na primer svojo gibajočo roko. Opazovanje gibanja v okolici 

je ena od oblik otrokovega raziskovanja. Kasneje je to tudi vir otrokovega gibanja. V 

zgodnjem obdobju otrok zazna gibanje lastnega telesa, gibanje igrač in drugih predmetov, 

kasneje tudi gibanje otrok, gibanje odraslega v stiku z otrokom (zlasti mimika obraza), 

delovna gibanja odraslega v stiku z otrokom (hranjenje), gibanje odraslega pri igri z otrokom 

(bibarije), gibanje živali, prometa, delovna in druga gibanja oseb v okolju (zdravnik, šofer ...). 
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Poleg prostora in sredstev je zelo pomembno, da otroku zagotovimo tudi opazovanje različnih 

gibanj, saj si s tem pridobiva nove izkušnje in je dober vir za kasnejše ustvarjanje (Kroflič in 

Gobec, 1995). 

4.2.3. Manipuliranje s predmeti 

To pomeni vsako otrokovo dejavnost s predmetom, pri čemer opazuje, kaj dela. Ta dejavnost 

se prične vzporedno z motoričnim razvojem roke, ko otrok s prijemanjem raziskuje, pridobiva 

izkušnje, motorične spretnosti in razvija mišljenje. Manipuliranje s predmeti je zaznavno 

praktična raven in je zelo pomembna za otrokov umski razvoj. Pomembno je, da ustvarjamo 

okoliščine tudi za te gibalne dejavnosti, saj z večfunkcionalnimi igračami zbudimo otrokovo 

radovednost in samoiniciativno ravnanje. Pri tem otrok spoznava funkcijo predmetov. Hkrati 

ga spodbudijo, da v drugih okoliščinah poišče druge funkcije (stol-hiša) in s tem razvija 

ustvarjalno mišljenje. Otrok najprej predmete le prijema po obliki, kasneje že po namenu in 

uporabi predmete vsakdanje rabe ali nadomestne predmete v igri vlog za posnemanje odraslih. 

Lahko bi rekli, da gre za »delovno« gibanje. Približno po tretjem letu lahko že govorimo o 

gibalnem ustvarjanju, saj otrok brez predmetov le na osnovi predstav posnema dejavnosti 

odraslih. To vodi v eno od vsebin gibalno-plesnih dejavnosti, in sicer uvod v umetnost 

pantomime (Kroflič in Gobec, 1995). 

4.2.4. Gibalne igre 

Gibalne dejavnosti večinoma potekajo preko igre, zato je gibalna igra tudi otrokova 

funkcijska igra, ravnanje s predmeti in igra z vlogami. K temu spada tudi opazovanje lastnega 

gibanja ter gibanj v okolici. Gibalne igre imajo vnaprej določena pravila in do nekako drugega 

leta potekajo v sodelovanju z odraslimi. Kasneje se jih igrajo tudi otroci sami z vrstniki 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

Med gibalne igre štejemo: 

• Bibarije so igre ob pesmih nagajivkah, izštevankah, bibah ter ritmičnih besedilih. 

Večinoma se te igre igramo odrasli skupaj z otrokom v njegovih prvih mesecih 

življenja. Čeprav te vrste igre otrok ne vodi sam, je v njej vsestransko aktiven. Ob 

bibarijah posluša glas, čuti dotik, se giba skupaj z odraslim, sprejema različne ritme in 

dinamiko po slušni, taktilni, kinestetični in vizualni poti ter si ob tem razvija občutek 

za ritem in muzikalnost. Bibarije so pomemben del vzgojnega dela z otroki, saj poleg 



9 

 

vsega naštetega spodbujajo tudi govorni razvoj. Z njimi ustvarimo oseben in topel 

odnos z otrokom (Kroflič in Gobec, 1995). 

• Rajalne igre so prostorske igre, ki se jih igra v skupini in s petjem pesmi tvorijo 

nerazdružljivo celoto (večinoma v krogu ali pa z vijuganjem, koloni, ravni vrsti idr.). 

Rajalne igre olajšujejo vključitev in občutek sprejetosti v skupino. Vključujejo tudi 

prvine, ki jih kasneje razvijamo v plesni vzgoji, in sicer povezujejo glasbo z gibanjem, 

spodbujajo enotno gibanje skupine, gibanje posameznika v vlogi (Bela lilija), odnos 

med skupino in posameznikom, gibanje v prostoru (Kroflič in Gobec, 1995). 

• Spretnostne gibalne igre so igre, ki se jih otroci igrajo skupaj z odraslimi, ki jim 

omogočajo izvajanje različnih gibalnih spretnosti (na primer različne igre s prstki). So 

zelo pomembne, saj imajo otroci neposreden stik z odraslim. Ob tem premagujejo 

težave in si krepijo gibalne sposobnosti ter samozavest in zadovoljijo potrebo po 

varnosti in čustveni toplini. Kasneje pri plesni vzgoji s temi igrami razvijamo gibalne 

spretnosti in vzpostavljamo stik s partnerjem (Kroflič in Gobec, 1995). 

• Ustvarjalne igre z malimi orodji – z njimi pri otrocih razvijamo gibalne sposobnosti in 

ustvarjalnost. To so na primer igre z žogami, pri katerih otrok razvija hitrost, 

koordinacijo, hitro reagiranje, na splošno sposobnosti, ki jih potrebuje telo kot plesni 

instrument. Otrokom omogočimo, da orodja uporablja v različne namene na različne 

načine, v spretnostni igri in igri z vlogami. Ob tem spodbudimo tudi njihovo 

ustvarjalnost (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

4.2.5. Posnemanje gibanja 

Otrok posnema, oponaša, ponazarja gibanje in vedenje odraslih, gibanje drugih otrok, gibanje 

živali, gibanje predmetov itd. V drugem letu, ko je otrokovo mišljenje že na zaznavno-gibalni 

ravni, je otrok dober opazovalec, zazna gibanje in ga je zmožen posnemati tudi po daljšem 

presledku med gibanjem in ponovitvijo, saj je že dovolj motorično sposoben. Posnemanje je 

torej odvisno od otrokove razvitosti zaznavanja, motorike ter mišljenja in od zapletenosti 

opazovanega gibanja. Do tretjega leta otrok posname nezahtevno gibanje, medtem ko 

zahtevno gibanje posname shematsko, ga povzame. Pri posnemanju ne posname le giba, 

temveč tudi vsebino, saj se s posnemanjem giba vživlja v vsebino in vsebina ga spodbuja k 

vživetemu posnemanju. V tem obdobju otrokovo posnemanje temelji bolj na neposrednem 

zaznanju giba v okolju in manj na predstavah po daljšem presledku. Tudi posnemanje je ena 

od ključnih sestavin za kasnejše gibalno-plesne dejavnosti, saj pri tem spodbujamo gibalno 
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koordinacijo, orientacijo v telesni shemi, zaznavanje in predstavljivost (Kroflič in Gobec, 

1995). 

4.2.6. Gibalno odzivanje, izkazovanje in ustvarjanje 

Pri gibalnem odzivanju gre za otrokovo gibalno aktivnost kot odziv na različne zunanje 

spodbude. Že dojenček se odzove na znan glas. Nato se otroci odzivajo na znane besede, 

vprašanja, ob glasbi se zibljejo, še preden shodijo. Gibalni odziv spodbudi tudi ilustracija v 

knjigi idr. Otrok ob tem ustvarja gibalne oblike ali posnema zunanje spodbude ter vnese svoj 

gibalni izraz. Gibalno izkazovanje in ustvarjanje opazimo že pred tretjim letom, ko otrok želi 

pokazati, kaj zmore, na primer svoje gibalne spretnosti, gibalno oblikovanje (»Glej, kako 

plešem!«) in gibalno izražanje (posnemanje vsakodnevnih dejavnosti ljudi). Izkazovanje 

potrebuje gledalce in vsebuje elemente gibalnega ustvarjanja. Otrok namreč v želji, da se 

izkaže pred gledalci stremi k čim boljši reprezentaciji posnetega oz. izvirnega giba. Že med 

drugim in tretjim letom je gibalno ustvarjanje otrok kombinacija vtisov, izkušenj ter izvirnega 

izražanja. Gibalno ustvarjanje je najintenzivnejše v igri z vlogami, kjer je tudi sredstvo za 

potek dogajanja. Pri tem se otrok vživlja v različne vloge in vzporedno tudi v različna gibanja. 

Izkazovanje in ustvarjanje v igri z vlogami lahko razvijamo tudi kasneje, v usmerjenih gibno-

plesnih dejavnostih (plesna dramatizacija). Otroke do drugega leta lahko spodbujamo h 

gibalnem ustvarjanju s primernim prostorom in raznolikimi igračami ter predmeti in otroke od 

drugega do tretjega leta poleg tega še z uvajanjem gibno-plesnih iger (Kroflič in Gobec, 

1995). 

5. OTROKOVA POTREBA PO PLESU 
 

Gibanje je za človekovo življenje prav tako pomembno kot dihanje in otroci imajo prirojeno 

potrebo po gibanju ter jim moramo omogočiti, da jo zadovoljijo. To lahko zadovoljimo z 

raznimi igrami in športnimi dejavnostmi, vendar pa ima ples v otrokovem svetu še nekaj 

drugih pomenov. Pri plesni aktivnosti telo deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, 

medtem ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se nanje odzove. V plesu 

začutijo zadovoljstvo, saj odkrijejo pot za osvoboditev svojih čustev in občutij (Zagorc, 

1997). 

V. Geršak govori o Kontrolni teoriji (teorija izbire) Williama Glasserja, ki opisuje pet 

človekovih potreb. Poleg potrebe o preživetju so temeljne potrebe pri sodobnem človeku še 
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potreba po ljubezni, moči, svobodi in zabavi. Skozi ustvarjalni gib omogočimo otrokom, da 

zadovolji vse štiri potrebe. 

Potreba po ljubezni je zadovoljena skozi plesno-gibalne igre, saj otrok dobi občutek 

pripadnosti skupini. Omogočajo mu stike z drugimi otroki in vzgojitelji ter pri tem krepi 

socialne odnose v skupini. 

Potreba po moči se zadovoljuje skozi samopotrjevanje in občutek pomembnosti pri 

soustvarjanju plesno-gibalnih aktivnosti ter možnost vodenja le-teh.  

Potreba po svobodi je uresničena s tem, ko vzgojitelji omogočimo otrokom ustvarjalno 

svobodo in samostojnost pri plesno-gibalnem izražanju. Svobode gibanja jim ne omejujemo, 

kot je to značilno pri tradicionalnih učnih metodah in pri tem olajšamo delo predvsem 

otrokom s slišnim oziroma vizualnim učnim stilom.  

Potreba po zabavi je prav tako zadovoljena skozi dobro voljo, igre, sprostitve, ki jih 

dosežemo pri plesno-gibalnih aktivnostih.  

Igra je otrokova osnovna aktivnost, ki je lahko le »vsebina« za preganjanje dolgčasa, lahko pa 

je učinkovito didaktično sredstvo, vsebina, metoda ali tehnika (Geršak, 2006). 

6. PLESNE SPODBUDE 
 

Otrok se pri plesu izraža spontano, saj je gibanje le ena od njegovih osnovnih potreb oziroma 

aktivnosti, vendar pri načrtnem delu ne moremo ostati le pri spontanih dejavnostih. Drugi 

razlog za spodbude so tudi individualne razlike med otroki, in sicer po količini gibalnih 

aktivnosti, izraznosti, spretnosti v gibanju itn. (Kroflič in Gobec, 1995).  

Ples začne nastajati s spodbudo. Za ustvarjanje potrebujemo nek dražljaj oziroma začetni 

impulz. V vrtcu lahko otrokom ponudimo veliko plesnih spodbud, ki so lahko notranje ali 

zunanje. Notranje izhajajo predvsem iz otrokove domišljije, doživetij in podoživljanja 

čustvenih stanj, medtem ko zunanje spodbude prikličemo z opazovanjem in raziskovanjem 

okolja z vsemi čutil. Med zunanje spodbude za ples spadajo zvok, vonj, pravljica, različni 

rekviziti itn. Spodbud za plesno ustvarjanje je veliko. Le vzgojitelj mora biti dovolj kreativen 

in pogumen, da stopi iz varnih okvirov dela in skupaj z otroki raziskuje raznolikosti gibalnih 

izrazov. Otroku moramo dati možnost, da iščejo in raziskujejo gib in to jim omogočimo z 

uporabo različnih spodbud, saj s tem spodbujamo njihovo domišljijo ter bogatimo njihovo 

plesno izraznost (Geršak in Lenard, 2014). Več kot ima otrok izkušenj o svetu, več lahko 

izrazi na različne načine. S spodbudami mu širimo možnosti izražanja (Kroflič in Gobec, 
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1995). Če tega ne storimo in otrokom ne damo možnosti doživljanja raznolikosti pri gibalnem 

izražanju, zatremo ustvarjalnost in jih spodbudimo le v izvajanje enakih gibov in vzorcev, 

npr. tek v krogu. Zavedati se moramo, da je otroška domišljija zelo bujna in jim moramo 

omogočati igro skozi doživljanje ob raznolikih spodbudah. Te namreč prispevajo, da se otrok 

sprosti, se odpre in izrazi tudi tisto, česar ne more povedati z besedami. Ozavestiti moramo, 

da v plesu ni pravil in ni napačnih načinov izražanja. Otroci v plesu lahko reagirajo na njim 

lasten način in pri tem razvijajo ideje in sodelujejo med seboj (Geršak in Lenard, 2014). 

Pomembnost spodbud se kaže tudi pri povezovanju plesne vzgoje z drugimi vzgojnimi 

področji, saj so te dober vir za gibalno-plesno udejanjanje. Te povezave namreč zelo dobro 

vplivajo na boljše medsebojne odnose v oddelku, dobro motivacijo in na boljše razumevanje 

ter zapomnitev vsebine (Kroflič in Gobec, 1995). Dobro je, da damo otroku možnost, da v 

svoje ustvarjanje vključi tudi različne rekvizite, jih meče, lovi, se z njimi valja, kotali, z njimi 

ustvarja sede, leže, lahko stoji, skače, teče idr. Tako pripeljemo otroka do spoznavanja odnosa 

med seboj in predmetom, gibanja, ki ga omogoča ta predmet, ter ob tem odkriva nove korake 

in oblike gibanja. Pozitivne učinke imajo tudi maske in kostumi, saj je tako otrok skrit, kar 

privabi njegovo odprtost in sproščenost in s tem večjo kreativnost. Dotaknimo se še 

najpogostejše spodbude za ples, in sicer glasbe. Avtomatično se nanjo odzovemo z gibanjem 

(Geršak, 2006). Glasba deluje kot avtoriteta, ki disciplinira poslušalca. Otrok sledi glasbenim 

zakonitostim, se nanjo čustveno odzove, glasba nastopi kot voditeljica gibanja. Medtem ko 

glasba zahteva interpretacijo, tišina otroka usmeri, da se osredotoči le nase, na interpretacijo 

svojih misli in duševnih stanj. To je tisto, kar loči običajno interpretacijo od umetniške 

(Kovač Valdes, 2011). V. Geršak (2006) pravi, da je v vrtcih opaziti, da se izgublja zaupni in 

telesni stik z otroki ter da vse postaja »šolsko«. Premalo je nestrpnega pričakovanja, tihega 

pogovora in neverbalne komunikacije. V plesnih dejavnostih je potrebno spodbujati povezavo 

med otroki in otrokom in vzgojiteljico, zaupanje ter neverbalno povezavo (prav tam). 

7. ELEMENTI PLESA 
 

Ustvarjalnosti ne moremo pridobiti kar naenkrat, temveč potrebujemo znanje o različnih 

načinih ustvarjanja, kar pomeni raziskovanje tako imenovanih elementov plesa. Nekateri so 

sicer že po naravi odprti in samoiniciativno odkrivajo različne načine izražanja. Večina pa se 

svoje izraznosti ne zaveda (Kovač Valdes, 2011).  
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Človekovo gibanje oziroma ustvarjanje z gibanjem lahko predstavimo z Labanovo analizo 

človekovega gibanja. Ta poudarja, da so osnovne kategorije gibanja čas, moč, prostor in tok, s 

katerimi lahko opredelimo vsako človekovo gibanje. Kadarkoli se gibljemo ob tem, 

uporabljamo svoje telo, prostor, v katerem se telo giblje, energijo, ki nam da moč za gibanje 

in čas – to so osnovni elementi plesa. Ne pozabimo še na tok gibanja, ki je lahko svoboden, 

vezan, s prehodi itn. (Geršak, 2015).  

Ples je dogajanje v prostoru in času, ki sta tesno povezana, saj ima vsako gibanje svoje 

trajanje in vsako gibanje pomeni tudi nek premik v prostoru. Ob tem se izražamo z našim 

telesom skozi gib in različne gibalne oblike. Sam gib pa je posledica sprostitve in usmeritve 

določene energije, od katere je odvisna tudi kvaliteta giba. Za tako ustvarjanje je pomembno 

poznavanje različnih gibov in široke palete njihovih odtenkov, saj le tako lažje izražamo svoja 

čustva (Zagorc, 1997). Široko paleto pridobimo z raziskovanjem in kombiniranjem teh 

elementov. Ob tem razvijamo plesni besednjak in tako ustvarjalnost otroka. S pomočjo 

plesnih elementov lahko preverjamo tudi, ali se je ta koncept med otroki razširil, ali ostaja 

enak (Geršak, 2015). 

Ples otrok gre lahko od enega načina gibanja k drugemu. Pri tem ne ustvarja ponavljajočih se 

enot. To ne pomeni, da otroci niso osredotočeni, temveč sestavljajo različne sledi in niti, ki se 

prepletajo. Za sestavo koreografije je pomembno prehajanje iz ene ideje v drugo, pot, na 

kateri se ideje povežejo ali izzovejo s svojim nasprotjem. Otroci nekatere gibalne ideje 

uporabljajo tudi v neformalnih situacijah, na primer tek in poskakovanje, pristajanje in 

kotaljenje itd. Te nam lahko pomagajo v plesu (Geršak in Lenard, 2014).  

S predšolskimi otroki se osredotočimo na osnovne plesne elemente, na primer smer, hitrost, 

velikost ... Pozorni moramo biti tudi na uravnoteženje deleža vsebin, da jim poleg nežnih linij 

ponudimo tudi konstruktivno porabo energije z ostrino, dinamiko, odločnostjo in 

energičnostjo (Geršak, 2006).  

8. METODE DELA 
 

Pri plesni vzgoji izhajamo iz naslednjih metod: metoda vodenja, metoda od vodenja k 

izmišljanju, metoda improvizacije in metoda od izmišljanja k vodenju. Metodo si izberemo 

glede na zastavljeni cilj, zrelost skupine, starost otrok ter plesne izkušnje. Z ustrezno metodo 

olajšujemo vključitev otroka v skupino. V njej se lahko uveljavlja, potrjuje ter s tem 

preprečimo vedenjske težave (Kroflič in gobec, 1995). 
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8.1. Metoda vodenja 

S to metodo otroka vodimo z lastnim gibanjem ali samo z besedo. Otroci gib povzemajo, kar 

pomeni, da povzamejo obliko gibalnega motiva in se ob tem tudi izražajo, vživljajo ter te 

oblike doživljajo. Ob uporabi izraza posnemanje smo namreč v nevarnosti, da gib ostane le 

»golo posnemanje« brez otrokove angažiranosti in doživljanja. Ta izraz lahko uporabljamo, 

ko otroci posnemajo gibanje iz vsakdanjega življenja, saj pri tem ne posnemajo vzgojitelja ali 

drug drugega, temveč se gibljejo po lastnih predstavah. To lahko vodi že v metodo izmišljanja 

in ni metoda vodenja. Z metodo vodenja otroke vodimo v želeno gibanje, jim prikažemo 

različne načine gibalnega izražanja in jih pri tem oz. s tem spodbujamo k lastnemu ustvarjanju 

plesa (Kroflič in Gobec, 1995). 

8.2. Metoda improvizacije 

Otroke z ustrezno spodbudo usmerjamo k ustvarjanju in izmišljanju giba. Gibanje je lahko 

neposredno (najpogostejše v predšolskem obdobju) in nastaja sproti, na primer ples ob glasbi. 

Pri starejših otrocih pa je lahko tudi že posredno, na primer pri skupinskem ustvarjanju, kjer 

gibanje najprej pripravijo in ga šele nato zaplešejo pred vrstniki. Otroci lahko ustvarjajo na 

določeno temo, ki je spodbuda za ples, ali pa plešejo in ustvarjajo svobodno (ob glasbi) brez 

teme, ki jih usmerja ali lahko celo omejuje (Kroflič in Gobec, 1995). 

8.3. Metoda od vodenja k izmišljanju 

S to metodo otroke najprej spodbudimo h gibanju s svojim gibom in jih nato usmerimo v 

iskanje njihovih gibalnih motivov (Kroflič in Gobec, 1995). 

8.4. Metoda od izmišljanja k vodenju 

Tudi to je kombinirana metoda, pri kateri otroke najprej spodbudimo k iskanju njihovih 

lastnih motivov gibanja. Nato šele pokažemo našo gibalno idejo in predlagamo, da jo 

preizkusijo (Kroflič in Gobec, 1995). 

9. MEDPODROČNE POVEZAVE 
 

Otroci svet dojemajo celostno; nanj se odzivajo ter ga izražajo z vsemi čutili in celotnim 

telesom. V zgodnjem obdobju otroštva je izražanje z gibom njihov jezik. Ugotovitve kažejo, 

da se največ naučimo, ko uporabljamo vsa čutila. Spodbujati moramo celostni pristop učenja, 

ki poleg vida, sluha in otipa vključuje tudi gibanje in okus (Kos in Schmidt, 2011). Otrokom 
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zaman le govorimo o stvareh, ki jih ne zazna s svojimi čutili. Da otrok zna ravnati z izraznimi 

sredstvi, da lahko predvideva, postavlja različna vprašanja ter poišče odgovore nanje, da ima 

možnost primerjati nova odkritja z že znanimi, mora stvari nujno preizkušati (Zagorc, 1997). 

Tudi v kurikulumu je opisano načelo horizontalne povezanosti, ki stremi k povezovanju 

različnih področij dejavnosti v vrtcu, in sicer gibanja, jezika, matematike, narave, družbe ter 

umetnosti. Pri tem namreč povezujemo različne vidike otrokovega razvoja in učenja, ki so 

soodvisni in tesno povezani med seboj (Kurikulum, 2007). 

Torej je v sodobni plesni vzgoji interdisciplinarnost ključnega pomena. Lahko jo vključujemo 

na vsa področja v vrtcu in hkrati je lahko tudi sredstvo vzgajanja. Učenje s pomočjo giba ima 

funkcijo udejanjanja spoznavnih vsebin z doživljanjem in preko njega lahko otroci ustvarjalno 

izražajo učne vsebine (Meško idr., 2011). Preko plesa otrok raziskuje okolico okoli sebe in se 

ob ustvarjanju orientira v lastnem telesu ter prostoru, kar je uvid v začetno opismenjevanje. 

Skozi ustvarjalni gib uprizarja igre vlog, se vživlja, se uri v neverbalni komunikaciji in z vsem 

naštetim lahko povežemo cilje plesa in jezika. Z gibom otrokom omogočimo stik s 

konkretnimi pojavi, kar pozitivno pripomore h kasnejši abstrakciji. Ko se skozi ustvarjanje 

gibajo v ravnih in krivih črtah, ponazarjajo simetrije, se razvrščajo, srečujejo s pojmi zgoraj, 

spodaj, na, skozi, se povežemo s cilji matematike. Cilji plesa in narave se pokrivajo pri 

raziskovanju narave z lastnim telesom in ustvarjalnim gibom, na primer spreminjanja v 

naravi, značilnosti človeškega telesa, delovanja strojev… Ustvarjalni gib oz. ples nam 

omogoča tudi povezave med področji umetnosti, na primer glasba in ples, z gibom povežemo 

telesne lutke, senčno gledališče, skozi ples raziskujemo tople in hladne barve na sliki itn. 

(Geršak, 2006). Med plesno dejavnostjo otroci ob različnih gibalnih spodbudah in 

raziskovanjem giba v odnosu do okolja v tudi umske sposobnosti. Ob tem izražajo čustva, se 

vživljajo in medsebojno sodelujejo ter tako krepijo pozitivne medčloveške odnose, ki krepi 

otrokovo zavest ter pozitivno vpliva na socializacijo.  

9.1. Narava kot spodbuda za ples 

Ravno zaradi vsega naštetega sem se odločila, da bi otroci skozi ustvarjalni gib spoznavali 

naravo in okolje. Gibanje v naravi je zelo pogosto in vzbudi zanimanje otrok. 

Najpomembnejše je, da otrokom omogočimo izkušnje, neposreden stik z živim. Pri tem otroci 

odkrivajo nove načine gibanja, različne kinestetične zaznave, razvijajo orientacijo v telesu idr. 

Ob tem doživljajo naravo in naravne pojave ter se učijo. Interdisciplinarnost je na predšolski 

stopnji nujna in vzgojitelj je pri tem lahko svoboden ter ustvarjalen. Ko se otrok lahko 

dotakne živali, listja, dreves, se igra z lužami, doživi naravo celoviteje, če pa to podoživi še z 
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gibom, je doživetje še močnejše in si ga otrok bolj vtisne v spomin (Kos in Schmidt, 2011). 

Namen plesne vzgoje ni vzgajanje plesnih ustvarjalcev, temveč je sredstvo, ki je 

zakoreninjeno v vsakem izmed nas in ga je zato potrebno izvajati na vseh stopnjah vzgojno-

izobraževalnega procesa (Meško idr., 2011). 

Vzgojitelj mora biti pri iskanju načinov, kako povezovati področja in vključevati ustvarjalni 

gib na posamezna področja, iznajdljiv, ustvarjalen ter imeti potrebno znanje. Seveda pa to ni 

pomembno le za predšolske otroke, temveč je zelo pomembno tudi pri šolskih otrocih. S tem 

programom oz. pristopom »razšolamo« tradicionalni šolski sistem ter se nagibamo k temu, da 

šport in umetnost postaneta pomembna vez med šolo in otrokovim prostim časom (Geršak, 

2006). 

10.  SPROŠČANJE 
 

Otroci so nehote vključeni v svet, prepoln dražljajev, hrupa, stresa, tekmovanja in na splošno 

hitrega tempa. Okolje jim pogosto ne da možnosti, da lahko predelajo vse vtise in izkušnje, 

saj si ti sledijo prehitro. Vsemu temu sledi vse bolj pogost sindrom živčne prenapetosti, ki se 

kaže v napadalnosti, živčnosti, napetosti, nezbranosti, nemirnosti itd. Zato je že v predšolskem 

obdobju zelo pomembno, da otroke navajamo na sprostitev (Geršak, 2006).  

Z aktivnim gibanjem, preko gibno-plesnih iger, dosežemo telesno in duševno sprostitev. Pri 

tem se otroci preko gibanja in intenzivnega predstavljanja vživijo v vlogo, preko katere se 

lahko sprostijo in umirijo. Vendar pa se želim v tem poglavju bolj posvetiti psihofizični 

sprostitvi, pri kateri sprostimo mišično in duševno napetost. To dosežemo z umirjanjem ob 

uporabi različnih sprostitvenih in meditativnih tehnik, ki so lahko besedne ali nebesedne. Pri 

besednih sprostitvenih tehnikah se z besednim usmerjanjem osredotočimo na dihanje, 

zavestno napenjanje in popuščanje mišic, na vzbujanje miselnih slik in zvočnih, kinestetičnih, 

taktilnih, vonjalnih ter okušalnih predstav. Nebesedno umirjanje pa dosežemo s telesnim 

dotikom, z različnimi masažami ter glasbo (Kroflič in Gobec, 1995). Ob različnih 

sprostitvenih tehnikah uživajo že najmlajši. S pomočjo različnih igric jih popeljemo v svet 

tišine, kjer lahko prisluhnejo samemu sebi in se prepustijo. Otrokom daje telesni stik občutek 

varnosti in jih ob tem pomirja. Otrok se ne zaveda, da je njegovo telo v nenehni 

pripravljenosti. Prej, kot se otrok zave, da obstaja tudi človekov lastni notranji svet, prej bo 

samostojno osvajal svet in se lažje zavaroval pred njegovimi negativnimi učinki. Otrok mora 
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skozi to dojeti, da niso zanimivi le zunanji dražljaji, temveč je pomemben tudi svet tišine in 

miru, ki mu pomaga pri predelavi vseh zunanjih dražljajev in njihovi pravilni opredelitvi. S to 

metodo jih navajamo tudi na to, da znajo občasno uživati v samoti in tišini, se ukvarjati s 

samim seboj, poslušati svoj notranji glas, so v tesni povezavi s svojimi čustvi in se dobro 

počutijo v svojem naravnem okolju. Otrok se mora seznaniti s svojim telesom in duševnostjo 

in ustvariti ljubeč odnos do samega sebe in drugih ter na podlagi tega oblikovati svoje 

življenje. Moramo mu dati možnost, da spoznava jasno izražanje svojih čustev, prepoznavanje 

in spoštovanje čustev drugih, možnost odkrivanja, improviziranja in uveljavljenje svoje 

domišljije. Sprostitvena vzgoja veliko doprinese k razvoju otrokovih ustvarjalnih 

zmogljivosti, zato je pomembno, da je sestavina današnjega vzgajanja otrok. (Geršak, 2006). 
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11.  EMPIRIČNI DEL 
 

11.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Potrebi po igri ter gibanju sta otroku najbolj primarni in hkrati tudi najpogostejši dejavnosti v 

njihovem vsakdanu (Geršak, 2006). Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato mu moramo 

predvsem v predšolskem obdobju zagotoviti čim več gibanja in možnosti za izražanje z gibom 

(Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). Pri gibalnih dejavnostih pa moramo 

vzbujati otrokovo ustvarjalnost in biti ustvarjalci vzgojnega procesa, pustiti za sabo šablone 

ter iskati načine dela in nove spodbude za otrokovo gibalno ustvarjalnost (Kroflič in Gobec, 

1989). Kot pravi M. Zagorc (v Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013), otroška domišljija 

nima meja in kot vzgojitelji imamo najlepše poslanstvo, da lahko otroke vpeljemo v svet 

ustvarjalnosti. Omogočimo jim, da z gibanjem mislijo ustvarjalno ter s tem oblikujemo njihov 

pogled na svet. S tem razvijamo tudi otrokov domišljijski ter intuitivni svet (Zagorc, Vihtelič, 

Kralj in Jeram, 2013). 

 

V zgodnjem obdobju otroštva je nebesedna interakcija skozi gib oziroma ples zelo 

pomembna, saj damo otrokom možnost, da se skozi ustvarjalni gib učijo in izražajo ter s tem 

pripomoremo k njihovemu celostnemu razvoju (Kovač Valdes, 2011). Učenje skozi 

ustvarjalni gib torej ni le razvijanje in pridobivanje motoričnih spretnosti ter gibalnih 

sposobnosti, temveč z njim spodbujamo tudi otrokov emocionalni razvoj (bogati svet čustev, 

poglablja čustveno inteligentnost itn.), intelektualni (zavedanje prostora in časa, pomnjenje, 

predstavljanje, samozavedanje itn.) ter socialni razvoj (medsebojni odnosi, čustvena in 

socialna prilagojenost). Vzgajanje s plesom je torej vzgojna in učna metoda, pri kateri z 

gibanjem oblikujemo celostno osebnost, se izražamo in ustvarjamo. Je kompleksna metoda, 

saj se povezuje z vsemi vzgojnimi področji in je tako nepogrešljiva sestavina učnega procesa 

ter enakovreden sestavni del predšolske vzgoje (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Metode, ki jih uporabimo pri plesni vzgoji, so odvisne od zrelosti skupine, starosti in plesnih 

izkušenj. Pri mlajših otrocih je to pretežno metoda vodenja, kjer otroke vodimo z lastnim 

gibanjem ali včasih tudi z besedo. Ko si naberejo dovolj izkušenj, pa lahko preidemo v 

metodo izmišljanja, kjer gibalno ustvarjajo in jih ne omejujemo (Kroflič in Gobec, 1995). 
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Pomembno je tudi, da otrokom zagotovimo in jih navajamo na sprostitev, ki jo v tem vse bolj 

hitrem tempu življenja še kako potrebujejo, a so je deležni le malokrat. Ta veliko prispeva k 

razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti in pomaga otroku spoznati lastni notranji svet, 

svet tišine in miru (Geršak, 2006). 

 

V diplomskem delu sem se odločila za temo "Narava kot spodbuda za ples v 1. starostnem 

obdobju", kjer se bomo osredotočili na gozd, saj je to celoletni projekt oddelka z naslovom 

"Gozd kot izziv". Rada bi pridobila izkušnje na področju plesa in jih nato podelila naprej, saj 

si kolegi v vrtcu večinoma ne upajo stopiti iz načrtovanih, organiziranih in vodenih okvirjev, 

ki so najbolj varni, hkrati pa najbolj nevarni za otroško domiselnost in ustvarjalnost. Tudi 

sama imam s tem težave, zato se mi zdi to odlična priložnost, da se nekaj novega naučim.  

 

11.2. CILJI 

• Integrirati ples v 1. starostno obdobje in ugotoviti, katere spodbude so najbolj 

primerne za 1. starostno obdobje. 

• Analizirati različne metode dela, ki so primerne zrelosti skupine. 

• Ugotoviti, katera področja kurikuluma lahko vključimo v ples, s poudarkom na 

področju narave in na kakšen način skozi igro in ustvarjanje otrokom v 1. starostnem 

obdobju podamo čim več doživetij.  

• Spremljati, kako lahko skozi plesne in sprostitvene dejavnosti prispevamo k bolj 

pozitivni klimi, izboljšanju socialnih stikov, večji strpnosti in boljšemu sodelovanju 

med otroki. 

11.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

• RV1: Kako integrirati ples v 1. starostno obdobje in katere spodbude so primerne za 1. 

starostno obdobje? 

• RV2: Katere so primerne metode za 1. starostno obdobje in kako jih uporabiti? 

• RV3:Kako pri plesu v 1. starostnem obdobju integrirati različna področja kurikuluma? 

• RV4:V kolikšni meri bodo izkušnje, ki so jih bodo otroci doživeli skozi plesne 

dejavnosti, pripomogle k razumevanju narave in naravoslovnih pojmov? 

• RV5:Kakšni bodo odzivi otrok na plesne in sprostitvene dejavnosti? 
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11.4. RAZISKOVALNA METODA 

Deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja 

 

11.5. OPIS VZORCA 

Empirični del sem izvajala v vrtcu Šentvid, enota Mravljinček, v skupini Žoge. Vključenih je 

bilo 14 otrok (5 deklic in 9 dečkov), starih 2–3 leta. 

 

11.6. PRIPOMOČKI 

• Računalnik in posnetki različnih gibanj živali, katere si bodo otroci dobro ogledali, 

preko njih spoznali medveda, zajca in ptice ter uprizorili njihovo gibanje.  

• Inštrumentalna glasba, ki bo mirna in počasna ali hitra in poskočna. Otroci se bodo 

ustvarjalno gibali; vključili bomo različne metode dela. 

• Plišaste igrače, ki jih bomo uporabili za krepitev socialnih stikov preko giba in za 

ustvarjalno gibanje ter sprostitvene dejavnosti.  

• Rjuhe, s katerimi bodo otroci s pomočjo ustvarjalnega giba podoživljali izkustva, ki so 

jih pridobili skozi aktivno opazovanje luž na sprehodu. 

• Listi dreves, ki si jih bomo ogledali v gozdu, kako padajo z dreves, kako se gibljejo ob 

vetru, jih otipali in opisali, in tudi v igralnici. Otroci bodo z ustvarjanjem prikazali 

gibanje lista.  

• Gozdne živali (zajec, deževniki), ki jih bodo imeli otroci možnost potipati, opazovati, 

povohati, nahraniti ipd. Za konec bodo njihovo gibanje uprizorili še preko 

ustvarjalnega giba. Kot pri posnetkih živali, bi tudi s to dejavnostjo rada dosegla, da 

otroci z igro in ustvarjanjem spoznajo gibanje živali in gibanja ne prikazujejo tako, kot 

smo jim to vsilili odrasli. 

• Fotoaparat. 
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11.7. POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem zbirala z opazovanjem in fotografiranjem. Na podlagi opaženega sem pisala 

dnevne zapiske in evalvacijo ter jo podkrepila s fotografijami. Na koncu sem preverila, ali 

sem dosegla zastavljene cilje in odgovorila na raziskovalna vprašanja.   
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11.8. DEJAVNOSTI 

11.8.1. V GOZDU 

Ker je bila aktualna tema v naši skupini gozd, sem s to temo tudi pričela raziskovanje 

plesnosti pri otrocih. Z otroki smo odšli v bližnji gozd. Najprej sem jih pustila, da se sami 

razgledajo po gozdu in povejo, kaj opazijo/najdejo. Nekateri so se osredotočili na drevo in 

povabila sem še druge otroke. Spoznavali smo lastnosti drevesa z vsemi čutili, ga tipali, 

vonjali, opazovali … Nato so otroci opazili tudi listje, zato smo pozornost namenili tudi temu. 

Opazovali smo liste, ki se še držijo na drevesu, tiste, ki padajo z drevesa, in tiste na tleh. 

Vprašala sem jih, kakšne barve so (zelene, rjave, rumene), zakaj padajo z dreves, kakšni so na 

otip, in na koncu, kako padajo na tla. To jih je spodbudilo h gibu, saj govorno še niso tako 

spretni. Liste smo tudi sami vrgli v zrak in nato opazovali njihovo padanje. Otrokom sem 

povedala, da je to ples listov in da se bomo sedaj tudi mi spremenili v liste in pokazali naš 

ples. Zaplesala sem skupaj z njimi, vrteli smo se, se ustvarjalno izražali s celim telesom, 

spreminjali nivoje gibanja in hitrost. Nato smo odšli nazaj v vrtec. V igralnici smo naredili 

krog in na sredino kroga sem položila velik list papirja. Otroke sem vprašala, kaj smo videli v 

gozdu in to tudi narisala. Narisano smo skozi zgodbo tudi uprizorili. Začeli smo z 

uprizarjanjem drevesa (trdno smo stali na mestu); nato je zapihal veter, ki je pozibaval naše 

veje (premikali smo le roke); počasi so začeli odpadati listi z drevesa (padanje smo uprizorili 

z rokami); veter je zapihal še močneje (hitro smo se gibali s celotnim telesom); na koncu se je 

drevo zlomilo (padli smo na tla). Zgodbo smo večkrat ponovili.  

Analiza dejavnosti 

Otroci so z veliko mero zanimanja hodili proti gozdu. Ko smo prišli v gozd, so nekateri našli 

gobe, drugi so opazovali plodove, se poskušali dotakniti vej, pobirali odpadle veje, na 

spodbudo poskušali premakniti drevo in ugotovili, da je trdo in težko ter da ga ne moremo 

premakniti. Spoznali so, da ima drevo korenine, ki ga trdno držijo na tleh. Pozornost jim je 

pritegnil tudi mah na drevesu in povedali so, da je mehak. Starejši otroci so znali poimenovati 

tudi nekatere dele drevesa (deblo, veje, listi, korenine …). En fantek je pograbil listje s tal in 

ga vrgel v zrak, kar je spodbudilo tudi druge otroke. Tako smo se osredotočili na opazovanje 

listov z vsemi čutili, kar je bila tudi naša spodbuda za ples. Na vprašanje, kako padajo listi z 

dreves, so se odzvali gibalno. Ena deklica je pokazala le z roko, deček pa je pokazal tako, da 

se je zavrtel. Nato sem jih spremenila v liste in bili so zelo navdušeni. Presenečena sem bila, 

da so sodelovali prav vsi in so bili ves čas motivirani, saj jim običajno motivacija hitro upade 

in jih zmoti dogajanje v okolici. Vmes nas je zmotil le helikopter, vendar smo si ga ogledali in 
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nato zopet nadaljevali z dejavnostjo. Dve deklici sta se gibali samostojno in izvirno 

prikazovali, kako listje pada z dreves. Drugi otroci so me poskušali posnemati in so me ves 

čas opazovali, kar sem tudi pričakovala, saj smo na tak način prvič ustvarjali. Tudi v igralnici 

so aktivno in polni vtisov sodelovali. Ko sem jih vprašala, kaj smo videli v gozdu, so najprej 

omenili listje in menim, da se jim je najbolj vtisnilo v spomin, saj smo ga ponazorili z 

gibanjem. Omenili so tudi drevo, sonce, veter ter gobo. Ob uprizarjanju zgodbe so vidno 

uživali. Izbrala sem metodo vodenja in otroci so gibe posnemali za menoj. Najbolj jim je bilo 

všeč, ko je veter začel pihati močneje in so na koncu padli na tla. Na koncu so vpili, da bi 

zgodbo ponovili, zato smo gibalno zgodbo večkrat ponovili. Nad prvim srečanjem z 

ustvarjalnim gibom v skupini in odzivom otrok sem bila zelo pozitivno presenečena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Raziskovanje gozda Slika 2: Metanje listov 

Slika 4: Ples listov Slika 3: Uprizarjanje gibalne zgodbe 
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11.8.2. VETER 

Ta dejavnost ni bila načrtovana, vendar sem se vseeno odločila, da jo vključim, ker je pobuda 

prišla s strani otrok. Prejšnji dan smo bili v gozdu in otroci so opazovali ples listov. Danes po 

zajtrku so se otroci igrali ob oknu in opazili liste, ki jih je premetaval veter. Odločila sem se, 

da to zopet ponazorimo, saj je bilo zanimanje otrok še vedno močno. Tokrat smo dejavnost 

izvedli v telovadnici. Na začetku smo se v krogu pogovarjali, kaj so opazili, da se dogaja 

zunaj. Glede na njihove odgovore smo to tudi ponazorili. Naš cilj je bila hitrost. Veter je pihal 

hitro in »listi« so se hitro gibali. Ko je veter pihal nežno, so se tudi listi gibali umirjeno. Kako 

piha veter, sem jim povedala in glede na to so se nato gibali počasi ali hitro. Gibali so se po 

celotnem prostoru telovadnice.  

Analiza dejavnosti 

Opazila sem otroke, ko so se zbirali pred oknom in poslušala njihove komentarje: glej kako 

gre hitro, padel je na tla, poglej tistega… Tudi v telovadnici v krogu so mi povedali, da so 

opazovali liste, da so se vrteli, hitro padali na tla, potem počasi. Vprašala sem jih, zakaj 

mislijo, da so enkrat hitro padali in drugič počasi, a odgovora niso poznali. Povedala sem jim, 

da jih pozibava veter, in če veter piha močno, se tudi listi hitreje gibajo ter obratno. Na 

spodbudo, da se zopet spremenijo v liste so bili navdušeni. Na začetku se v dejavnost nisem 

želela vključiti, da sem videla, kako bodo sodelovali. Najprej so sploh starejši otroci lepo 

prikazali gibanje listov. Kasneje so začeli pri hitrem gibanju postajati glasni. Povedala sem 

jim, da listi tiho padajo oziroma plešejo v zraku. Tega niso ravno upoštevali in so bili pri 

hitrem gibanju še vedno glasni, ustvarjalno izražanje pa se je začelo spreminjati v norenje. 

Takrat sem se odločila, da se vključim, kar je dobro prispevalo k njihovi nadaljnji motivaciji 

za sodelovanje. Otroci so se umirili in mi večinoma sledili, nekateri pa so se izražali po svoje. 

Ko sem videla, da motivacija ponovno upada, sem z dejavnostjo zaključila. Zdi se mi, da je 

vplivalo tudi to, ker smo dejavnost izvajali v telovadnici, kjer se običajno vsi razživijo in ker 

so imeli na voljo ves prostor. Mogoče pa sem prehitro začela z metodo improvizacije.  

 

 

 

 

 

Slika 5: Opazovanje vetra Slika 6: Uprizarjanje vetra 
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11.8.3. RAZISKOVANJE LUŽ 

Med sprehodom ob vrvi sva s sodelavko otroke spodbudile k opazovanju okolice in iskanju 

luž. Mlajši otroci so bili bolj pozorni na dogajanje v okolici, starejši pa so luže tudi iskali. 

Zaradi narave naloge smo vrv na pločniku odstranili, da so lahko prosto hodili po pločniku. 

Otroke sva spodbudili k raziskovanju in opisovanju lastnosti luž. Sprva so jo samo ogledovali, 

stopali vanjo in čofotali po njej. Spodbudila sem jih, da so lužo otipavali, vonjali, skakali po 

njej, po njej mirno hodili… Ugotovili so, da je luža mrzla, umazana, mokra, velika ali majhna. 

Tako smo raziskovali vsako lužo, ki smo jo našli med potjo. Po vrnitvi v vrtec sem v oddelku 

na tla položila več kosov blaga, ki so ponazarjali luže. Povabila sem jih, da se gibljejo tako, 

kot so se gibali med sprehodom. Otroci so hodili po blagu, skakali po njem, ga tipali, 

preskakovali... Vsak se je gibal po trenutnem navdihu. Omenila sem jim, da se lahko po 

''lužah'' v igralnici tudi valjajo. Sledili so ideji. Pozorno sem opazovala vsa gibanja in tudi 

spodbujala vsako novo gibanje, ki so ga nato prevzeli tudi drugi otroci. Pridružila sem se jim 

pri ustvarjanju in skupaj smo ponazorili vsa njihova gibanja in dodali še nekaj novih 

elementov: luže smo preskakovali, hodili okrog njih, skakali v njih, se škropili, valjali po njih, 

se jih čisto nežno dotikali z nogami. Zelo jim je bilo všeč dvigovanje blaga v zrak, zato sem 

predlagala, da vsi skupaj stopimo okrog velike luže, jo skupaj dvignemo v zrak in se stisnemo 

čisto skupaj pod lužo. Ko je vse skupaj postalo preveč dinamično, smo se umirili z vodeno 

vizualizacijo na temo gozd. Po vodeni vizualizaciji je sledil še krog prijateljstva. Vsi smo se 

prijeli za roke in si skozi nežne stiske rok poslali pozitivno energijo. Vsak je pobožal svoja 

soseda in povedali smo si, da se imamo radi. 

Analiza dejavnosti 

Otroci so se zelo veselili naslednje plesne dejavnosti. Ko smo po deževnem dnevu odšli na 

sprehod, so pogosto veliko zanimanja namenili lužam. Odločila sem se, da so tudi luže lahko 

zelo dobra spodbuda za ples, za kar so se na koncu tudi izkazale. Otroci so z velikim 

zanimanjem raziskovali luže in bili ves čas aktivni, kar se je nato odražalo tudi pri njihovem 

ustvarjanju. Uporabila sem metodo od improvizacije k vodenju, ki se je tokrat izkazala zelo 

pozitivno. Otroci so dejansko v dejavnost vključili sebe, se gibali po navdihu, preizkušali ter 

bili ob tem sproščeni. Ena deklica je dvignila blago v zrak in ga položila nase ter rekla, da je 

sedaj čisto mokra. Tako smo dobili idejo, da se lahko tudi škropimo. Otroci so pri ustvarjanju 

uporabili veliko elementov plesa: različne nivoje gibanja, smeri, razmerja giba, sile… Med 

dejavnostjo so se očitno zabavali in smejali. Niso pa bili pozorni na varno gibanje in se 

občasno tudi med seboj zaletavali ter brcali med valjanjem. Tudi pri vodeni vizualizaciji so 

sodelovali prav vsi, vendar so bili še malo nemirni, nekateri so iskali bližino, nihče pa ni imel 
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pri tem zaprtih oči. Ugotovila sem, da bi bilo smiselno pred in po plesni dejavnosti otroke 

umiriti s sprostitveno dejavnostjo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Raziskovanje luž Slika 8: Skakanje po lužah 

Slika 10: Ustvarjanje po doživetju Slika 9: Gneča pod lužo 

Slika 11: Vodena vizualizacija na temo gozd 
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11.8.4. DEŽEVNIKI 

Kot uvod v dejavnost sem uporabila krog prijateljstva, da so se otroci umirili in medsebojno 

povezali. Zaprli smo oči in si preko stiska rok poslali ljubezen. Nato smo počasi odprli oči in 

z masažo ogreli telo. Z roko smo ogreli vse dele telesa. Vsak je pomagal sosedu ogreti še 

hrbet. Nato sem prinesla steklen kozarec z zemljo in otroke spodbudila k razmišljanju z 

vprašanji: »Kaj se skriva v zemlji? Kje lahko zemljo dobimo?« … Imeli so zelo zanimive in 

domišljijske odgovore: miška, avto, kača, žaba. Vsak otrok je povedal svoje predvidevanje, 

vendar so se možnosti ponavljale. Zemljo z deževniki sem nato stresla na pladenj in otroke 

povabila k pozornemu opazovanju dogajanja. Deževniki so bili skriti, zato sem zemljo 

odstranila in deževnike izpostavila pogledom otrok. Pustila sem jih, da najprej sami opazujejo 

deževnike. Nato pa sem jim zastavila vprašanje: »Kako se deževniki gibljejo?« Otroci so 

ugotovili, da hodijo in lezejo; bolj primernih besed še niso povedali. Če sem videla, da se je 

deževnik dvignil, sem jih hitro vprašala, kaj počne in tako smo odkrili še več načinov gibanja, 

saj smo se osredotočili točno na določeno gibanje in ne na splošno. Videli smo, da se 

deževnik dviga, se krči in razteza, se skriva v luknje. Fantek je komentiral: »Glej kako je 

dolg.« Nato je druga deklica ugotovila, da je eden večji od drugega. Deževnika so imeli otroci 

možnost tudi prijeti, ga otipati. Trije otroci tega niso želeli. Nekateri so ga le pobožali, ostali 

pa so ga prijeli v roke. Po opazovanju sem jih spodbudila h gibanju. Pustila sem jih, da se 

najprej gibljejo sami, da sem videla, koliko različnih gibanj in idej bo glede na to opazovanje. 

Nekateri so lazili; nekateri so si pomagali pri lazenju le z rokami; drugi so se plazili; nekateri 

so bili na kolenih in s trebuhom na tleh; ležali so tudi na hrbtu in se dvigovali. En fantek se je 

z glavo skril v odprtino pod stopnice, kot so se skrili deževniki, pohvalili sva ga in s tem 

spodbudili tudi druge otroke k širšemu razmišljanju in ustvarjanju. Kasneje sem se jim tudi 

sama pridružila in skupaj smo ponovili vsa njihova gibanja in jih še malo razširili – 

dvigovanje deževnika, krčenje in raztezanje... Po gibanju smo deževnike tudi narisali. Risbe 

so bile zelo zanimive; le en fantek je risal prav deževnike, večina pa njihovo doživetje in 

gibanje.  

Analiza dejavnosti 

Kot sem se odločila, sem danes izvedla sprostitveno dejavnost pred plesno. Tako sem se 

odločila zato, da so otroci potem bolj osredotočeni na dejavnost in ker pozitivno vpliva ne 

medsebojne odnose. Dobro se mi zdi, da sem otroke na začetku pustila, da sami raziskujejo 

deževnike in tako opazila njihove odzive. Nekateri so le tiho opazovali; drugi so se jih takoj 

želeli dotikati; en fantek je ves čas spuščal glasove navdušenja; le ena deklica je bila odsotna, 

kar se je nato odražalo tudi pri ustvarjanju. Zelo me je presenetil fantek, ki se je sam od sebe 
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skril v luknjo, kot so se deževniki skrivali pod zemljo. Presenetilo me je tudi, da so uporabili 

toliko različnih gibanj in da suvereno sodelujejo. Večinoma uporabljam metodo od 

improvizacije k vodenju. Če začnem voditi, namreč vsi sledijo meni, tako pa vidim napredek 

pri njihovi ustvarjalnosti in samostojnosti pri plesnih dejavnostih. Dejavnosti sicer nisem 

zaključila s sprostitveno dejavnostjo, smo pa zaključili z umirjeno dejavnostjo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Spoznavanje deževnika z vsemi čutili Slika 12: Opazovanje deževnikov 

Slika 15: Uprizarjanje deževnika Slika 14: Skrivanje v luknje 
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11.8.5. DEŽEVNIKI 

Zopet smo imeli dejavnost z deževniki, tokrat v telovadnici. Za umirjanje oz. uvodno 

dejavnost smo imeli vodeno vizualizacijo. Nekaj uvodnih trenutkov so še mirno ležali, nato pa 

se je en fantek vedno glasneje oglašal in posnemal moje besede ter se po kolenih plazil po 

krogu. S tem je zmotil tudi svoje vrstnike pri doživljanju in začeli so se posedati. Po vodeni 

vizualizaciji sem zopet prinesla deževnike in jih povabila k opazovanju. Med opazovanjem so 

veliko več komentirali kot nazadnje: kako je velik, ob robu se plazi, dvignil se je, v luknje 

grejo... Deževnikov so se pogosto dotikali kar sami od sebe in jih prijemali v roke. Rekla sem 

jim, da so zdaj oni deževniki. Le ena deklica je začela laziti, drugi pa so se plazili ali hodili. 

Ena deklica je nato začela teči po telovadnici in takoj so ji sledili tudi drugi otroci. Dejavnost 

sem ustavila, jim zopet pokazala deževnike in jih vprašala, ali imajo deževniki noge in ali 

lahko tečejo. Otroci so se vsi strinjali, da deževniki ne tečejo in zopet sem jim podala 

navodila. Tokrat so trije otroci lazili, drugi so se zopet plazili, vendar je pozornost hitro minila 

in zopet so začeli teči. Odločila sem se, da dejavnost zaključim. Vseeno smo jo zaključili s 

sprostitveno dejavnostjo. Oblikovali smo krog, sedli po turško in roke položili na kolena. 

Prisluhnili smo zvokom tibetanske sklede.  

Analiza dejavnosti 

Vesela sem bila, da so se deževnikov dotikali tudi tisti, ki so prejšnji dan roke umaknili in jim 

ni bilo prijetno. Otroke je bilo pri tem potrebno opomniti na nežnost pri prijemanju. Vodena 

vizualizacija v igralnici poteka veliko bolj umirjeno in osredotočeno kot v telovadnici. 

Mogoče zato, ker jim telovadnica predstavlja prostor za bolj dinamično igro. Otroci tokrat 

niso imeli interesa za uprizarjanje deževnika. Kot sem že omenila, je lahko razlog za 

neuspešen poskus iskati tudi v izbiri prostora. Telovadnica je bila vedno prostor, kjer so 

raziskovali različna gibanja (npr.: tek, valjanje, plezanje, skakanje…). Zvok tibetanske sklede 

so tiho poslušali. Oči so zaprli za krajši čas, potem pa jih ponovno odprli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Vodena vizualizacija Slika 17: Uprizarjanje deževnikov 
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11.8.6. LJUBKOVALNE IGRAČE 

Tokrat sem uporabila metodo od vodenja k improvizaciji. Najprej smo izvajali vodeno 

vizualizacijo Dežela živali (Gordana Schmidt, 2012). Vsi so ležali. Slišala sem le, da so 

nekateri nemirno brcali z nogami; en fantek je ves čas ponavljal moje besede na koncu stavka. 

Ležali so do konca in nato mirno, tiho vstali ter se pretegnili. Ko smo vsi sedeli v krogu, sem 

jih vprašala, katere živali smo videli v Deželi živali. Njihovi odgovori so bili: kača, slon, 

ptice, zajčki. Nato sem na sredino kroga prinesla plišaste igrače, ki so si jih izbrali že pred 

dejavnostjo. V vrtec so namreč prinesli svoje plišaste igrače; tako jim je bilo vse skupaj še 

bolj zanimivo. V jutranjem krogu sem jih spodbudila, da je vsak ljubkoval svojo plišasto 

igračo, se dotikal delov telesa, se z njo gibal po prostoru; dvignili smo jih v zrak in jih 

spuščali po toboganu, katerega smo naredili z nogami. Ko smo se zbližali z našimi igračami 

smo skupaj z njimi izvajali še različna gibanja (npr.: hoja v paru, hoja v krogu, poskakovanje, 

vrtenje, plazenje, hoja s poudarkom, sproščena, tiha hoja, nihanje igrače med koleni…). 

Preden sem jim predvajala glasbo, sem jim podala navodilo. Predvajala sem jim počasno, 

umirjeno in hitro glasbo. Prikazali so več različnih gibanj, ki so jih v uvodu izvajali skupaj z 

mano. Prikazali so tudi gibanja v različnih nivojih in različnih hitrosti; videti je bilo veliko 

različnih plesnih elementov. Plesali so sami, se združevali v pare in skupine. Po dejavnosti 

sem jih povabila nazaj v krog in jih spodbudila k izražanju svojih občutkov. Prva deklica jih 

je izrazila verbalno. Presenetil je deček, ki je bil naslednji, saj je to pokazal z gibom, tako da 

se je pobožal po nogah in rekel tako sem se počutil. Otroci so bili bolj aktivni pri hitri, bolj 

dinamični glasbi. 

Analiza dejavnosti 

Napredek pri ustvarjanju se že kaže. Otroci že kažejo različne elemente plesa, pri čemer so 

zelo sproščeni in se vidno zabavajo. Menim, da so bile njihove ljubkovalne igrače zelo dobra 

spodbuda in motivacija za ustvarjanje. Tokrat smo poskusili z glasbeno spremljavo. Sprva so 

bili med gibanjem zelo glasni in glasbe niso poslušali. Spodbujala sem jih, naj poslušajo 

glasbo, saj je nič ne slišimo, če so tako glasni. Razlika je bila opazna, saj so bili nato bolj 

osredotočeni na ples. Razliko sem opazila tudi med predvajanjem mirne in hitre glasbe. Ob 

hitrem tempu glasbe niso imeli težav. Težave jim je delal preskok na umirjeno glasbo in kar 

nekaj otrok se ob tem ni umirilo. Vzdušje je bilo bolj mirno, vendar se nekateri posamezniki 

niso odzvali na menjavo glasbe; njihova živahnost je ostajala enaka. Zelo sem bila 

presenečena nad odzivom na vprašanje, kako so se počutili. Dobila sem dobro idejo, da lahko 

počutje izrazimo tudi z gibom. Kar nekaj otrok se je tako izrazilo – pobožali so se po nogah, 

jih prekrižali, se nežno udarjali po njih… Všeč mi je tudi, da ni več toliko ponavljanja. Zdi se 
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mi, da uporabijo veliko več plesnih elementov pri metodi od vodenja k improvizaciji. Vendar 

bom še vedno uporabila tudi metodo od improvizacije k vodenju, saj se takrat opazi tudi 

napredek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Vodena vizualizacija Dežela živali 
Slika 19: Ljubkovanje igrač 

Slika 21: Ples v parih 
Slika 20: Ples z igračami (različni nivoji) 

Slika 22: Spuščanje igrač po toboganu 
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11.8.7. DREVO 

Pred dejavnostjo smo odšli na sprehod. Med sprehodom sva s sodelavko otroke spodbujali k 

pozornemu opazovanju dreves. Spodbujali sva jih k verbalnemu izražanju lastnosti. Opazovali 

smo lastnosti dreves (velikost, videz, barvo, veje, oblike, debelino, gostoto krošnje …). 

Spodbudila sem jih, da opazujejo tudi veje dreves (npr.: smer rasti vej, gostota rasti, 

debelina,oblika in barva …). Starejši otroci so znali z gibi rok pokazati smeri rasti vej. 

Ustavili smo se ob deblih, ki so jih požagali; v bližini je bila tudi skladovnica drv. Z 

zanimanjem so tipali lubje, veje, drva, deščice … Ugotovili so, da so drevesa trda. 

Za uvodno dejavnost sem uporabila krog prijateljstva, ki je tudi že naš ritual pred plesnimi 

dejavnostmi. S stiskom rok smo si poslali prijateljstvo in ljubezen. Potem smo legli nazaj in 

zaprli oči. V tišini in mislih smo opazovali drevesa. Otrokom je motivacija hitro upadla. 

Otroci so začeli vstajati in se premetavati. Po uvodu smo se pogovarjali o drevesih (kakšna 

drevesa smo videli na sprehodu). Otroci so se najprej izrazili z gibanjem, saj verbalno še niso 

tako spretni. Spodbujala sem jih z vprašanjem, kakšna še, da bi pokazali čim več oblik, ki smo 

jih videli tudi na sprehodu. Pokazali so še druge oblike dreves tako, da so dali roke vstran in 

roke ob telesu navzdol. Vprašala sem jih tudi, ali vedo, zakaj se je drevo zlomilo. Ena od 

deklic mi je povedala, da je pihal močan veter. Otroke sem povabila h gibalnemu uprizarjanju 

različnih dreves: skrivenčeno in ravno drevo, veliko in majhno drevo ter zlomljeno drevo. 

Uprizorili smo tudi drevo z vejami navzgor, navzdol in vstran. Ob vsaki novi spodbudi sem 

opazila, da so vsi sledili gibanju enega samega otroka (npr.: eden od otrok se je začel plaziti 

po vseh štirih in ostali so mu sledili). Poklicala sem jih k sebi in vprašala: »Ali se drevo plazi 

in hodi po vseh štirih?« To sem podkrepila tudi s prikazanim gibanjem. Otroci so to zanikali. 

Sami so vstali s tal in v mirnem položaju z gibom uprizorili drevo. Gibanju sem nato dodala 

še element vetra in se gibala bolj dinamično, a še vedno na mestu. Uprizarjanju se je 

pridružilo več otrok. Pritegnilo jih je bolj dinamično dogajanje, ki sem ga povezala v kratko 

zgodbo (primer: rast drevesa, nežno zibanje vej, orkanski veter, ki ob koncu prelomi drevo). 

Za zaključek sem dodala glasbo. Nekaj časa so dinamično plesali na mestu; nato so uporabili 

tudi noge. Med plesom ob glasbi so uporabili veliko elementov plesa, npr. različne nivoje, 

tempo, pot, velikost giba. Eden od fantkov me je presenetil, ker je ves čas sodeloval in plesal 

na mestu; drugi so se gibali po prostoru. Otroci so se izmenjavali pri sodelovanju; ni 

sodelovala celotna skupina naenkrat, ampak so se menjavali. Za zaključek dejavnosti smo 

naredili krog ter z gibom pokazali, kako se počutijo (eden od fantkov se je nasmejal, drugi se 

je pogladil po nogah, nekateri so dvignili roke; večinoma so se ponavljali).  
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Analiza dejavnosti 

Za spodbudo sem uporabila opazovanje dreves. Že samo opazovanje je za njih bolj 

nezanimivo, saj se drevo ne premika. To se je opazilo pri osredotočenosti. Dveh izrazov 

(velik, majhen) so se spomnili sami in razume ju večina otrok. Opazili so tudi, da so nekatera 

drevesa brez listov, druga pa z listi. Poimenovali so tudi barvo drevesa. Dva fantka sta 

uporabila izraz visoko in poznala pomen še nekaterih izrazov. Ostali izrazi za opisovanje 

večinoma niso bili znani (vitko, debelo, skrivljeno, ravno, razvejano, košato, golo, trda, 

mehka, hrapavo, gladko, poraslo, zlomljeno, padlo …). 

Rast navzgor in navzdol so znali opaziti in prikazati takoj; rasti vstran niso opazili. Deček je 

opazil, da veje rastejo tako, kar je pokazal z gibom roke. Že v uvodnem delu so bili nemirni; 

bila je očitna razlika med vodeno vizualizacijo in takšnim uvodom. Nimajo še zmožnosti, da 

si zamislijo drevo v mislih, ne da bi jih pri tem spremljala z zgodbo. Preveč sem pričakovala. 

Pozornost otrok je uhajala tudi med uprizarjanjem dreves, saj bi morala besedilo govoriti bolj 

doživeto in ga povezati v neko smiselno zgodbo, ne le nizanje dogodkov. Otroci statičnega 

položaja niso bili zmožni. Ves čas so se gibali po prostoru. Pozornosti niso bili zmožni 

usmeriti samo v gibanje trupa in rok. Kljub dodatni motivaciji (omenila sem, da ima drevo 

korenine globoko v zemlji in se ne more premikati po prostoru), jih nisem uspela zadržati v 

statičnem položaju. Zanimivo bi bilo videti, kako bi drevo uprizarjali v klečečem ali sedečem 

položaju in bi bilo s tem gibanje po prostoru oteženo. Mogoče bi bilo bolje tudi, če bi imela 

na tleh oznake, na katerih bi morali stati. Bolj so vešči dinamičnega gibanja po prostoru. 

Zunanje spodbude za ples so jim tudi bolj blizu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Pogovor o drevesih Slika 24: Uprizarjanje dreves 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8.8. PADANJE LISTJA 

Pri uvodni dejavnosti smo se posedli v krog in si podali roke. Energijo smo si izmenjavali s 

stiskom dlani. Uvodna dejavnost je bistveno pripomogla k umirjenosti in sproščenosti otrok. 

Uvodno dejavnost sem povezala z vodeno vizualizacijo z naslovom ''V gozdu''. Otroci so 

tokrat tiho poslušali zgodbo do konca. Med pripovedovanjem je ležala tudi sodelavka. Nekaj 

posameznikov je bilo med pripovedovanjem nemirnih (preobračali so se, dvigovali noge, se 

brcali, pobožali soseda …). Nadaljevali smo v krogu. Na tla kroga sem položila posušene liste 

dreves in jih vprašala: »Kaj je to? Kje mislite, da sem jih nabrala?« Liste dreves so 

prepoznali. Ena od deklic je dodala, da je padlo na tla, ker je pihal veter. Otroci so liste tudi 

potipali. Občutka za nežno tipanje niso imeli, zato so liste poškodovali. Povabila sem jih k 

opazovanju gibanja padajočega lista in jih spodbujala, da gibanje tudi opisujejo. Stopila sem 

na stol in spustila list z višine. Z zanimanjem so sledili gibanju lista. Nekateri so se izrazili z 

rokami, nekateri s celim telesom. Po doživljanju sem jim rekla, da bomo tudi mi listi. Z 

navdušenjem so sprejeli izziv. Najprej sem jih spodbudila h gibalni uprizoritvi drevesa. 

Tokrat je bilo opaziti večjo ustvarjalnost (drevesa z vejami raslimi na vse strani, skrivenčena 

drevesa …). Ob zgodbi so se nato spremenili v drevesni list, ki je padal proti tlom. Otroci so 

se vrteli okoli svoje osi, se gibali le z rokami, gibali s celim telesom v različnih smereh in 

nivojih; ob tem so uporabili celoten prostor. Popadali smo na tla, a nas je veter ponovno 

dvignil v zrak. Dodala sem glasbo in jih spodbudila k uprizarjanju gibanja listov. Sodelovali 

so vsi otroci in pri tem vidno uživali. Otroke sva nato povabili k likovnemu izražanju 

doživetja. Opaziti je bilo različne interpretacije dogajanja (poudarjene krožne gibe preko 

Slika 25: Različne oblike dreves 

Slika 26: Izražanje občutkov 
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celotne površine, več manjših rahlih krožnih potez…). Za zaključek dejavnosti smo se posedli 

v krog, opazovali plamen sveče, ki smo jo nato skupaj upihnili.  

Analiza dejavnosti 

Otroci so že usvojili ritual, saj vedno, ko rečem, da se posedejo v krog, takoj z zanimanjem 

pridejo k meni, se mirno posedejo in si podajo dlani. Za spremembo od prvič sem opazila, da 

so tokrat sodelovali vsi otroci. Samoiniciativno so nežno stiskali dlani sosedov. Prvič so se 

stiskali bolj grobo, nekaj otrok pa sploh ni sodelovalo. Opazovanje padanja lista jim je bilo 

zelo všeč, kar so pokazali s smehom, pričakovanjem in vriskanjem ob padanju. Prav celotna 

skupina je sodelovala pri dejavnosti. Gibanja lista niso verbalno opisovali, temveč so to 

pokazali kar z gibom. To mi je všeč, saj se spomnim, da so bili tiho, kadar niso vedeli, kako bi 

povedali, sedaj pa to pokažejo z gibom. Čeprav pri prejšnji dejavnosti ni delovalo, da uspeva 

po načrtih, se je danes videlo, da smo dosegli cilje. Otroci so bili pri uprizarjanju drevesa zelo 

kreativni in so uporabili gibe in elemente, ki smo jih izvajali pri prejšnji dejavnosti. Tudi ko 

sem vklopila glasbo, so osredotočeni sodelovali pri uprizarjanju listov in niso začeli divjati. 

Dejavnost je zelo dobro uspela in danes se je res poznal napredek pri našem ustvarjanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Opazovanje listov 
Slika 27: Opazovanje padanja listov 

Slika 30: Ponazarjanje padanje listov Slika 29: Likovno izražanje občutkov 
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11.8.9. GOZDNE ŽIVALI  (medved, zajec, ptič)  

Tokrat smo se za uvodno dejavnost posedli v krog in si privoščili masažo. Sedeli smo za 

hrbtom predhodnika. Izvajali smo skupinsko masažo v krogu, ki sem jo povezala v zgodbo 

(Sije sonce. Nebo so zastrli oblaki. Padal je dež. Živali so se skrile. Zopet je posijalo sonce).  

Po uvodu sem jih povabila k ogledovanju videoposnetkov živali. Spodbudila sem jih k 

opisovanju gibanja. Odgovori so bili zelo zanimivi: 

- Medved: teče, hodi, lovi ribe, plava, se igra, skače; ko se je dvignil, so to pokazali z 

gibom. 

- Ptice: letijo, hodijo, jejo. 

- Zajec: skače, je, se praska, umiva; povedali so, da je en majhen zajček in ena mama. 

Spodbudila sem jih, da so poiskali razlike v gibanju med živalmi. Povedali so, da imata zajec 

in medved štiri noge, ptica pa le dve, da ima ptica krila in da medved ne leti. 

Pri medvedu mi je bilo zelo zanimivo opazovati spremembe in ustvarjalnost pri gibanju. Do 

sedaj so se vedno gibali po dveh nogah in dvignili roke, tokrat pa so se gibali po vseh štirih in 

pokazali več različnih gibanj. S sodelavko sva jih spodbujali h gibalni ustvarjalnosti in 

ustvarjalnost nagradili s pohvalo. Domiselno so se gibali. Najbolj so uživali v uprizarjanju 

medveda, ki skoči v vodo. Pri uprizarjanju ptice so tekli; nekateri so stegnili roke, drugi so z 

rokami tudi mahali, tretji so se vrteli in tekali v krogu. Sodelavka je nato potresla navidezno 

hrano za ptice. Gibanje so takoj spremenili in uprizorili hranjenje ptice. Pri zajčku so skakali v 

stoje po dveh nogah. S sodelavko sva jih opomnili, da ima zajec štiri noge. Upoštevali so 

opazko in gibanje spremenili. Z vprašanji sva jih spodbudili k razmišljanju o načinih gibanja 

zajca. Najprej so se gibali sami, kasneje pa sem se priključila tudi sama. Pohvalila sem najbolj 

zanimivo in izvirno gibanje in ga nato gibalno uprizorila še sama. Ostali otroci so mi sledili 

brez povabila. Uporabila sem metodo od improvizacije k vodenju. 

Za konec smo se posedli v krog. Pogovorili smo se o značilnostih posamezne živali. Zajcu so 

še vedno pripisovali dve nogi. 

Analiza dejavnosti 

Pri oblikovanju kroga so otroci že spretni; pri oblikovanju kroga za masažo so rabili kar nekaj 

najine pomoči. Ko so se začeli obračati proti hrbtu soseda, so oblikovali »vlak« in ni bilo več 

oblike kroga. Nekateri so radi masirali prijatelja, a jim ni bil všeč dotik drugega. Drugi so se 

masaži le prepustili in niso želeli masirati drugih. Sodelovala je večina otrok in pri tem so se 

vidno sprostili in uživali. Pri opisovanju gibanj so bili v ospredju starejši otroci. Mlajši otroci 

so izraze za nekatera gibanja poznali; neznane izraze so ponavljali za svojimi vrstniki. Izbrala 
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sem take živali, ki jih otroci velikokrat uprizarjajo tako, kot smo jih naučili odrasli. Medveda 

na dveh nogah z rokami nad glavo. Zajca, ki skače le po dveh nogah, ter ptico, da smo lahko 

uprizorili gibanje v nivojih in da so opazili razliko med štirimi nogami in dvema. Najbolj sem 

bila presenečena, ko so poustvarjali gibanje medveda, saj so se takoj gibali na vseh štirih in 

uprizorili veliko različnih gibanj. Gibanje zajca so na začetku, kljub predhodnim pogovorom 

o tem, da ima štiri noge, še vedno uprizarjali na dveh nogah. Ko sva jih opozorili, da ima štiri, 

so to takoj spremenili. Pri gibanju zajčka so rabili veliko spodbud za uprizarjanje. 

 

 

 

Slika 33: Masažna zgodba 
Slika 31: Uprizarjanje ptic 

Slika 32: Uprizarjanje medveda 
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11.8.10. OBISK ZAJCA 

V uvodu si je vsak izbral eno od ljubkovalnih igrač, potem pa sedel v krog. Na sredini kroga 

je sodelavka prižgala dišečo paličico. Z otroki smo se osredotočili na opazovanje dima dišeče 

paličice. Z dimom smo si namazali različne dele telesa in potem še svojo izbrano ljubkovalno 

igračo. Pred nadaljevanjem sem jih vprašala, katere živali smo uprizarjali prejšnji dan. 

Odgovorili so: žaba, sova. Spremenila sem vprašanje in jih vprašala, katere živali smo si 

ogledali preko računalnika. Ena deklica se je spomnila na medveda; druga je omenila ptiča in 

zajca. Napetost v oddelku je opazno narasla, ko sva omenili, da v goste prihaja nekdo, ki je 

zelo plašen. Spodbudili sva jih k ugibanju. Otroci so imeli zanimive ideje: krokodil, sova in 

medved. Spodbudili sva jih, naj tiho počakajo njegov prihod. Obiskovalca sem prinesla v 

škatli. Ob razkritju so bili presenečeni in navdušeni. Zajca smo opisovali in ugotavljali, s čim 

se hrani. Med gibanjem in hranjenjem so ga pozorno opazovali in opisovali dogajanje. Vsak 

posameznik ga je tudi pobožal; potem smo mu ponudili tudi različno hrano – korenje, solato, 

brikete, suho travo in zelje. Otroke sem spodbudila, naj zajcu pokažejo, kakšni zajci znajo biti 

tudi sami. 

Takoj so ga gibalno uprizorili na dveh nogah. Opomnili sva jih, da ima zajček štiri noge. Ena 

deklica je takoj spremenila gibanje in pokazala, kako zajec skače. Ob pohvali so svoje gibanje 

spremenili tudi drugi otroci. Gibanje sva spodbujali besedno skozi zgodbo. Dejavnost smo 

zaključili v krogu, kjer smo izrazili svoje občutke. 

Analiza dejavnosti 

V uvodu sem otrokom zastavila preveč splošno vprašanje, zato so živali naštevali povsem 

naključno. Vprašanje sem preoblikovala in dobila želene odgovore. Pričakovanje je bilo zelo 

močno, ko sva omenili prihajajočega gosta, in zdi se mi, da je bila to zelo primerna motivacija 

za vse otroke. Pravega odgovora kljub spodbudam nisem dobila. Zajca so opisali: ima velika 

ušesa, brke, hodi po štirih nogah in skače. Med gibanjem in hranjenjem so ga pozorno 

opazovali in opisovali dogajanje. Ponudili smo mu raznovrstno hrano in vodo. Med 

opazovanjem so opazili, da za seboj pušča drobne kroglice – drekce.  

Zajca so najprej uprizarjali po dveh nogah. Tega nisem pričakovala, saj smo že poudarjali, da 

ima zajec štiri noge in sem bila prepričana, da bodo danes to naredili sami od sebe. Zopet sem 

jih opomnila, da ima naš obiskovalec štiri noge. Tokrat za plesno ustvarjanje ni bilo večjega 

zanimanja. Da se je ustvarjanje razvilo, sem jim pomagala skozi zgodbo. Predvidevam, da je 

bil zajec v oddelku premočna motivacija. Ves čas so se vračali k njemu in ga gledali. Bolje bi 

bilo, da bi zajca takoj odnesla iz igralnice. 
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V zaključku se je nekaj starejših posameznikov izrazilo verbalno (npr.: všeč mi je bilo, bilo je 

dobro, lepo sem se imela); večina je svoje občutke izrazila z gibom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Opazovanje zajca 
Slika 35: Opazovanje z vsemi čutili 

Slika 36: Uprizarjanje zajca 
Slika 37: Skrivanje zajca v omaro 



40 

 

11.8.11. GOZDNE ŽIVALI 

Naš ritual smo začeli sede v krogu. Skozi stiske rok smo si izmenjali pozitivno energijo in 

prijateljstvo. Dejavnost smo nadaljevali z masažo vsakega dela telesa (glava, roke, noge, prsti 

in stopala). Ko smo končali z masažo, me je zelo presenetil deček, ki se drugače ne 

izpostavlja, z opozorilom, da smo pozabili zmasirati trebuh. Nato sem otroke spodbudila k 

pozornemu opazovanju gibanja, ki sem ga izvajala ob glasbi in prepoznavanju živali, katere 

gibanje so si ogledali na videoposnetkih in jih uprizarjali tudi sami. Za vsako žival sva izbrali 

ustrezno glasbo Erica Chapelle, ob kateri semse gibala kot ptič, medved in zajec. Otroci so za 

vse živali takoj ugotovili. Vmes sem opazila, da nekateri med opazovanjem gibanje 

ponavljajo za mano. Potem sem jim dala navodilo, da se lahko spremenijo v katerokoli žival. 

Med plesom so se spreminjali v različne živali in pri tem vključili zelo veliko elementov 

plesa. Če sem opazila, da so otroci prenehali s plesnim ustvarjanjem in so začeli divjati, sem 

jih vprašala, katera žival so, ter jih s tem motivirali za nadaljnjo ustvarjanje. Pri plesu smo 

vključili mirno in živahno glasbo. Zajci so se večinoma gibali po vseh štirih. Le en fantek je 

izstopal s skakanjem visoko v zrak in nazaj na vse štiri. Za zaključek smo se posedli v krog. 

Prijeli smo se za roke, da smo umirili naš utrip. Vprašala sem jih, katera žival jim je najbolj 

všeč. Predvidevam, da je vsak otrok omenil žival, ki je res najljubša njemu, in se zato med 

seboj niso ponavljali. 

Analiza dejavnosti 

Medsebojno povezovanje je bilo večini otrok prijetno. Dve deklici sprva enega od vrstnikov 

ob sebi nista želeli prijeti za roko. Ob spodbujanju sta potem to vseeno storili. Otroci so 

pozorno sledili mojemu gibanju in poimenovali žival šele, ko je glasba potihnila. 

Prepoznavanje živali jim ni delalo težav. Navodilo za plesno dejavnost so dobro razumeli vsi 

otroci. Ob spodbudi, naj si izberejo najljubšo žival, me je presenetilo, da si je vsak otrok zares 

izbral svojo najljubšo žival. Med plesnim ustvarjanjem so se gibali tako, kot so to videli na 

videoposnetkih. Plesali so v različnih nivojih, hodili v krogu in naravnost, vijugali po 

prostoru, se vrteli okoli svoje osi, spreminjali hitrost in velikost gibanja. Vsak otrok je 

ustvarjal svoj ples in skupinskega posnemanja drugih vrstnikov ni bilo zaslediti. Tokrat se je 

videla očitna razlika tudi pri plesu na mirno in živahno glasbo. Pri mirni so bili bolj 

osredotočeni na ustvarjanje, medtem ko so bili pri živahni glasbi bolj razigrani in ne 

osredotočeni. Všeč mi je bilo tudi, da so se sami od sebe pri uprizarjanju zajca, gibali po vseh 

štirih. Na koncu, v krogu, so tudi govorno manj spretni otroci presenetili in omenili žival, ki 

jim je bila najbolj všeč.  
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Osredotočila sem se tudi na sproščanje. Že preden sem začela s plesnimi dejavnostmi, smo 

imeli nekaj vodenih vizualizacij, kjer se je pri vsaki naslednji videl napredek. Skupina je zelo 

živahna in ritual, ki smo ga po drugi plesni dejavnosti začeli prakticirati (v krogu – vodena 

vizualizacija, masaža, krog prijateljstva) na začetku in koncu dejavnosti, je zelo pripomogel k 

večji osredotočenosti, motivaciji, sproščenosti, medsebojnemu povezovanju, umirjanju telesa. 

Bil je tudi neka spodbuda, saj so otroci takoj vedeli, da za tem sledi dejavnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 38: Prepoznavanje živali 

Slika 39: Uprizarjanje živali 
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11.9. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Otroci iz skupine Žog se prej še niso srečali s takim načinom dela. Seznanjeni so bili z 

bibarijami in rajalnimi igrami, pri katerih so gibalne elemente predvsem ponavljali za 

odraslimi. Poleg njihovega razvoja ustvarjalnosti sem skozi vpeljevanje ustvarjalnega giba 

spremljala tudi medsebojne odnose ter sodelovanje in osredotočenost na dejavnosti. Želela 

sem, da so otroci aktivni soustvarjalci plesnih dejavnosti, si pri tem krepijo samozavest, 

razvijajo domišljijo, se medsebojno povežejo, izrazijo svoja čustva, razvijajo besedni zaklad 

in predvsem pri tem uživajo ter se sprostijo. To sem dosegla skozi različne plesne dejavnosti, 

pri katerih sem uporabljala različne spodbude in metode dela. Na začetku so bili otroci bolj 

zadržani in neodločni. Nekateri so le opazovali, večinoma so gibanja ponavljali za menoj ali 

za nekaterimi posamezniki, ki so se kar hitro sprostili. Tudi osredotočenost je bila bolj šibka. 

Pozornost jim je hitro ušla k naključnim dejavnikom v okolju, npr. igra otrok na igrišču. 

Vendar pa so zelo hitro napredovali, kar me je tudi presenetilo. Iz dejavnosti v dejavnost se je 

opazil napredek pri oblikovanju kroga in umirjanju in pri ustvarjanju ter njihovih idejah. 

Velikokrat so presegli moja pričakovanja in mi dali veliko idej za ustvarjanje. Seveda so za to 

potrebovali veliko spodbud, pohval in predvsem zaupanja, da pri tem načinu dela ni napak, da 

so svobodni in se lahko prepustijo domišljiji. Pri vsem tem mi je pomagal tudi ritual, saj so se 

otroci pred dejavnostjo umirili in bili polni pričakovanj, kaj jih čaka, in tudi na koncu, da so 

otroci v miru vse predelali in preklopili na dnevno rutino. Doseganje ciljev se ni izražalo le pri 

naših plesnih dejavnostih, temveč tudi v skupini, pri igri, dnevni rutini v vrtcu. Skratka, s 

pomočjo ustvarjalnega giba smo dosegli tudi trajne vzgojne učinke. Napredek pri 

osredotočenosti je opazen pri vseh otrocih, vendar je čas sodelovanja odvisen od njihovih 

sposobnosti. Starejši otroci so dalj časa zainteresirani za dejavnost, mlajšim pa koncentracija 

postopoma popušča. Pri igri z vrstniki je zaslediti več medsebojnega sodelovanja. Starejši se 

že dogovarjajo o poteku igre in si razdelijo vloge. Mlajši so zdaj že sposobni nekaj časa slediti 

skupnemu cilju (npr.: sestavljanje kock ali igra z vlogami). Mlajši pomoč suvereno poiščejo 

pri starejših vrstnikih. V oddelku je opaziti manj nestrpnosti, saj so skozi dejavnosti pridobili 

tudi besedni zaklad. Govorno so bolj kompetentni; njihov govor je bolj razumljiv. Nekaj otrok 

zna samostojno izraziti svoja pričakovanja in želje. Medsebojne težave občasno že rešujejo 

verbalno. Starost otrok tukaj ne igra večje vloge; bolj so pomembne komunikacijske 

spretnosti. K plesnim dejavnostim vedno pristopajo vsi otroci. Otroci so bolj suvereni pri 

raziskovanju gibanja, kar prej niso bili sposobni. Pri dejavnostih je zaslediti manj posnemanja 

in več ustvarjalnosti posameznika. 
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RV1: Kako integrirati ples v 1. starostno obdobje in katere spodbude so primerne za 1. 

starostno obdobje? 

Pred izvajanjem nisem bila ravno prepričana, kako bodo dvoletni otroci sami ustvarjali, saj so 

navajeni vodenja in usmerjanja. Tudi sama nisem imela dovolj znanja s tega področja in me je 

bilo kar malo strah posredovati tehnike, katerih učinkov ne poznam prav dobro. Skozi 

prebiranje različne literature o tem in pisanje teoretičnega dela diplomske naloge sem dobila 

kar nekaj idej, ki so se na koncu izkazale kot primerne. Najprej je najbolj pomembno, da smo 

mi, odrasli, dovolj ustvarjalni, pogumni, radovedni, željni raziskovanja in odkrivanja novega. 

Zavedati se moramo, da so otroci vedno pripravljeni na gibanje, raziskovanje, sodelovanje, če 

jim to omogočimo in jim zaupamo ter dovolimo, da se tudi mi nekaj od njih naučimo. Seveda 

pa za to potrebujejo tudi spodbude. V različnih virih lahko najdemo primerne dejavnosti za 

različne starostne skupine otrok. Spodbude so lahko notranje (predstave, doživetja, čustvena 

stanja) ali pa zunanje (na podlagi opazovanj, raziskovanja, z različnimi rekviziti, glasbo). 

Uporabila sem notranje in zunanje spodbude. Otroci so bolj samostojno ustvarjali ob zunanjih 

spodbudah, ki so za prvo starostno obdobje bolj primerne, saj so lahko s predmeti 

manipulirali, jih zaznavali z vsemi čutili, imeli predstavo in več motivacije. Glasba pa velja 

kot voditeljica gibanja in je prav tako otroke usmerila v interpretacijo. Uporabila sem tudi 

notranje spodbude, na primer uprizarjanje drevesa po obisku iz gozda. Otroci so se pri tem 

morali osredotočiti le nase in interpretirati svoje misli/predstave. Bili so veliko manj 

samostojni. Čakali so, da sem se jim priključila, več so ponavljali. Tudi po opazovanju zajca 

in deževnikov, so potrebovali besedne spodbude za ponazarjanje gibanja. Ves čas so se 

vračali k živalim, jih gledali, božali. Čas ustvarjanja je bil krajši in manj samostojen kot pri 

zunanjih spodbudah.  

 

RV2: Katere so primerne metode za 1. starostno obdobje? 

Pri plesu poznamo metodo vodenja, improvizacije, od vodenja k improvizaciji in metodo od 

improvizacije k vodenju. Uporabila sem vse metode, čeprav je glede na zrelost otrok najbolj 

primerna metoda vodenja. Večinoma sem uporabljala metodo od improvizacije k vodenju, saj 

sem želela videti napredek otrok pri ustvarjanju. Najprej sem hotela spoznati njihove ideje in 

opazovala vse otroke. Nato sem se vključila in ponovila njihove ideje ter dodala še kakšen 

plesni element. Na začetku izvajanja dejavnosti sem se morala kar hitro vključiti, da sem 

obdržala njihovo pozornost. Kasneje je bil ta čas vedno daljši in včasih se celo nisem 

vključila, na primer pri plesu živali. Uporabila sem tudi metodo od vodenja k improvizaciji, ki 

se je tudi izkazala kot primerna, saj so otroci pri improvizaciji uporabili veliko različnih 
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plesnih elementov. Metodo vodenja sem morala večkrat uporabiti tudi, kadar je dejavnost 

temeljila na notranjih spodbudah, in to prav zato, da sem obdržala osredotočenost otrok. 

Menim, da so vse metode primerne. Potrebno je le vedeti, kdaj jih lahko uporabimo. Vsekakor 

menim, da je potrebno začeti z metodo vodenja, da otroke popeljemo v svet ustvarjanja, da se 

sprostijo in zaupajo vase. Glede na njihovo zrelost presodimo, katero metodo bomo uporabili 

in jih postopno spodbujamo k improvizaciji.  

 

RV3: Kako pri plesu v 1. starostnem obdobju integrirati različna področja kurikuluma? 

Cilji v kurikulumu se prekrivajo in s celostnim posredovanjem vsebine dosežemo 

povezovanje različnih področij. Otrok mora stvari oz. vsebino zaznati z vsemi čutili na 

različne načine, da jo doživi celoviteje. Če to ponazori še z gibanjem, se mu vsebina še bolj 

vtisne v spomin. Pogovor o drevesu in raziskovanje le-tega ter gibalno uprizoritev dreves 

lahko povežemo z matematiko (matematični pojmi – večje, manjše, veliko, debelo, tanko, 

število listov, zgoraj, spodaj), z jezikom (bogatitev besednega zaklada, usvajanje novih 

pojmov, vključitev v komunikacijske procese, izražanje s kretnjami in gibi telesa), z 

umetnostjo (razvijanje predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi), z družbo (spoznavanje samega sebe in drugih, 

možnost za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih), z naravo (odkriva 

in spoznava živo in neživo naravo, spoznava, kako lahko pripomore k varovanju in ohranjanju 

narave, spoznava spremembe v naravi), z gibanjem (izvajanje naravnih oblik gibanja, 

skladnost gibanja in razvijanje koordinacije, zavedanje prostora, spoznavanje različnih 

položajev). Ob iskanju načinov, da povežemo področja, moramo biti ustvarjalni in stremeti k 

celostnemu učenju.  

 

RV4: V kolikšni meri bodo izkušnje, ki jih bodo otroci doživeli skozi plesne dejavnosti, 

pripomogle k razumevanju narave in naravoslovnih pojmov? 

Izkušnje, ki so jih otroci doživeli skozi plesne dejavnosti, so pripomogle k razumevanju 

narave in naravoslovnih pojmov. Kot pravi kitajska modrost: Kar slišim, pozabim, kar vidim, 

si zapomnim, kar naredim, razumem in znam. K temu sem stremela tudi sama in izhajala iz 

otrokove neposredne izkušnje. Vse, kar je živo, vzbudi otrokovo pozornost. Na primer 

spoznavanje lastnosti drevesa: z otroki smo se o tem pogovarjali, raziskovali so ga z vsemi 

čutili in na koncu smo ga v igralnici še ponazorili. Ko smo šli naslednjič na sprehod, so sami 

pojasnjevali svoja opažanja, npr. to drevo je zelo veliko, to drevo ima liste/nima listov, poglej, 

kako ima to drevo veje, listi padajo, ker piha veter, to drevo je zlomljeno, poglej koliko 
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korenin. Najbolj sem bila vesela, ko so uprizarjali zajca in medveda na vseh štirih nogah. 

Odrasli vsilimo otroku podobo medveda na dveh nogah z dvignjenima rokama in zajca na 

dveh nogah ter roke uporabimo za ušesa. Želela sem doseči, da otroci sami pridejo do 

spoznanja, koliko različnih gibanj imajo medved, ptič in zajec. Tudi ptič ne leti le po zraku. S 

tem sem jim dala veliko idej in razširila njihovo razmišljanje o ponazarjanju gibanja. Sicer je 

bilo gibanje zajca trd oreh, vendar smo si posnetek večkrat ogledali in zajca prinesli tudi v 

oddelek. Spoznali so tudi deževnika, za katerega prej niso poznali imena. Verjamem, da bi 

ime hitro pozabili, če bi jim le povedali, kdo je to. Ker smo ga lahko opazovali z vsemi čutili 

in ga na koncu še ponazorili, so si zelo dobro zapomnili lastnosti. Tudi kasneje, ko smo se pri 

telovadbi igrali igro »živali v dom«, sem uporabila živali, ki smo jih imeli tudi pri plesnem 

ustvarjanju. Tudi v drugih okoliščinah so živali ponazorili tako, kot smo jih pri plesu. Po tem 

so deževnika na sprehodu vedno opazovali in s ponosom poimenovali. Menim, da ustvarjanje 

z gibom veliko pripomore k učenju in zapomnitvi novih stvari. Otroci so ob tem sproščeni in 

se zabavajo, imajo visoko stopnjo motivacije ter osredotočenosti in, kar je najpomembnejše, 

otroci so v procesu aktivni. Poleg neposredne izkušnje otrok pridobi še uporabno znanje in 

oblikuje odnos do živega. 

 

RV5: Kakšni bodo odzivi otrok na plesne in sprostitvene dejavnosti? 

Moram priznati, da sem bila kar malo v dvomih, ali bom dosegla cilje, ki sem si jih zastavila. 

Vendar pa so me otroci pozitivno presenetili in uresničila sem več, kot sem si zamislila. Na 

začetku so bili otroci bolj zadržani; čakali so name, da me lahko posnemajo; pri ritualih na 

začetku in koncu so bili nemirni, niso se osredotočili na umirjanje; veliko je bilo ponavljanja. 

Iz dejavnosti v dejavnost pa je bil opazen napredek. Otroci so bili vedno bolj samostojni pri 

ustvarjanju; ni se mi bilo več potrebno v tolikšni meri vključevati; ob zunanjih spodbudah so 

bili res ustvarjalni in uporabili veliko plesnih elementov; pri notranjih spodbudah so 

potrebovali več usmerjanja in spodbujanja. Pri umirjanju so se dejansko umirili in sprostili; 

nekateri so proti koncu tudi že zaprli oči. V dejavnostih so resnično uživali, imeli so visoko 

stopnjo osredotočenosti, ki se je prenesla tudi na druge dejavnosti v vrtcu. V skupini je bilo 

opaziti boljše medsebojne odnose. Od začetka sem si namreč po dnevih beležila krizne 

situacije, ki so se zgodile v oddelku (grizenje, ščipanje, porivanje, udarci) in iz dneva v dan 

jih je bilo manj. Opaziti je bilo tudi več sodelovanja med otroki in sprejemanja. Prepričana 

sem, da so k vsemu temu pripomogli naši rituali, kjer smo se vsi povezali in umirili, ter naše 

skupno ustvarjanje. Tudi sama sem čutila tesnejšo povezavo z otroki in vzdušje v skupini je 

bilo zelo pozitivno. Izpostavili so se tudi bolj zadržani otroci. Otroci, ki so bili govorno manj 
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spretni, so močno napredovali in ni bilo tako očitnih razlik v razvoju, kot je na primer to 

opazno pri nekaterih drugih dejavnostih. Prav zato menim, da so se dobro počutili prav vsi 

otroci in je to pozitivno vplivalo na njihov razvoj, samozavest ter vključitev v skupino. 

Opazila sem, da so se povezali tudi otroci, ki se prej niso skupaj igrali. Nekateri otroci, ki so 

se prej igrali individualno, so se sedaj vključili v družbo. Znanje, ki so ga pridobili, so kasneje 

tudi pokazali. Velikokrat so mi povedali, da je bil pri nas zajec in ga oponašali; vsakokrat so 

opazili vse deževnike in pazljivo stopili mimo njih, mi kazali drevesa in povedali kakšno 

lastnost, opazili, ko so drevesa dobila liste in opazovali padanje listov, začutili, ko je pihal 

veter in to tudi povedali.  

 

V okviru dejavnosti sem dosegla svoje zastavljene cilje. Integrirala sem ples v 1. starostno 

obdobje, spoznala in preizkusila vse metode dela ter ugotovila, katere so najprimernejše. 

Ugotovila sem, da lahko v ples vključimo vsa področja kurikuluma; predvsem sem se 

osredotočila na področje narave. Skozi igro in neposredno izkušnjo otrok sem jim podala 

veliko novih doživetij, ki so jih obogatila na veliko področjih. V okviru celotnega izvajanja 

sem spremljala klimo v oddelku, ki je iz dneva v dan postajala bolj pozitivna, povezujoča in 

polna topline. Dosegla sem, kar sem želela, in se ob tem veliko novega tudi naučila.  
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12.  ZAKLJUČEK 
 

Moj namen v diplomski nalogi je bil, da s pomočjo plesnih dejavnosti odkrijem, katere 

metode in spodbude so najprimernejše za otroke v prvem starostnem obdobju, kako s 

plesom povezati različna področja kurikuluma in se pri tem osredotočiti na spoznavanje 

narave preko ustvarjalnega giba ter kakšni bodo odzivi otrok na tovrstne dejavnosti, s 

katerimi se srečujejo prvič. Ko sem se odločila za to temo, nisem bila čisto prepričana, kako 

se bom vsega lotila in kako bodo otroci pri tej starosti aktivni brez usmerjanja odraslega. 

Med prebiranjem različne literature in pisanjem teoretičnega dela je bila želja po tem še 

večja in radovednost še močnejša. Spodbude sem črpala iz literature in iz pobud otrok. 

Otroci so me skozi dejavnosti zelo pozitivno presenetili. Strah, da se otroci ne bodo znašli 

brez stalnega usmerjanja, je bil zaman. Potrebna je le zanimiva spodbuda, saj sta otrokova 

domišljija in ustvarjalnost brezmejni. Otroci so s svojim ustvarjanjem in idejami presegli 

moja pričakovanja in obogatili tudi moj spekter idej. Bili so aktivno soudeleženi in se 

naučili veliko novega, prav tako pa sem se mnogo novega naučila tudi jaz. V ospredje so 

stopili tudi bolj zadržani otroci. Medsebojni odnosi in sodelovanje v skupini so se izboljšali. 

Njihova osredotočenost je bila vedno bolj visoka. Lahko so se izrazili, bili to, kar so, in, kar 

je najpomembnejše, da so ob tem vidno kazali zadovoljstvo. Skozi izvajanje je bil v 

ospredju proces in ne rezultat. Nobenega pritiska ni bilo in menim, da so sproščenost, 

zadovoljstvo in aktivna udeležba otroka predpogoj za kakovostno učenje.  

Glede na dinamiko skupine sem pred izvajanjem ritualov menila, da mi nikakor ne bo 

uspelo izvesti sproščujočih dejavnosti. Tudi to se je izkazalo za neresnično, saj so otroci tudi 

pri mirnih dejavnostih zelo uživali. Tudi oni namreč v tem hitrem tempu življenja, 

potrebujejo oddih in svet tišine, kjer se lahko posvetijo le sebi.  

Vesela sem, da sem se odločila za to temo. S pomočjo dejavnosti sem pri otrocih opazila 

pozitivne napredke na vseh področjih razvoja, ki so se odražali tudi pri drugih dejavnostih v 

vrtcu. Tudi sodelavka je bila nad takim načinom dela navdušena in hvaležna, da sem ji 

odprla nov pogled na delo v vrtcu. Eno dejavnost sva predstavili tudi na kolegialnih 

hospitacijah in tako razširili obzorja vzgoje in izobraževanja tudi sodelavkam, ki so bile 

prav tako navdušene.  

V procesu pisanja diplomske naloge sem razmišljala, da bi lahko v dejavnosti vključila več 

zunanjih spodbud, na primer naravnega materiala, s katerim bi otroci lahko manipulirali in 

ustvarjali, saj sem skozi analize ugotovila, da je bila motivacija močnejša in domišljija 

bujnejša. Lahko bi vključila več gibalnih zgodb, da bi si otroci različne pojme/pojave lažje 
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predstavljali in posledično ustvarjali oz. uprizarjali, na primer drevesa. Vseeno pa mi ni žal, 

da sem uporabila metodo improvizacije, saj sem resnično opazila napredek. Pri raziskovanju 

narave bi lahko vključila tudi zaporedje dogodkov, na primer rast rastline.  

V nadaljnje želim nadaljevati s tem načinom dela in raziskati tudi področje dramatizacije, 

kjer bodo otroci aktivni soustvarjalci v procesu nastajanja. Menim, da so bile te dejavnosti 

uvod k temu, pri čemer so otroci razvijali svojo ustvarjalnost, domišljijo, elemente plesa, 

samozavest ... Sama pa sem ozavestila, da ni potrebe, da so dejavnosti vedno vnaprej 

oblikovane in mora vse potekati po mojem načrtu, ampak je potrebno le pustiti svobodo 

otrokovi domišljiji, pri čemer se razvijajo otroci in tudi jaz. 

Skozi ustvarjalni gib se otroci celostno razvijajo, kar je tudi naš namen vzgoje. Preko 

raziskovanja, odkrivanja, izražanja, doživljanja, igre otroku poleg aktivnosti možganov 

aktiviramo tudi telo, kar pripelje do boljše zapomnitve stvari.  

V procesu vzgoje in izobraževanje si moramo pedagogi ves čas dajati izzive in imeti željo, 

da izvemo še več. Tako razvijamo sebe, doživljamo uspeh in širimo naše profesionalno 

obzorje. Hkrati obogatimo in spodbujamo otrokovo domišljijo, ideje, ustvarjalnost, ki jih 

potrebuje za življenje. 
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