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POVZETEK 

Predšolsko obdobje je eno izmed najpomembnejših obdobij v življenju, v katerem se začne 

oblikovati nov človek, ki je v vseh pogledih edinstven. Ker otroci v vrtcu preživijo veliko časa, 

je pomembno, da vzgojitelji in vzgojiteljice pripravijo spodbudno okolje, v katerem se bo 

edinstvenost posameznika lahko celostno razvijala, nadgrajevala in oblikovala. Ustvarjalni gib 

je ena izmed metod celostnega učenja, ki omogoča razvijanje edinstvenosti skozi izražanje 

lastnih počutij, doživetij, čustev in odnosa do sveta na način, ki ustreza posamezniku.   

V diplomskem delu sem raziskala, kako lahko s pomočjo zunanjih plesnih spodbud, natančneje 

odpadnega nestrukturiranega materiala (časopisnega papirja, tulcev in folije z zračnimi 

mehurčki), motiviramo otroke k ustvarjalnemu gibu. V teoretičnem delu sem najprej opredelila 

pojme, kot so ustvarjalnost, ustvarjalni gib in ples, ti so namreč ključni za razumevanje 

pomembnosti omenjene vzgojno-izobraževalne metode. V nadaljevanju je predstavljen pomen 

ustvarjanja z gibanjem za celostni razvoj otroka in za socialno učenje, razvoj mišljenja v odnosu 

do ustvarjalnega giba in ustvarjalnost v odnosu do pedagoškega koncepta Reggio Emilia. 

Osredotočila sem se tudi na elemente plesa in plesne spodbude, na koncu pa sem se dotaknila 

še medpodročnega povezovanja v vrtcu. 

V empiričnem delu sem se odločila za praktično izvajanje dejavnosti s pomočjo ustvarjalnega 

giba, zunanjih plesnih spodbud in medpodročnega povezovanja. Dejavnosti so potekale v 

skupini otrok starih 4–5 let. Želela sem izvedeti, ali bo različen odpadni nestrukturiran material 

spodbudil gibalno izražanje otrok in če, na kakšen način. Končna analiza raziskave je pokazala, 

da je odpadni nestrukturiran material otroke spodbudil k različnim oblikam gibalnega izražanja, 

otroci so v dejavnostih sodelovali z veliko mero zanimanja, podajali so inovativne ideje, 

povečalo se je tudi število medosebnih interakcij, kar je prispevalo k dinamiki znotraj skupine.  

 

Ključne besede: ustvarjalni gib, gibanje, plesno izražanje, plesne spodbude, odpadni 

nestrukturiran material, koncept Reggio Emilia 

  



 

  



 

ABSTRACT 

A preschool period is one of the most important phases in our lives in which a new human 

being, unique in every aspect begins to develop. Due to the fact that children spend a lot of time 

in kindergartens, it is significant that kindergarten teachers enable an encouraging environment 

where the uniqueness of an individual can evolve, upgrade and form as a whole. The creative 

movement is one of the methods of holistic learning that enables the development of uniqueness 

by expressing moods, experiences, emotions and attitude towards the world in a way that suits 

an individual. 

In my thesis I made a research how the children can be motivated towards the creative 

movement by the means of external dance stimulations, namely unstructured waste materials 

(newspapers, paper tubes and bubble wrap foil). In the theoretical segment I defined the 

concepts of creativity, creative movement and dance which all represent the key to 

understanding the significance of the above-mentioned educational method. Further on, I 

explained how significant the creation through movement is for the benefit of a child's 

development as a whole, social learning as well as for the development of thinking in relation 

to the creative movement. I also discussed creativity in relation to Reggio Emilia pedagogic 

concept. I focused on dance elements and dance stimulations and, moreover, covered 

interdisciplinary integration in kindergartens. 

In the empirical segment I decided to put the concepts of creative movement, external dance 

stimulations and interdisciplinary integration into practical activities. They were carried out in 

a group of children aged between 4 and 5. I wanted to discover whether the versatile 

unstructured waste materials were going to encourage physical expression of the children and 

in what way. The final analysis showed the unstructured waste materials definitely encouraged 

the children to practice several ways of physical expression. The children were very eager to 

cooperate, they shared innovative ideas as well as the number of interpersonal interactions 

increased, which contributed to a better group dynamic. 

Keywords: creative movement, movement, dance expression, dance stimulations, unstructured 

waste materials, Reggio Emilia concept 
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UVOD 

Predšolski čas je eno izmed najlepših in najpomembnejših obdobij v razvoju človeka. Navade 

in spoznanja, ki jih pridobimo v tem času, kasneje pomembno vplivajo na naše razmišljanje in 

delovanje. V prvih letih življenja sta v ospredje postavljeni otrokovi primarni potrebi po gibanju 

in igri, ki mu omogočata spoznavanje in odkrivanje sveta. Ravno zato je pomembno, da 

vzgojitelj pripravi spodbudno okolje, ki bo v povezavi z otrokovo igro omogočilo celostni 

razvoj otroka. 

V vseh vzgojno-izobraževalnih procesih stremimo k celostnemu razvoju otroka. To pomeni, da 

otrok določeno vsebino razume s telesom in umom, torej gre za prepletanje telesne in miselne 

aktivnosti (Geršak, 2006, str. 61).  

Ustvarjalni gib kot sredstvo plesnega izražanja, predstavlja eno izmed celostnih metod 

poučevanja in učenja. Deluje preko igre in udeležencem omogoča nebesedno izražanje pri 

sproščanju, komuniciranju, učenju in ustvarjanju (Kroflič in Gobec, 1995, str. 14). S takim 

načinom dela sem se spoznala pri študijskem predmetu plesno izražanje in že takrat sem 

začutila, da je to tema, ki mi je blizu in jo želim globje raziskati. 

V. Geršak (2015, str. 38) ugotavlja, da lahko razvoj otrokovega plesno-ustvarjalnega procesa 

omogočimo z različnimi notranjimi in zunanjimi spodbudami. Danes smo tako odrasli kot tudi 

otroci obdani s številnimi strukturiranimi materialnimi dobrinami, tekom študija sem zato 

razmišljala tudi o nestrukturiranih materialih, ki nudijo razcvet otrokove ustvarjalnosti. Če 

želimo biti pri izbiri zunanjih spodbud za gibalno ustvarjanje še ekološki, je prav to odlična 

priložnost, da otrokom ponudimo odpadni nestrukturiran material in jih tako učimo, da je 

odpadke mogoče ponovno uporabiti za najrazličnejše stvari in dejavnosti. 

Vsa zgoraj navedena spoznanja so  prispevala k odločitvi, da želim v diplomskem delu s 

pomočjo odpadnega nestrukturiranega materiala raziskati, kako ta vpliva na ustvarjalno 

izražanje in gibanje otrok. 
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TEORETIČNI DEL 

1 USTVARJALNI GIB 

1.1 OPREDELITEV USTVARJALNOSTI 

»Ustvarjalnost je dejavnost in hkrati lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost, osebnostna 

lastnost oz. poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v 

okolju, izvirno preoblikovanje informacije« (Kroflič, 1999, str. 56 in 57). 

Ustvarjalnost je kompleksen pojem, saj predstavlja proces nastajanja inovativnih idej in 

zmožnost izboljševanja ali nadgrajevanja (Sadar Šoba, 2014, str. 8). Do ustvarjalnega procesa 

prihaja spontano in z notranjo motivacijo, saj se izvaja zaradi aktivnosti same in ne zaradi 

morebitne zunanje stimulacije, npr. nagrade. Ustvarjalnost ima fiziološko osnovo, ki jo 

predstavljata različno delujoči možganski hemisferi. Osnova za ustvarjalne aktivnosti je desna 

hemisfera, ki predstavlja središče prostorskih, vizualnih, čustvenih, intuitivnih in sintetičnih 

procesov, vendar mora pri procesu ustvarjalnosti ta delovati skupaj z levo hemisfero, ki je 

središče za razumske, besedne, analitične procese (Kroflič, 1999, str. 57). 

Ustvarjalnost ni enovita lastnost in sposobnost, saj z njo želimo označiti več različnih 

sposobnosti ustvarjalnega mišljenja, ki pa se od posameznika do posameznika razlikujejo. 

Ustvarjalne sposobnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo, so: fleksibilnost (prožnost 

mišljenja, iznajdljivost), fluentnost (bogastvo zamisli, porajanje zamisli), originalnost 

(izvirnost), imaginacija (domišljija) in elaboracija (način izvedbe zamisli) (Kroflič, Gobec, 

1995, str. 27). 

B. Kroflič (1999, str. 57) po Guilfordu opredeli dva načina mišljenja, in sicer inteligentnost in 

ustvarjalnost. Inteligentnost je predstavljena kot konvergentno ali k eni rešitvi usmerjeno 

mišljenje, medtem ko je ustvarjalnost predstavljena kot divergentno mišljenje, kar pomeni, da 

je usmerjeno k iskanju več rešitev in ne zgolj k eni. Za ustvarjalno mišljenje pa je vsekakor 

pomembna določena stopnja inteligentnosti, ki je zgolj eden izmed pomembnih dejavnikov. 

Vsak človek ima potenciale za lastno ustvarjalnost, a se ta razvije le pod določenimi pogoji; B. 

Kroflič in D. Gobec mednje uvrščata (1995, str. 28) »prisotnost dispozicij (dednih zasnov), 

vzgojo spontanega mišljenja, ki omogoča sproščeno in permisivno vzdušje (to pomeni 

neavtoritativno, nerepresivno, izhajajoče iz posameznikovih potreb), učenje in trening 

ustvarjalnega mišljenja«. 
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1.2 OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA IN PLESA 

Igra in gibanje sta otrokovi primarni potrebni. Gibanje otroku omogoča spoznavanje okolice, 

prostora, časa in samega sebe (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25). Ker otrok spoznava svet 

preko svojega telesa, je pomembno, da mu omogočimo čim več možnosti za gibanje, saj je to 

eden izmed prvih načinov komuniciranja z zunanjim svetom (Sadar Šoba, 2014). Ustvarjanje 

človeku omogoča samouresničevanje in je ena izmed najvišjih človekovih potreb. Ustvarjalni 

gib torej povezuje primarno potrebo z najvišjo človekovo dejavnostjo v novo vrednost. Gre za 

telesno dejavnost, v kateri izražamo svojo notranjost in se soočamo s samim seboj brez drugih 

posrednikov kot so besede, zvoki in barve (Kroflič, 1992, str. 11).  

B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 13) opredelita plesno vzgojo v najširšem pomenu kot 

vzgajanje s plesom. Plesna vzgoja, njena osnovna metoda je ustvarjanje z gibanjem, sodi v 

področje estetske, umetnostne in kulturne vzgoje. Gre torej za vzgojno in učno metodo, ki se 

lahko uporabi kot uspešno motivacijsko sredstvo, sprostitvena tehnika ali pa kot metoda 

spodbujanja ustvarjalnega mišljenja. Vzgajanje s plesom je kompleksno, saj vsebuje prepletanje 

vseh vzgojnih področij v vrtcu in učnih vsebin v šoli. Kot celostna vzgojno-izobraževalna 

metoda omogoča razvoj psihomotoričnih, doživljajskih in spoznavnih elementov, kar otroku in 

odraslemu omogoči nebesedno izražanje in sprejemanje informacij. Gibalno ustvarjanje poteka 

skozi igro, zato vsem udeležencem ne glede na starost nudi enako učinkovitost pri sproščanju, 

komuniciranju, ustvarjanju ali učenju (Kroflič in Gobec, 1995, str. 14).  

V plesni vzgoji je gibanje torej osnovna aktivnost in hkrati izrazno sredstvo. Z gibom človek 

sporoča svoje počutje, doživljanje, čustvovanje, misli in odnos do sveta, vsak posameznik pa 

se izraža na edinstven način, zato vzgoja izražanja spodbuja njegovo izvirnost in ustvarjalnost 

(Kroflič in Gobec 1995, str. 16).  

J. Kovač Valdés (2011, str. 9) opredeli ples kot umetniški izraz, ki ima veliko sporočilno 

vrednost, saj plesno tehniko obogatijo čustva. Strinja se z B. Kroflič in D. Gobec, da je plesna 

vzgoja, predvsem v zgodnjem obdobju človekovega razvoja, kompleksna, saj povezuje fizične, 

estetske, intelektualne in socialne vrednote. 

V. Geršak (2009, str. 153) pravi, da je ustvarjalni gib »izkustvena metoda učenja, ki otrokom 

omogoča doživljati netekmovalne, sodelovalne in ustvarjalne izkušnje. S takim načinom 

vzgajanja otroke navajamo na sodelovanje, reševanje problemov v skupini, upoštevanje drug 

drugega, različnost, strpnost in na prijateljske odnose«.  
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N. Sadar Šoba (2014, str. 10) se pridružuje ostalim strokovnjakom in zapiše, da je ustvarjalni 

gib aktivno, telesno izražanje in povezovanje, s katerim omogočimo sproščanje napetosti, 

spodbujanje ustvarjalnosti, razvijanje osebnosti, razvoj na socialnem in čustvenem področju, 

krepitev telesa in razvijanje čuta za estetiko. 

 

1.3 POMEN USTVARJANJA Z GIBANJEM ZA CELOSTNI RAZVOJ OTROKA 

S telesnim stanjem otrok, veliko bolj kot odrasel človek, izraža svoje duševno stanje. Gibanje 

in čustvovanje sta močno povezana, saj se vsa čustva izkazujejo v telesni govorici. Otroci in 

mladostniki odkrijejo v plesu zadovoljstvo, ta jim namreč predstavlja možnost za osvoboditev 

čustev in občutij, ki bi jih z verbalno komunikacijo težko pojasnili (Zagorc, 1992, str. 18). 

Gibalno-plesne aktivnosti poskrbijo za razvoj otroka na vseh področjih: čustveno-socialnem, 

kognitivnem in psihomotoričnem, prav tako pa spodbujajo izražanje in komuniciranje, 

ustvarjalnost ter navezovanje stikov z drugimi otroki. Vse to omogoča lažje razumevanje sveta, 

krepitev pozitivnih odnosov v skupini, doživljanje, višje spoznavne funkcije, razvijanje 

samopodob in spoznavanje lastnega telesa (Geršak, 2009, str. 152). 

Pri plesnem izražanju nastopita dve vrsti ugodja, in sicer biološko in fiziološko. Prvo se pojavi 

ob ritmičnem gibanju telesa, ki sproži globje zavedanje lastnega obstajanja. Na nek način gre 

za posnemanje ritma vseh bioloških procesov, ki potekajo po enakomernem vzorcu ponavljanja 

napetosti in sprostitve. Ples je v vseh oblikah sproščujoča dejavnost, ki s telesno aktivnostjo 

zvišuje raven adrenalina, požene kri po žilah in okrepi mišice. Ritem človeka osvobodi 

napetosti in ga spodbudi k sproščanju in izražanju čustev. Drugo ugodje pa zajema proces 

dihanja, krvnega obtoka in izmenjevanja hranilnih snovi, ki se pri gibanju pospešujejo, 

predvsem če govorimo o enakomerno menjajoči ali ritmični aktivnosti. Ples tako poskrbi za 

dobro telesno in psihično stanje (Zagorc, 1992, str. 17). 

Vzgojno-izobraževalni proces je usmerjen k celostnemu razvoju otroka. To pomeni, da otrok 

razume nekaj tako z umom kot tudi telesom. Tovrstni načini dela vključujejo prepletanje 

telesnih, doživljajski, miselnih in socialnih aktivnosti. Metoda ustvarjalnega giba omogoča 

razvijanje otrokove osebnosti skozi igro. Lahko uporabimo individualno ali skupinsko izražanje 

in ustvarjanje ob obravnavi različnih vzgojno-izobraževalnih področij – spoznavanje okolja, 

jezika ali matematike. Ustvarjalni gib kot ena izmed celostnih metod učenja in poučevanja nudi 

spoznavanje lastnega telesa s pomočjo glasbe in drugih izraznih sredstev. Na ta način razvija 
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telesne sposobnosti, usmerja energijo, spodbuja domišljijo in povečuje kreativnost (Kroflič, 

1999, v Geršak, 2006, str. 61).  

Tudi zakonca Wambach (1999, v Geršak, 2009, str. 154) poudarjata povezavo mentalnega in 

čustvenega stanja otroka z njegovim telesnim razvojem. S telesnim razvojem se pojavi 

zavedanje lastnega jaza, pridobivanje znanja o svetu ter razvijanje odnosov z drugimi. 

 

1.4 POMEN USTVARJANJA Z GIBANJEM ZA SOCIALNO UČENJE 

Plesne dejavnosti spodbujajo socializacijo, saj nenazadnje potekajo v skupini, v kateri otrok 

besedno in nebesedno komunicira ter navezuje fizični stik z ostalimi otroki in vzgojiteljem. 

Plesni ustvarjalni proces otroku omogoča raziskovanje lastnega telesa v odnosu s časom, 

prostorom in drugimi telesi (Geršak in Korošec, 2011, str. 76). 

Ustvarjalni gib omogoča dejavnosti, ki krepijo netekmovalne in ustvarjalne izkušnje, ki so 

usmerjene k uspehu (Boyd, 2003, v Geršak, 2006, str. 61). Tovrstno vzgajanje in poučevanje 

spodbuja otroke k sodelovanju, reševanju problemov v skupini, upoštevanju drug drugega, 

različnosti ter navaja na strpnost in prijateljske odnose. Tudi odnos med vzgojitelji in otroki je 

na ta način prijeten (Geršak, 2006, str. 61). 

M. Zagorc (1999, str. 18) zapiše, da ustvarjalno gibanje omogoča razvijanje socialnih 

sposobnosti, saj vključuje stike z drugimi in s tem »vliva zaupanje, razvija občutljivost, 

prilagodljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, upoštevanje pravil, vzdrževanje 

pozornosti, vodenje in podrejanje, iniciativnost in sodelovanje pri najrazličnejših aktivnostih«. 

V. Geršak, U. Podobnik, Frelih in N. Jurjevič (2018, str. 32) so v svojem projektu v okviru 

likovno-plesnih delavnic na osnovni šoli uporabili ustvarjalni gib kot sredstvo za vzpostavljanje 

odnosov med posamezniki. Na ta način je bilo sproženo primarno izražanje čustev in 

komunikacije, in sicer prek dotika.  

Tudi B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 112) pripisujeta velik pomen telesnemu dotiku, ki poleg 

gibanja in spodbujanja ustvarjalnosti vpliva na prijetno počutje udeležencev. Dotik je osnovni 

element preprostih iger, npr. držanja za roke v krogu, pošiljanja pozdravov prijateljstva s stikom 

roke po krogu, »pisanja pisma« po hrbtu soigralca in oblikovanja skupinske skulpture. Z 

dotikom je storjen poseg v osebni prostor ostalih udeležencev, morda komu ob tem ne bo najbolj 

prijetno; ravno dotik, ki je predstavljen kot pravilo igre, otroku na nek način omogoči 
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komunikacijo s skupino. Osvoboditev meje osebnega prostora in fizični telesni stik 

zadovoljujeta človekovo primarno potrebo po varnosti in čustveni toplini. V ustvarjalnih 

kooperativnih igrah se udeleženci (ne glede na starost) preko dotika sporazumevajo in 

sodoživljajo tudi na čustveni, razumski in duhovni ravni.  

 

1.5 RAZVOJ MIŠLJENJA V ODNOSU DO USTVARJALNEGA GIBA 

Ko se otrok giba, prenese gib iz okolja na svoje lastno telo in tako ustvarja novo kvaliteto. S 

svojim telesom lahko svobodno oblikuje in si izmišlja gibe (Kroflič in Gobec, 1995, str. 30). 

Preden otrok oblikuje neko gibanje iz okolja, mora ugotoviti, kaj je zanj značilno, pri čemer 

mora najprej odmisliti (abstrahirati) nebistveno od bistvenega in za tem to prenesti v gibanje 

lastnega telesa (Kroflič in Gobec, str. 33).  

Ustvarjalno gibanje ima večkratno vrednost, saj omogoča hkratno zavedanje sebe in okolja ter 

krepi predstavljanje, zavedanje, zaznavanje, spominjanje, čustva, misli in akcijo. Motorični 

procesi so tesno prepleteni z dojemanjem teh procesov in s predstavljivostjo. Metoda 

ustvarjalnega giba ima pomemben učinek na otroke, ki jim je iz različnih vzrokov skupno 

pomanjkanje predstavljivosti (Frostig, 1970, v Kroflič, 1999, str. 49). 

V prvih letih življenja je motorika ključni pokazatelj otrokovega psihofizičnega razvoja, na tej 

stopnji pa je otrokovo gibanje še spontano. Kasneje z nastopom predstavne faze lahko otrok na 

podlagi preteklih zaznav ohrani neko gibanje iz okolja in ga tudi ponazori ob pomoči zunanje 

spodbude, bodisi verbalne ali neverbalne. Predstavno mišljenje oz. predstavna raven otroku 

omogoči razvoj domišljije, ki se kaže tudi v plesnosti (Kroflič in Gobec, 1996, str. 23). Nadaljnji 

razvoj mišljenja pomeni vstop na verbalno, pojmovno raven, na kateri otrok že abstrahira 

bistveno. Otrokovo gibanje postaja izvirna in ustvarjalna interpretacija doživljanja sveta. 

Razvoj abstraktnega mišljenja pa omogoči tudi plesni izraz, ki ima vedno bolj abstraktno 

obliko. Tesna povezanost razvoja plesnosti in mišljenja nakazuje, da ima ples pomembno vlogo 

pri spodbujanju otrokovega razvoja mišljenja in obratno (Kroflič in Gobec, 1995, str. 24). 

 

1.6 USTVARJALNOST V ODNOSU DO KONCEPTA REGGIO EMILIA 

Glavni element vseh spoznavnih dejavnosti otrok v pedagoškem konceptu Reggio Emilia je 

ustvarjalnost, ki pa ni vezana zgolj na posamezna umetniška področja. Ustvarjalnost je 

utemeljena kot način razmišljanja, spoznavanja in odločanja na vseh področjih otrokovega 
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delovanja in vseh vidikih spoznavnega procesa. Koncept stremi k pripravi okolja, v katerem 

imajo otroci možnosti, da prepleteno povezujejo znanja z različnih področij, na ta način pa 

prihajajo do novih in nenavadnih zamisli in spoznanj. Uspeh pri učenju, razvijanje in 

napredovanje so posledica raziskovanja in eksperimentiranja v spodbudnem okolju in dobro 

načrtovanem procesu. Pri otrokovem izražanju ustvarjalnosti je v ospredje postavljen predvsem 

ustvarjalni proces, ki je bistveno bolj pomemben od končnega izdelka. Do ustvarjalnega izida 

bo prišlo, če bo sam proces zastavljen in voden ustvarjalno (Thornton in Bruton, 2007, v 

Podobnik, 2009, str. 112). 

V vrtcih Reggio Emilia zagotavljajo spodbujanje ustvarjalnosti: 

– z različnimi nestrukturiranimi viri, s katerimi otrok lahko praktično upravlja in razvija ročne 

spretnosti, 

– z raznolikostjo (pestrostjo) izkušenj, 

– z nudenjem časa za razvijanje idej in svobode pri reševanju problemov, 

– s sodelovanjem z ustvarjalnimi odraslimi (Podobnik, 2009, str. 113). 

V vzgojnem konceptu Reggio Emilia je predstavljena tudi spremenjena tradicionalna vloga 

vzgojitelja. Njegova naloga je opazovanje in spremljanje otrokovih interesov ter pomoč otroku 

pri raziskovanju in ohranjanju zanimanja (Špoljar, 1999, v Geršak, 2010, str. 294). Vzgojitelj 

ne sme posegati v otrokovo ustvarjanje na način posredovanja že vnaprej določenih form, 

ampak mora otroku ponuditi možnost samostojnega raziskovanja in ustvarjanja (Geršak, 2010, 

str. 294). 

Malaguzzi z besedno zvezo »sto jezikov otrokovega izražanja« opredeljuje osnovno izhodišče 

razumevanja otrokovega odzivanja na spoznavanje sveta, ki ga obdaja. S tem želi sporočiti, da 

ima vsak otrok ob rojstvu »sto jezikov«, vendar mu pogosto ostane zgolj en, saj odrasli ne 

znamo prisluhniti ostalim jezikom, s tem pa jih pri otroku ne razvijamo ali spodbujamo temveč 

celo zaviramo (Thornton in Brunton, 2007, v Podobnik, 2009, str. 111). Na podlagi tega skuša 

koncept Reggio Emilia otrokom ponuditi različne izzive in jim tako omogočiti odzivanje in 

izražanje na različne načine, da lahko vsak otrok v sebi lastnem jeziku izraža odnos do sebe in 

vsega kar ga obdaja – drugi, narava, prostor in čas (Podobnik, 2009, str. 112). 
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2 ELEMENTI PLESA 

Labanova analiza človekovega gibanja predpostavlja, da so prostor, čas, moč in tok gibanja 

osnovne kategorije, na podlagi katerih lahko opredelimo vsako človeško gibanje. Vsako telo se 

z določeno močjo in tokom giblje v prostoru in času. Telo, prostor, energija in čas so torej štirje 

osnovni elementi plesa, s pomočjo katerih razvijamo otrokov plesni besednjak in ustvarjalnost. 

Omenjeni elementi so nam lahko v pomoč pri preverjanju uresničevanja zastavljenih ciljev 

(Geršak, 2015, str. 39). 

Slika 1: Elementi plesa (Geršak, 2015, str. 40) 
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Telo in različni deli telesa se lahko gibljejo na dva načina, in sicer kot gibanje na mestu, sem 

uvrščamo raztegovanje, upogibanje, kroženje, krčenje, dviganje, spuščanje, nihanje, stresanje 

in zamahovanje; ter kot gibanje skozi prostor, kar lahko poimenujemo tudi lokomotorno 

gibanje, ki ga predstavljajo hoja, tek, galop, skok, poskok, preskok, drsenje, plazenje in 

kotaljenje (Geršak, 2015, str. 41). 

Pomemben element plesa je prostor, pri katerem lahko raziskujemo njegovo velikost (majhen, 

srednje velik, velik), nivo (visok, srednji, nizek), ali pa smo pozorni na obliko (zavita, ravna), 

smer (naprej, nazaj, vstran, diagonalno), pot (naravnost, zavita, cik–cak, krožna), razmerje 

(blizu, narazen) in velikost giba (majhen, srednji, velik) (Geršak, 2015, str. 41). Prostor je v 

strokovni literaturi poimenovan tudi kot tretji vzgojitelj, ki bistveno pripomore k doseganju 

zastavljenih ciljev. Ko bo otrok raziskoval in spoznaval prostor, predmete, materiale, bližnje in 

daljne okolice, se bodo v njemu prebudila čustva, čuti in posledično tudi mišljenje, ki bo 

vplivalo na domišljijo (Geršak in Korošec, 2011, str. 67). 

V nadaljevanju je v razpredelnici predstavljena energija, ki jo opredeljuje pet lastnosti, in sicer 

sila, teža, kvaliteta, mirnost in napetost. Element časa pa sestavljajo hitrost, ritem, tempo, 

poudarek in trajanje (Geršak, 2015, str. 41).  

V. Geršak (2006, str. 81) navaja, da naj bodo v vrtcu uporabljeni osnovni plesni elementi, kot 

so npr. velikost, nivo, smer in hitrost, v šoli pa že lahko uporabljamo kompleksnejše plesne 

elemente, kot sta npr. kvaliteta in sila. Pri načrtovanju v obeh vzgojno-izobraževalnih 

institucijah je potrebno poleg »ženskega« gibanja (npr. gibanje metuljev, ptic, snežink) 

pozornost nameniti uravnoteženemu deležu vsebin, ki omogočajo tudi gibanje »moškega« (npr. 

gibanje kobilic, petelinov). 

Naloga vzgojitelja pri izvajanju vsebin na plesnem področju je predvsem spodbujanje otroka, 

da raziskuje elemente plesa in jih na različne načine kombinira skozi proces igre (Geršak in 

Korošec, 2011, str. 71). 

 

3 PLESNE SPODBUDE 

Z oblikovanjem bogatih in raznovrstnih spodbud na vseh umetniških področjih (pri glasbi, 

likovni vzgoji, plesu, gledališkem okolju) otroku omogočimo doživljanje sebe, drugih, okolice 

in umetnosti ter na ta način motiviramo otroka za ustvarjanje in udejanjanje (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 46).  
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Glavni smoter plesnih dejavnosti v predšolskem obdobju je spodbujanje in razvijanje otrokovih 

predispozicij z nudenjem možnosti za ustvarjanje. Različne spodbude omogočata plesno 

raziskovanje in ustvarjanje, ki obenem pripomoreta k temu, da se otrok odpre in na neverbalen 

način izrazi tisto, kar na verbalen način ne more. Na podlagi spodbud otroci izražajo svojo 

domišljijo in ustvarjalnost ne da bi ustvarjali shematične vzorce ali bi se bali napak, saj 

ustvarjalni ples ne pozna pravih in napačnih načinov izražanja (Geršak, 2015, str. 38 in 39).  

Vzgojitelj je tisti, ki poskrbi za raznolikost plesnih spodbud in omogoči otrokom dovolj časa za 

njihovo raziskovanje (Geršak in Korošec, 2011, str. 71). Poznamo notranje in zunanje spodbude 

(Geršak in Korošec, 2011, str. 77). V predšolskem obdobju imajo zunanje spodbude večjo vlogo 

pri razvijanju plesnosti kot pa notranje. Mlajši otroci potrebujejo konkretne spodbude za 

gibalno ustvarjanje, starejši otroci pa lahko kot spodbudo že uporabijo lastna doživetja. Vse 

otrokove zaznave predstavljajo zanj neizčrpen vir spodbud, zato je pomembno, da uporabimo 

spodbude iz vsakdanjega življenja, narave in različnih umetniških področij in umetniških tem, 

ki jih otrok pozna (Kroflič in Gobec, 1995, str. 24). 

 

3.1 NOTRANJE IN ZUNANJE SPODBUDE 

V. Geršak in H. Korošec (2011, str. 77) kot notranje spodbude navajata »notranje predstave, ki 

izhajajo iz predhodnih doživetij oz. domišljijskih predstav posameznika: spodbude iz narave, 

gibanje in vedenje ljudi, živali, oblike v okolju, literarne in likovne spodbude, podoživljanje 

čustvenih stanj in lastnih doživetij, obisk galerije, ogled predstave …«. 

Predvsem starejši otroci (šolarji) lahko uporabijo svoja doživetja kot spodbudo za ples. Vir 

spodbud so otrokovo bogato znanje in doživetja, pri pouku pa notranje spodbude predstavljajo 

vsi učni predmeti in področja (Kroflič in Gobec, 1995, str. 24). 

Zunanje spodbude so opredeljene kot opazovanje in raziskovanje naravnega okolja z vsemi 

čutili, človeških izdelkov, glasbe, zvokov, poezije, pravljice, čutnih spodbud, oblačil in 

različnih rekvizitov. Z njimi otrok ustvarja z odnosom do oblike, načinom gibanja in funkcije 

predmeta (Geršak, 2015, str. 38 in 39).  

Otroku lahko ponudimo raznovrstne materiale, s katerimi manipulira, pri tem pa raziskuje 

lastnost in kakovost materiala ter z njim ustvarja. Plesna vzgoja lahko s primernimi spodbudami 

omogoči razvoj vseh čutil. Različni materiali, ki ne spodbujajo zgolj taktilnega čuta, lahko 

omogočijo tudi vonjanje različnih snovi ali okušanje različnih okusov (Geršak, 2009, str. 156). 
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Razvijanje vseh čutil in s tem povezano celostno doživljanje vzbudi močno čustveno 

vznemirjenje, ki je spodbuda za nesluteno izražanje (Geršak in Korošec, 2011, str. 77). 

Zunanje plesne spodbude, ki spodbujajo uporabo vseh čutil, so različne podlage, naravni 

materiali, trakovi, obroči, baloni, blago, vrvi in še marsikaj drugega. Z različnimi predmeti se 

otrok lahko giba na različne načine: jih meče, lovi, se kotali z njimi, plazi ali pa se celo giba oz. 

valja po njih. Ustvarjalni proces lahko razvija med tekom s predmeti skozi prostor ali pa z njimi 

ustvarja v različnih položajih – na tleh, sede, kleče, stoje ali med skakanjem. Vse to otroku 

omogoča razvijanje spoznavnega odnosa med seboj in predmetom ter med predmetom in 

drugimi otroki. Ob manipulaciji s predmetom otrok spoznava gibanje, ki ga omogoča predmet, 

in raziskuje nove oblike gibanja. Med zunanje spodbude sodijo tudi maske, pokrivala, kostumi 

in telesne lutke, ki otroku dajo občutek anonimnost, zaradi česa je bolj sproščen in odprt v 

ustvarjalnem izražanju (Geršak in Korošec, 2011, str. 77). 

Ena najpogosteje uporabljenih zunanjih spodbud je glasba, katere ritem spodbudi naše gibanje. 

Pri plesu pa ne reagiramo zgolj na to, kar slišimo ali vidimo, ampak tudi na doživetja in 

občutenja. Glasba, ki ima ritmično spodbudo za gibanje, nam omogoča, da se ji podredimo in 

se z njo uskladimo ali pa jo odklonimo v smislu plesne spodbude (Geršak, 2006, str. 82). 

Za plesne spodbude so pogosto uporabljene otroške pesmi, za večino teh je značilen 

enakomeren ritem in gibalno skromne koreografije, saj so bile prvotno namenjene petju in ne 

plesnemu ustvarjanju. Namesto pogoste uporabe zvočnih posnetkov, bi bilo potrebno večkrat 

posegati tudi po instrumentih (Geršak, 2006, str. 82). Za otrokovo plesno izražanje so tako lahko 

spodbuda Orffovi instrumenti ali pa doma izdelana glasbila in zvočila iz naravnih ali odpadnih 

materialov (Geršak in Korošec, 2011, str. 77). 

Primer zunanjih plesnih spodbud so tudi didaktične kartice, na katerih je zapisana naloga, a ta 

ni podkrepljena z ilustracijami. S pomočjo kartic se otrok približa vzgojiteljici, ki mu bo zaupala 

nalogo, ta pa bo obenem skrivnost in uganka za druge otroke. Na ta način se bosta otrok in 

vzgojiteljica povezala, saj bo otrok začutil, da mu vzgojiteljica zaupa in da ga bo opazovala 

(Schmidt, 2006, v Geršak, 2006, str. 83). Didaktične kartice pozitivno vplivajo na domišljijo, 

ustvarjalnost otrok in dobro neverbalno komunikacijo med vzgojiteljem in otrokom (Geršak, 

2006, str. 84). 
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3.1.1 Nestrukturiran material 

V vrtcih Reggio Emilia spodbujajo uporabo raznolikih nestrukturiranih materialov, s katerimi 

otrok praktično manipulira in razvija ročne spretnosti, eksperimentira in jih domiselno uporabi. 

Njihovi igralni prostori imajo zelo malo enofunkcionalnih igrač (ki otroku nudijo en način 

manipulacije), zato pa vsebujejo bogato zvrst najrazličnejših uporabnih materialov, ki 

spodbujajo otoke k raziskovanju. Ob spoznavanju materialov ugotavljajo njihove lastnosti in 

posebnosti, s tem pa se učijo, da je mogoče posamezne predmete uporabljati na različne načine, 

s tem se razvija fleksibilnost. V vrtcih zbirajo raznolike materiale, ki so otrokom preprosto 

dostopni in jih lahko pridobijo kadarkoli jih potrebujejo. Različni projekti pa poskrbijo, da so v 

dejavnost zbiranja ustreznega materiala vključene tudi družine otrok (Podobnik, 2009, str. 113). 

A. Papler in M. Zupan (2015, str. 20) sta v vrtcu za igro otrok z nestrukturiranim materialom 

uporabili kartonaste škatle, rjuhe, papir, slano testo in različne naravne materiale (koruza, 

kostanj, kostanjeve bodice, borovi storži). Njune ugotovitve kažejo, da je nestrukturiran 

material spodbudil spontano in bogato igro otrok. 

Igra z nestrukturiranim materialom otrokom omogoča dojemanje osnovnih prostorskih 

odnosov, razvijanje občutka za prostor ter zavedanje in obvladovanje lastnega telesa, saj otrok 

z različnimi deli telesa posega v prostor in ga preoblikuje (Rosc, 2006, str. 211). 

 

3.1.2 Odpadni material 

V predšolskem obdobju spodbujamo tudi otrokov stik z naravo. Pri tem je pomembno, da ga 

seznanimo s pravilnim ravnanjem z okoljem in naravo, in sicer s pravilnim ločevanjem 

odpadkov ter ozaveščanjem, da lahko odpadni material koristno uporabimo. Otroci lahko iz 

odpadnega materiala izdelajo različne igre, igrače ali slike. Na ta način se bodo zavedali pomena 

recikliranja in odgovornega vedenja do okolja (Koblar, 2015, str. 29). 

Zbiranje odpadnega materiala je značilno tudi za pristop Reggio Emilia, kjer želijo otrokom 

privzgojiti pozitiven odnos do vseh uporabnih materialov (Thornton in Brunton, 2007, v 

Podobnik, 2009, str. 113). S ponujenim odpadnim in nestrukturiranim materialom otroku 

privzgojimo zavedanje, da lahko vsako stvar, ki jo želimo odvreči, recikliramo in ji ustvarimo 

novo vrednost. Domišljija pa je pri tem tista, ki otroku omogoča, da oživi vse materiale, ki so 

mu ponujeni (Mušič, 2016, str. 10). 
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4 MEDPODROČNO POVEZOVANJE V VRTCU 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 14) vključuje načelo horizontalne povezanosti, ki predvideva 

povezovanje različnih področij dejavnosti v vrtcu in s tem različnih vidikov otrokovega razvoja 

in učenja, saj so medsebojno povezani in prepleteni tudi vidiki njegovega razvoja. Pomembna 

pa je tudi vertikalna povezanost posameznega področja, kar je predstavljeno v primerih 

dejavnosti za vse umetniške zvrsti, kjer je zapisano, da otrok doživljanje ene umetniške zvrsti 

lahko izrazi v drugi, npr. ples v glini, glasbo v risbi (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 39). 

Medpredmetno povezovanje omogoča ustvarjanje globokih temeljev in ne zgolj površinskega 

učinka. V povezavah med posameznimi učnimi področji je potrebno obdržati lastne avtentične 

govorice, zakonitosti in oblikovne trdnosti. Zelo pomembno je tudi zavedanje, da je pri 

načrtovanju medpodročnih povezav potrebna usklajenost in enakovrednost učnih ciljev pri 

posamezni učni celoti. V primeru, da poudarjamo cilje zgolj enega predmeta, drugi pa so 

postavljeni v ozadje, lahko govorimo zgolj o navideznem medpredmetnem povezovanju 

(Geršak idr., 2018, str. 6).  

Učenje v kompleksnejših situacijah je učinkovitejše, saj otrok obravnava določen problem z 

različnih vidikov. Tovrsten način obravnave spodbudi tudi raziskovanja v smeri povezovanja 

predmetnih področij, ko se za to pojavijo smiselne možnosti (Geršak idr., 2018, str. 10).  

Področje umetnosti vključuje dejavnosti, ki so pomembne tudi za učenje na drugih področjih. 

Umetnost se tako lahko povezuje z vsemi področji v vrtcu: z jezikom, naravo, družbo, 

matematiko in gibanjem. Pri konceptu Reggio Emilia povezujejo različna področja predvsem 

skozi projektno delo, ki je ena izmed značilnosti te pedagogike. Projektno delo omogoča 

razvijanje otrokove samostojnosti, ustvarjalnosti, usmerjenosti v delovanje, reševanje 

problema, obenem pa spodbuja zanimanje za druga področja. Vse skupaj je prepleteno z interesi 

otrok (Geršak, 2010, str. 294). 

Vzgojitelji in učitelji vse pogosteje uporabljajo metodo ustvarjalnega giba kot sredstvo za 

motivacijo, razlago in utrjevanje matematičnih vsebin, za lažje razumevanje okolja in pri 

začetnem opismenjevanju. Umetnost je eno izmed področij kurikula za vrtce, s pomočjo 

ustvarjalnega giba in plesa pa lahko z otroki raziskujemo in povezujemo vse umetniške zvrsti, 

npr. likovno in dramsko umetnost (Geršak, 2006, str. 56). 
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EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Plesni ustvarjalni proces predstavlja eno izmed oblik otrokovega izražanje in zavedanja samega 

sebe. Otrok na ta način raziskuje lastno telo, ki se z določeno močjo in tokom giblje v prostoru 

in času. Ustvarjalno gibanje je pomembno razvijati v vseh obdobjih otrokovega razvoja (Geršak 

in Korošec, 2011). Pomembno je, da otroka z različnimi spodbudami motiviramo in razvijamo 

njegove naravne sposobnosti ter ustvarjalnost. Spodbude pripomorejo, da se otrok odpre in 

izraža na neverbalen način, delimo pa jih na notranje in zunanje. Notranje so opredeljene kot 

izhajanje iz predhodnih doživetij, domišljijskih predstav ali podoživljanja otrokovih čustvenih 

stanj, zunanje spodbude pa lahko opredelimo kot raziskovanje različnih rekvizitov (Geršak, 

2015). Otrok ob rokovanju s predmetom spoznava različne odnose: med seboj in predmetom 

ter med predmetom in drugimi otroki, poleg tega pa je pozoren na gibanje predmeta (Geršak in 

Korošec, 2011). Pri rokovanju z različnimi predmeti na različne načine spoznava prostor, ki je 

eden izmed elementov plesa. Govorimo torej o spoznavanju več dimenzij, in sicer velikosti, 

nivojev, oblike, smeri, poti, razmerja in velikosti giba (Geršak, 2015). 

V vrtcih Reggio Emilia imajo v igralnih prostorih veliko uporabnih nestrukturiranih materialov, 

ki otroke spodbujajo k raziskovanju, eksperimentiranju in domiselni uporabi le teh. Ker želijo 

otrokom privzgojiti pozitiven odnos do vseh uporabnih materialov, v vrtcu načrtno zbirajo 

različne materiale tudi odpadne (Podobnik, 2009). Manj realistični predmeti, ki so ponujeni 

otrokom, omogočijo kreativno domišljijsko spreminjanje in dopolnjevanje predmetov (Geršak 

in Korošec, 2011). 

Zelo pomembno se mi zdi, da znamo otrokom, ki imajo danes pogosto ogromno igrač in drugih 

materialnih stvari, ponuditi nestrukturiran material, ki bo omogočil razvijanje njihove 

domišljije in ustvarjalnosti. V empiričnem delu želim s pomočjo zunanjih spodbud, natančneje 

odpadnega nestrukturiranega materiala, motivirati otroke k ustvarjalnemu gibanju. Želim, da bi 

se posvetili predvsem prostorskemu vidiku plesa (velikost, oblika, smer, pot), ki poleg energije 

in časa predstavlja enega izmed elementov plesa. 
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2 CILJI 

V diplomskem delu sem si zastavila sledeče cilje: 

1. Spodbuditi otroke h gibalni aktivnosti ob uporabi odpadnega nestrukturiranega materiala. 

2. Ugotoviti, kakšen bo odziv otrok na odpadni nestrukturiran material in raziskati, kako bodo 

različno ponujeni materiali vplivali na ustvarjalnost gibanja. 

3. Spodbuditi otroke k raziskovanju prostora kot elementa plesa. 

4. Preveriti, ali bo spoznavanje in uporaba odpadnega nestrukturiranega materiala vplivala na 

poglabljanje socialnih odnosov v skupini in na kakšen način bo to doseženo. 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno z opredeljenim problemom in zastavljenimi cilji sem si postavila sledeča raziskovalna 

vprašanja: 

RV1: Ali bodo različni odpadni nestrukturirani materiali spodbudili gibalno izražanje otrok in 

na kakšen način? 

RV2: Kakšen bo gibalni odziv otrok na odpadni nestrukturiran material? 

RV3: Kako bodo otroci spoznavali prostor kot element plesa s pomočjo nestrukturiranega 

materiala? 

RV4: Kako bo ustvarjalni gib ob spodbudi nestrukturiranega materiala vplival na interakcijske 

odnose v skupini? 

 

4 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskavo sem izvedla v skladu s kvalitativno deskriptivno metodo raziskovanja. 

 

4.1 VZOREC 

Raziskava je bila izvedena v Vrtcu Urša, enoti Urša, skupini Zajčki. V skupini je 21 otrok, od 

tega 12 deklic in 9 dečkov, starih 4–5 let. 
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4.2 DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 

Nestrukturiran material: tulci, časopisni papir, folija z zračnimi mehurčki. 

Ostali pripomočki: lepilni trak, škarje, CD s klasično glasbo. 

 

4.3 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke sem zbirala z opazovanjem in sprotnim beleženjem ter s fotografiranjem in snemanjem 

dejavnosti. Po vsaki dejavnosti sem zapisala odzive otrok na dejavnost ter naredila evalvacijo. 

 

4.4 NAČIN OBDELAVE PODATKOV 

Na koncu sem vse zapise in evalvacije združila ter preverila, v kolikšni meri so bili uresničeni 

zastavljeni cilji ter na podlagi podrobnejše analize in interpretacije pridobljenih podatkov 

odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. Zapisi in analize so podkrepljeni s 

fotografijami izvajanja dejavnosti ter z izjavami otrok. 

 

5 DEJAVNOSTI 

5.1 ČASOPISNI PAPIR 

5.1.1  DEJAVNOST 

Cilji:   

 Otrok se seznanja z materialom in razvija domišljijo, ko z njim rokuje. 

 Otrok preizkuša različne načine gibanja ob/na časopisnem papirju in raziskuje, kako naj 

se giblje s časopisnim papirjem na lastnem telesu. 

Potek dejavnosti:  

Otroci so me ob prihodu v igralnico čakali na stolih v jutranjem krogu. Ker me vsi otroci še 

niso poznali, sem se jim najprej predstavila, nato pa sem jim povedala, da bom v njihovo 

skupino sedaj prihajala pogosto, saj sem za njih pripravila posebne naloge. Vsakemu izmed njih 

sem ponudila polo časopisnega papirja ter opazovala, kaj bodo storili. Časopis so si najprej 

natančno ogledali in se o tem pogovarjali. Pozorni so bili tako na fotografije kot tudi besedilo. 
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Nato smo položili časopis na tla in se na različne načine gibali po prostoru (hoja, poskoki), pri 

tem pa smo bili pozorni, da se nismo dotikali časopisa in smo pazili na ostale otroke. Kasneje 

so otroci dali pobudo, da ponovno hodimo po prostoru, vendar le po polah časopisnega papirja. 

Za tem smo s časopisom najprej proizvajali zvok, nato pa smo se po njem gibali čim bolj 

neslišno.  

 

Otroci so časopisni papir obhodili po njegovem robu, nato pa smo ugotavljali, kako se lahko s 

časopisom premikamo po prostoru. Ugotovili smo, da lahko z njegovo pomočjo drsamo po 

igralnici. Na koncu smo časopis postavili na različne dele našega telesa in se z njim gibali.  

 

  

  

       
Slika 5: Gibanje po časopisnem papirju 

 

Slika 4: Gibanje ob časopisnem papirju 

 

Slika 3: Ogledovanje fotografij in zapisov Slika 2: Prvi stik s časopisnim papirjem 
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Analiza dejavnosti: 

Priznati moram, da me je bilo pred začetkom izvajanja dejavnosti strah, saj skupine še nisem 

dobro poznala, zato me je skrbel predvsem njihov odziv na ponujen material. Že medtem ko 

sem otrokom delila časopis, pa sem spoznala, da jih je nestrukturiran material že spodbudil k 

raziskovanju. Otroci so si najprej začeli ogledovati različno velike črke in fotografije, nato pa 

so začeli polagati časopis na tla. Začeli so se gibati okoli časopisnega papirja, zato smo se 

odločili, da se poskusimo premikati po prostoru tako, da se skušamo ne dotakniti časopisnega 

papirja. Videti je bilo, da se otroci resnično trudijo, saj so bili zelo pozorni pri stopanju na tla, 

prav tako pa so vljudno počakali, če so imeli ob sebi drugega otroka, ki se je moral premakniti 

pred njimi. Skozi prostor smo se najprej sprehajali, nato pa je deklica P rekla: »Kaj pa če bi šli 

takole?« in začela preskakovati časopisne pole. Pri skakanju so se ji pridružili tudi ostali otroci. 

Ko so se otroci začeli gibati zgolj po časopisu, se je videla njihova potrpežljivost, saj so se med 

prestopanjem čakali in si tudi pomagali. Deklica S je med prestopanjem rekla dečku E: »Pazi, 

Slika 6: Hoja ob robu časopisnega papirja Slika 7: Drsanje po igralnici 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Prenašanje časopisnega papirja na 

hrbtu 

 

Slika 9: Časopisni papir lahko nosimo na 

glavi. 
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stopil si dol!« Na podlagi tega lahko sklepam, da so se otroci popolnoma vživeli v naloge, ki so 

jih opravljali. Nekateri otroci so na časopis stopali previdno, po prstih, nekateri pa so nanj 

stopili/skočili bolj trdo, tj. s celim stopalom. Otroke sem spodbudila, naj še naprej hodijo po 

časopisnem papirju, pri tem pa naj bodo pozorni na vse zvoke. Deček F je kmalu rekel: »Če 

tako hodimo in smo čisto tiho, slišim, kako časopis šumi.« Vprašala sem jih, če je mogoče, da 

se po časopisnem papirju gibamo v popolni tišini. To smo preizkusili in ugotovili, da je 

potrebno spremeniti gibanje, da je bolj umirjeno, počasnejše in osredotočeno na vsak telesni 

gib. Tudi tukaj so se otroci med seboj tiho pogovarjali in spodbujali: »ne sme šumeti«, »bolj 

počasi moraš iti«, »pššt«. Otroci so kasneje obhodili časopisni papir, hodili po njegovem robu, 

za kar so našli dva različna načina – polaganje stopala pred stopalo ali daljše korakanje naokoli. 

Ko sem otroke vprašala, kako bi se lahko premikali po prostoru skupaj s časopisom, so takoj 

začeli preizkušati načine in kmalu ugotovili, da s papirjem lahko drsamo po tleh. Med drsanjem 

se je njihov časopisni papir začel trgati, kar se jim je zdelo zelo zanimivo, zato so z nogami 

poskušali trgati papir na vedno manjše dele. Sklepno dejanje naše aktivnosti je predstavljalo 

nošenje papirja na naših telesih. Otroci so predlagali, da papir damo na glavo, roke, dlani, 

trebuh, ga vstavimo med nogi, kar je spodbudilo različne oblike gibanja po prostoru. Po končani 

aktivnosti sem jih vprašala, kaj jim je bilo pri dejavnosti najbolj všeč, in vsi otroci so se strinjali, 

da jim je bila najbolj zanimiva ravno sklepna aktivnost. 

 

5.1.2 DEJAVNOST 

Cilji: 

 Otrok opazuje premikanje (dviganje, spuščanje, zapiranje, odpiranje, prepogibanje …) 

časopisnega papirja v različnih smereh. 

 Otrok posnema premikanje časopisnega papirja s svojim telesom. 

Potek dejavnosti:  

Otroke sem povabila, da se usedejo na tla in si ogledajo, kaj bom storila s časopisnim papirjem. 

Stopila sem na stol ter spustila list časopisnega papirja, ki je plapolal po zraku in nato padel na 

tla. Isto aktivnost sem ponovila trikrat, nato pa so otroci začeli spuščati svoje papirje, ki so na 

različne načine in z različno hitrostjo padali na tla. Za tem so otroci padanje časopisnega papirja 

ponazorili tudi z gibanjem lastnega telesa.  
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Otroci so vzeli časopisni papir in ga ponovno začeli metati in spuščati, pri čemer so ga skušali 

ujeti preden je ta padel na tla. To je bila odlična priložnost, da preizkusimo, kako lahko 

časopisni papir čim dlje zadržimo v zraku.  

 

Sledila je igra zrcaljenja v parih, pri kateri je eden pokazal določen gib, drugi pa je to ponovil 

za njim. Nato so otroci prepogibali papir in ga trgali, na koncu pa so ga začeli mečkati, zato 

smo iz njega naredili kroglico, ki smo jo uporabili za sklepno dejavnost, tj. masažo. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Slika 11: Igra zrcaljenja s časopisnim papirjem Slika 10: Metanje časopisnega papirja v zrak 

 

Slika 12: Prepogibanje časopisnega papirja Slika 13: Masaža s kroglicami 
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Analiza dejavnosti:  

Otroci so natančno opazovali padanje časopisnega papirja in zelo hitro so to dejanje posnemali 

tudi sami. Pri tem so se zabavali, saj so se med opazovanjem in gibanjem za časopisnim 

papirjem smejali in ga z navdušenjem pobirali ter ponovno metali v zrak. Opazila sem, da se 

med seboj pozivajo, naj si ogledajo, kako se spušča njihov časopisni papir. Pri dejavnosti so 

vztrajali kar nekaj časa, nato pa sem jih vprašala, na kaj jih spominja tovrstno premikanje 

časopisnega papirja. Odgovorili so mi, da je to padanje zelo podobno sneženju, dežju in padanju 

listov z dreves. Ko sem jih spodbudila, naj sami zaplešejo tako, kot je zaplesal njihov časopisni 

papir, so se otroci v to vživeli in naredili nekaj gibov, nato pa so skočili, s čimer so ponazorili 

padec časopisnega papirja na tla. Cilja, ki sem si ju zadala pred pričetkom dejavnosti, sem s tem 

uspešno realizirala, saj so otroci z veseljem poskušali premikati časopisni papir na različne 

načine, pri kasnejšem posnemanju pa so bili zelo ustvarjalni. Nekateri otroci so se posnemanja 

lotili s celim telesom, nekateri pa le z določenim delom telesa (npr. z rokami). Medtem ko so 

otroci metali časopisni papir v zrak, so se domislili pihanja v časopis, nekateri pa so ga v zraku 

poskušali obdržati z udarjanjem z roko. Deček F in deklica A sta svoje prijatelje večkrat 

nagovorila »Poglej, kako to naredim jaz!« zato sem predlagala, da bi se lahko igrali igro 

zrcaljenja. Otroci so v parih poskusili igro, v tej pa so se izkazale predvsem deklice, bile so 

kreativne v načinu gibanja in posnemanja; dečki pa sprva niso razumeli igre, zato sem jim potek 

še enkrat razložila. Med opazovanjem otrok sem ugotovila, da se gibljejo v različnih nivojih – 

bodisi na mestu ali med gibanjem po prostoru. Odločila sem se, da bom igro izvedla še kdaj in 

tako omogočila otrokom, da jo še bolje usvojijo. Sklepna dejavnost je ustvarila sproščeno 

vzdušje, otroci so zelo uživali, večina je celo zaprla oči, nastala je tišina, deklica K pa je rekla: 

»Oh, kako je to dobro!«  

 

5.1.3 DEJAVNOST 

Cilj dejavnosti: 

 Otrok z mečkanjem, prepogibanjem ali trganjem časopisnega papirja ustvari figuro in 

jo z lastnim gibom oživi.  
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Potek dejavnosti:  

Otrokom sem ponudila časopisni papir in jih vprašala, kaj bi danes počeli z njim. Nemudoma 

so mi odgovorili z različnimi predlogi za ustvarjanje raznoraznih figur. Pri prejšnji dejavnosti 

smo ugotovili, da se časopisni papir lahko prepogiba, trga in mečka, zato so otroci vse tri tehnike 

uporabili pri ustvarjanju lastne figure. Pri tej dejavnosti so otroci vztrajali tako dolgo, da je 

njihova figura izgledala tako, kot so si zamislili. Otroci so lahko svojo figuro predstavili 

ostalim. 

  

Otroci so se ob glasbeni spremljavi igrali in plesali z ustvarjenimi figurami, čez nekaj časa pa 

so jih med seboj celo menjali. Otroke sem spodbudila, da se spremenijo v figuro, ki so jo 

izdelali, nato pa so zaplesali na glasbeno spremljavo.  

  

  

Slika 15: Ustvarjanje figure s prepogibanjem Slika 14: Ustvarjanje figure z mečkanjem 

Slika 16: Ples s figurami Slika 17: Spreminjanje v figure 
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Analiza dejavnosti: 

Želela sem, da otroci povedo, kaj bi lahko počeli s časopisnim papirjem in deček M je takoj 

rekel, da bi lahko izdelali krono. Ideja se mi je zdela odlična, zato sem spodbudila še ostale 

otroke, da povedo svoje zamisli (deklica M je rekla, da bi lahko naredila rožo, deklica U 

palačinko in deček V meč). Presenečena sem bila nad izvirnimi idejami nekaterih otrok, opazila 

pa sem, da so nekateri otroci želeli posnemati ideje svojih vrstnikov, zato sem jih poskusila 

spodbuditi k iskanju lastnih. Otroci so izdelali različne figure: trobento, ptičjo hišico, meče, 

rožo, krono, ladjo, čoln in palačinke. Ko sem predvajala glasbo, so se otroci spontano začeli 

gibati – premikali so se v različne smeri (naprej, nazaj, diagonalno), v različnih nivojih (nizek, 

srednji, visok), pri tem pa so spreminjali tudi velikost svojega giba (majhen, sreden, velik) in 

na ta način nenačrtovano osvajali prostor kot element plesa. Nekaj dečkov se je pri plesu 

združilo in uprizorilo sabljanje z meči, ostali otroci pa so se gibali individualno. Tudi tokrat 

sem opazila, da želijo nekateri otroci posnemati gibanje in igro vrstnikov, zato sem jim 

povedala, da lahko s svojo figuro zaplešejo kakor želijo, saj pri plesnem izražanju ni napačnega 

gibanja in se lahko vsak otrok izraža povsem na svoj način. Nekatere je to spodbudilo, da so 

začeli plesati brez posnemanja, drugi so kljub napotku pogosto pogledovali k vrstnikom, zato 

sem jih ponovno večkrat poskusila spodbuditi k lastnemu ustvarjalnemu gibanju. Vsi otroci so 

bili zadovoljni s figuro, ki so jo izdelali – skrbno so jo držali v rokah in jo ves čas spremljali s 

pogledom. Ker so si otroci ogledovali igrače svojih vrstnikov in se z njimi o njih tudi 

pogovarjali, sem predlagala, da si jih zamenjajo in se z njimi spoznajo. To jim je bilo zelo všeč, 

saj so imeli priložnost, da svojemu prijatelju podrobneje pokažejo in razložijo, kaj so ustvarili. 

 
 

Slika 18: Ptičja hišica iz časopisnega papirja Slika 19: »Spremenila sem se v ptičjo 

hišico!« 
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Zelo zanimivo je bilo videti, kako so se otroci na koncu spremenili v lastne figure. Moram 

priznati, da sem tukaj opazila že manj posnemanja kot pri prejšnjih nalogah. Iskali so unikatne 

načine gibanja figure, zato je bilo gibanje po igralnici zelo pestro in raznoliko. Figuro ladje in 

čolna so upodobili kot gibanje po trebuhu, deklica U je ptičjo hišico upodobila stoje na eni nogi, 

deček, ki je bil palačinka, se je kotalil po tleh.  

 

5.2 TULCI 

5.2.1 DEJAVNOST 

Cilji: 

 Otrok se seznanja z materialom in razvija domišljijo, ko z njim rokuje. 

 Opazovanje načina in poti gibanja tulcev in spodbujanje kotaljenja otrok. 

 

Potek dejavnosti:  

Otroci so se usedli na tla v jutranji krog, jaz pa sem jim pokazala veliko črno vrečo ter jo 

potresla. Vprašala sem jih, kaj bi se, glede na zvoke, ki so jih slišali, lahko skrivalo v vreči. 

Otroci so bili sprva prepričani, da je v njej časopis, saj smo ga uporabljali pri prejšnjih 

dejavnostih. Nato so otroci zaprli oči, z roko otipali vsebino vrečke in ugotovili, da se v njej 

skrivajo tulci. Stresla sem jih na sredino kroga in otroci so jih takoj uporabili za svojo igro.  

 

  
Slika 20: Ugotavljanje, kaj je v vreči Slika 21: Prvi stik s tulci 
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Skozi tulce smo glasno govorili, nato smo hodili po prostoru in se skozi njih tiho pogovarjali z 

ostalimi vrstniki. Nato smo jih kotalili po prostoru in opazovali, kakšno pot ustvarijo – ali se 

kotalijo hitro ali počasi, naprej, nazaj ali pa morda zavijejo. Tulce smo poskusili kotalili na 

različne načine. Prvi način je bil seveda potiskanje z rokami, nato so se otroci domislili tudi 

potiskanja z nogami in glavo. Pogovor je nanesel tudi na obliko tulca – valj, ki ima ob straneh 

dve ploskvi, ki se imenujeta kroga. Na koncu so otroci poskusili tudi pihati v tulce. Kotaljenje 

tulcev in ustvarjanje njihove poti smo uprizorili tudi z lastnim kotaljenjem. Na koncu so se 

otroci ulegli na tla, zaprli oči, jaz pa sem se jih nežno dotaknila s tulcem, ki sem ga na rahlo 

zakotalila po njihovih telesih.  

  

  

Analiza dejavnosti: 

Otroci so vedeli, da moj prihod v skupino pomeni gibalno izražanje, niso pa vedeli, kakšen 

material jim bom ponudila. Na podlagi zvokov niso ugotovili, za kateri material gre, ko pa so 

ga otipali z roko, se je večina otrok nasmehnila, saj so ga prepoznali. Ko sem jim tulce stresla 

na sredino kroga, so bili nad njimi navdušeni, saj so jih takoj prijeli in začeli manipulirati z 

Slika 22: Tiho pogovarjanje skozi tulce Slika 23: Potiskanje tulcev z nogami 

 

Slika 24: Pihanje v tulce 

 

Slika 25: Kotaljenje v različne smeri 
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njimi. Zopet sem bila presenečena nad tem, koliko različnih iger je hkrati potekalo v igralnici. 

Opazila sem, da so pri igri nastale manjše skupine, v katerih so otroci spontano izražali svoje 

ideje in zamisli, in videti je bilo, kako pri dejavnosti uživajo v medsebojnih odnosih. Dečki in 

deklice so tulce uporabili za daljnogled, grajenje skulptur, nekateri so udarjali en tulec ob 

drugega, deklica I pa je tanjši tulec postavila v širšega in tako naredila valjar. Deklice, ki so 

gradile skulpturo, so se med seboj dogovarjale, kako bi postavile tulce in deklica B je prevzela 

vodilno vlogo ter rekla: »Ti položi tulec tako, jaz ga bom postavila na drugo stran, deklica T pa 

ga bo dala čez.« Nato je kar nekaj otrok začelo govoriti v tulce, zato smo preizkusili glasno in 

tiho govorjenje. Pri tem so spoznali, da tulec spremeni jakost in barvo človeškega glasu, zato 

so morali biti pri pogovarjanju pozorni, da niso bili preglasni, saj se drugače med seboj ne bi 

razumeli. Otroci so bili očitno navdušeni nad aktivnostjo, potekala je namreč kar nekaj časa. 

Ugotovila sem, kako pomembno je, da otrokom ponudimo možnost, da tudi z glasnim 

govorjenjem, kričanjem ali tuljenjem izrazijo svoje notranje doživljanje – pri tem uživajo in se 

obenem sprostijo, v nadaljevanju so bili občutno tišji. Ko so se otroci pogovarjali skozi tulce, 

so se krepili njihovi interakcijski odnosi, saj so z vrstniki komunicirali, to pa je potekalo na 

zabaven način. Videla sem, da se otroci zabavajo, saj so se ves čas smejali in si z veseljem 

izmenjevali vlogi poslušalca in govorca. Zelo zanimive so se mi zdele ideje otrok, mdr. so 

predlagali, da lahko tulce kotalimo s potiskanjem nog, kolen in glave. Sama zagotovo ne bi 

nikoli pomislila, da bi z glavo potiskala tulec, ta ideja se mi je zdela zelo izvirna. V skupino je 

vključen tudi otrok s posebnimi potrebami in ravno pri tej aktivnosti je izkazal visoko stopnjo 

koncentracije, zelo se je namreč trudil, da bi tulec v določenem trenutku zakotalil samo z 

dotikom glave. Ko sem jih vprašala, zakaj se tulec sploh kotali, mi je deklica I odgovorila: »Ker 

je take oblike kot valjar, ki se vrti.« Pri pihanju v tulce so otroci ugotovili, da je lažje pihati v 

manjše tulce, saj se bodo ti hitreje premaknili ob pihanju, kot pa veliki. Ugotovili smo, da je 

tulec v resnici valj, njegova lastnost pa je kotaljenje. Otroci so prepoznali tudi stranski ploskvi 

valja – kroga. Medtem ko so se otroci kotalili po igralnici, sem morala nekaj dečkov opozoriti, 

naj bodo pri kotaljenju pozorni na ostale otroke, saj se drugače lahko zaletijo med seboj, kar pa 

jih utegne boleti. Po nekaj opozorilih je bilo njihovo kotaljenje varnejše, otroci pa so bili bolj 

pozorni na dogajanje okoli sebe. Moj glavni cilj je bil realiziran – otroci so uporabili svojo 

domišljijo pri rokovanju z materialom. Njihova ustvarjalnost je bila razvidna predvsem iz 

različnih iger, ki so na začetku potekale v igralnici. Na podlagi njihove spontane igre bom 

oblikovala tudi prihodnje aktivnosti s tulci. 
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5.2.2 DEJAVNOST 

Cilji:  

 Otrok razvija sposobnost opazovanja in posnemanja (gibanja). 

 Sestavljanje in oblikovanje skulptur z uporabo tulcev. 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem ponudila tulce in jih povabila, da se za igro zrcaljenja združijo v pare. Vprašala 

sem jih, če se spomnijo pravil igre in takoj so mi povedali, kako igra poteka. Pred pričetkom 

igre so se otroci dogovorili za vloge, nato pa so pričeli z gibanjem. Po končani igri sem z 

lepilnim trakom naredila ravno črto na tleh igralnice in tako ustvarila dve polji za ustvarjanje.  

 

Otroke sem naključno razdelila v dve skupini glede na to, na kateri strani črte so se nahajali v 

tistem trenutku. Na obe polovici sem stresla veliko tulcev in jih spodbudila, da na eni strani 

sestavijo skulpturo, ki bo segala v zrak (horizontalno), na drugi strani pa skulpturo, ki bo 

položena na tleh (linerarno). Otroci so se lotili ustvarjanja in nastalo je kar nekaj izdelkov, ki 

smo si jih skupaj ogledali. Nato smo preizkusili, kako se njihovi izdelki lahko premikajo ter 

ponazorili skulpture z lastnimi telesi. Na koncu smo vzeli vsak svoj tulec in se z njim nežno 

zmasirali po celem telesu. 

 

 
Slika 26: Igra zrcaljenja s tulci Slika 27: Vrtenje tulca med igro zrcaljenja 
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 Slika 31: Desna stran – grad, 2 letali, grmovje; 

leva stran – stroj, ki melje, ptičja hišica, dva meča 

 

Slika 32: »Letalo se premika s krili!« (kotaljenje 

tulcev) 

Slika 33: Ponazoritev letala (z leve fotografije) z 

lastnimi telesi 

Slika 28: Sestavljanje horizontalne skulpture Slika 29: Sestavljanje linearne skulpture 

Slika 30: Končni izdelki otrok 
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Analiza dejavnosti: 

Igro zrcaljenja sem vključila, ker me je zanimalo, če in kako bodo nadgradili igro ter kako jih 

bo drugačen material spodbudil h gibanju in posnemanju. Ugotovila sem, da je tokrat igra 

potekala bolj tekoče, saj so bolje usvojili pravila in si pred pričetkom razdelili vloge. Opazila 

sem, da so se precej osredotočali na obračanje tulca v različne smeri, vrtenje le-tega ter 

kotaljenje. Na različne načine so torej poskusili prikazati eno izmed glavnih lastnosti, ki jo 

omogoča oblika tulca – vrtenje oz. kotaljenje. Tokrat sem bila prijetno presenečena nad tem, da 

se pri tej igri dvojice med sabo niso posnemale, temveč so bile usmerjene zgolj na svoje gibanje. 

Ko sem otrokom pokazala, koliko tulcev imajo na voljo, so bili navdušeni. Zelo dobro so 

razumeli navodila – ena skupina ustvarja skulpturo horizontalno, druga pa vertikalno. Mislila 

sem, da bodo otroci ustvarili dve skulpturi, k temu sem jih tudi spodbujala, a sem ugotovila, da 

otroci tega niso bili zmožni. Predpostavljam, da je do tega prišlo zaradi številčnosti skupine, 

otroci tako niso bili uspešni pri komuniciranju in usklajevanju idej. Videla sem, da so se otroci 

v obeh skupinah začeli združevati v manjše skupine, znotraj katerih je bila komunikacija 

preprostejša in učinkovitejša. Takšen način dela sem jim seveda omogočila, saj sem ugotovila, 

da je takšna oblika dela primernejša, prav tako pa je ponudila bolj pester izbor umetnin. Deček 

A je svojim prijateljem predlagal: »Naredimo letalo z velikimi krili in kabino!« in lotili so se 

dela. Ena skupina je začela z ustvarjanjem gradu, druga z oblikovanjem ptičje hišice, tretja 

skupina je naredila stroj, ki zmelje prav vsako stvar, ki jo želiš zmleti, četrta skupina je naredila 

še eno letalo, deklica I pa je sama naredila posebno grmovje z vrati. Nekaj otrok je iz tulcev 

izdelalo meče. Med ustvarjanjem se je krepila njihova sposobnost sodelovanja in 

komuniciranja, saj so si morali pomagati pri sestavljanju, držanju in lepljenju tulcev. Pri delu 

so bili samoiniciativni in izredno samostojni, nekaj pomoči so občasno potrebovali le pri 

lepljenju. Ko sem otrokom rekla, naj preizkusijo, kako se gibljejo njihove skulpture, so podali 

različne ideje. Deklica, ki je ustvarila grmovje z vrati, je vanj pihala; ptičja hišica se je premikala 

z izmeničnim gibanjem leve in desne strani; stroj, ki melje, so dečki nosili po igralnici; eno 

izmed letal so dečki dvignili v zrak; letalo, ki je bilo na tleh, so premikali s postopnim 

premikanjem tulcev. Pri ponazarjanju skulptur z lastnimi telesi je izstopala komunikacija, 

morali so se dogovoriti, kako se bodo postavili. Nekateri otroci so se zelo potrudili, nekateri pa 

so se postavili bolj naključno. 
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5.2.3 DEJAVNOST 

Cilji: 

 Preizkušanje zvočnosti in ustvarjanje ritmičnih motivov in vzorcev. 

Potek dejavnosti: 

Otroci so me ob prihodu v igralnico lepo pozdravili, nato pa takoj vprašali, kakšen material 

imam danes za njih. Povedala sem jim, da imam tudi tokrat s seboj tulce, in jih povabila k 

telovadbi z njimi. Vprašala sem jih, na kakšen način bi lahko s tulci ustvarili zvok. Prva ideja 

je bila govorjenje skozi tulce in ker smo to že počeli in jim je bila aktivnost všeč, smo to ponovili 

tudi tokrat. Zatem so otroci podali kar nekaj idej: udarjanje tulcev ob lastno telo (ob roko, 

koleno, stegno), drgnjenje tulcev med seboj, udarjanje tulcev ob tla in ob mizo ter metanje 

tulcev na tla. Vse ideje smo preizkusili in sproti ugotavljali, kateri način omogoča glasen ali tih 

zvok.  

 

  

Slika 34: Govorjenje skozi tulce Slika 35: Udarjanje tulcev ob mizo 
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Slika 38: Igra – ritmično vprašanje in odgovor 

  

Sledila je igra v parih, v kateri so se otroci igrali z ritmičnimi motivi na način ritmičnega 

vprašanja, ki ga je zastavil eden v paru, ter ritmičnega odgovora, ki ga je zaigral drugi. Nato 

smo se razdelili v dve skupini – orkester in plesalce. Orkester je s pomočjo tulcev ustvarjal 

različne ritmične vzorce (hitre, počasne, glasne, tihe), plesalci pa so se gibali skladno z njimi. 

Ko je orkester prenehal igrati, so se plesalci usedli na svoje stole. Vlogo orkestra in plesalcev 

smo tudi zamenjali. Za zaključek smo se usedli v krog in izvedli skupno masažo s tulci. 

  
  

Slika 36: Udarjanje tulcev ob lastno telo Slika 37: Metanje tulcev na tla 

Slika 39: Orkester, ki je izvajal ritmične motive  

Slika 40: Gibalni odziv otrok na ritmične motive Slika 41: Masaža s tulci 
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Analiza dejavnosti: 

Ker sem že pri prejšnjih dejavnostih opazila, da so otroci poskušali ustvariti zvok s tulci, sem 

se odločila, da njihovo spontano pobudo uporabim pri tokratni dejavnosti. Takoj, ko so otroci 

dobili dva tulca, so enega udarjali ob drugega. Presenečena sem bila nad njihovimi različnimi 

idejami, saj se med seboj razlikovale v načinu manipuliranja s tulcem. Sprva so se osredotočili 

na lasno telo, torej govorjenje skozi tulce in udarjanje le teh ob lastno telo. Od vseh idej, mi je 

bila najbolj zanimiva ta, pri kateri so otroci metali tulce na tla. Z nasmejanih obrazov otrok je 

bilo mogoče razbrati, da so se pri tem načinu ustvarjanja zvoka tudi najbolj zabavali. Tokratna 

igra v parih, je bila drugačna od igre zrcaljenja, ki smo se jo igrali pri prejšnjih dejavnostih. 

Mislila sem, da bodo imeli otroci zaradi tega težave pri razumevanju tokratne igre, vendar sem 

bila prijetno presenečena, saj so počakali, da je eden izmed para zaigral na tulca, nato pa je to 

storil še drugi. Če bi imela možnost ponovnega izvajanja dejavnosti, bi otrokom zagotovila 

večji prostor (npr. izvajanje aktivnosti v igralnici in garderobi), po katerem bi se pari razdelili, 

saj bi bili lahko tako še bolj osredotočeni na poslušanje in igranje. Otroke sem naključno 

razdelila v dve skupini (plesalce in orkester) in jim podala navodila za igro. Deček A, ki je bil 

najprej v skupini plesalcev, me je vprašal: »Ali se bomo potem lahko tudi zamenjali?« 

Odgovorila sem mu, da bomo kasneje zamenjali vloge in da se bodo lahko vsi preizkusili tako 

v igranju na tulce kot tudi plesu. Niti orkestru, niti plesalcem nisem dala dodatnih navodil, kako 

naj izvajajo svojo aktivnost, zato so me navdušili odzivi otrok. Najprej so na tulce igrali zelo 

glasno in hitro, kar se je odražalo tudi na gibih in premikih plesalcev, ki so skakali, tekali in se 

vrteli. Ko smo na tulce igrali tiho, je bilo tudi gibalno odzivanje otrok popolnoma drugačno –

izbrali so nizek nivo gibanja, ki so ga izkoristili s plazenjem, lazenjem in kotaljenjem, tudi 

tokrat pa je bila hitrost gibanja usklajena s tempom ritmičnih zvokov. Pri menjavi skupin je bil 

rezultat gibanja podoben kot pri prejšnji skupini, nekatere elemente gibanja so otroci posneli, 

nekaj pa so jih dodali sami. Ko sem na koncu pozvala otroke, naj se usedejo v krog, mi je 

deklica U rekla: »Ali sedaj sledi masaža? Meni je to zelo všeč.« S tem so se strinjali tudi drugi 

otroci. Všeč mi je, da v zaključnih dejavnostih umirjanja in sproščanja uživajo in se osredotočijo 

nase in na svoje prijatelje. Pri masaži so se tudi tokrat povsem umirili. 
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5.3  FOLIJA Z ZRAČNIMI MEHURČKI 

5.3.1 DEJAVNOST 

Cilji:  

 Otrok se seznanja z materialom in razvija domišljijo, ko z njim rokuje. 

 Otrok taktilno spoznava lastnosti folije z dlanmi in stopali. 

Potek dejavnosti: 

Otroke sem povabila v jutranji krog in jim povedala, da imam tokrat s seboj nov material. Na 

sredino kroga sem stresla folijo z zračnimi mehurčki, ki so jo otroci takoj prijeli in se začeli z 

njo igrati. Nekateri so začeli pokati mehurčke, drugi so se z njo pokrili, nekateri pa so jo začeli 

dvigovati v zrak.  

 

Folijo smo raztegnili po celotni igralnici in se jo začeli dotikati z dlanmi. Najprej smo poskusili 

počiti en zračni mehurček, potem smo jih z dlanjo poskusili počiti čim več. Kasneje smo enako 

preizkusili tudi s stopali. Po foliji smo najprej hodili, nato pa poskusili pokanje enega ali več 

mehurčkov. Za zaključek so se otroci ulegli na folijo, zaprli oči in se nežno pozibavali. Nekateri 

so na foliji ležali s celim telesom, nekateri pa le z deli telesa. 

 

  

Slika 42: Prvi stik s folijo z zračnimi mehurčki Slika 43: Pokrivanje s folijo 
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Analiza dejavnosti: 

Otroci so bili navdušeni nad materialom, ki sem ga ponudila. To lahko podkrepim z nekaj 

odzivi: »Oooooo!«, »Uau!«, »Kako veliko folije!«, »Tole pa lahko pokaš, uau!«. Kot sem 

pričakovala, se je večina otrok najprej osredotočila na pokanje zračnih mehurčkov. Dve deklici 

sta čez nekaj časa vstali, vsaka je prijela folijo na eni strani, nato pa sta jo začeli dvigovati in 

spuščati. Ostali otroci so ju hitro začeli posnemati in kmalu so vsi otroci sodelovali pri skupnem 

dvigovanju, spuščanju in metanju folije. Ker so bili poleg dolgih trakov folije na voljo tudi 

manjši, so te položili na večjo in jih poskusili odbiti v zrak. Ob tej spontani igri so se otroci 

razdelili v manjše skupine, v katerih je ves čas potekala interakcija. Pogovarjali so se o tem, kje 

morajo držati folijo in tudi kako bodo manjši kos odbili visoko v zrak. V eni izmed skupin so 

začeli govoriti: »Tri, štiri, zdaj!«, takrat so vsi na enkrat dvignili folijo. Ko smo se lotili pokanja 

mehurčkov, sem opazila, da je bila večina otrok zelo natančna, sploh ko smo poskusili počiti le 

en zračni mehurček. Nekaj otrok je pokanje izvedlo s stiskanjem dveh prstov, nekateri otroci 

   

  

Slika 46: Pozibavanje na foliji Slika 47: Deček J si je iz folije naredil blazino za 

ležanje in vzglavnik 

Slika 44: Taktilno spoznavanje folije z dlanmi 

 
Slika 45: Taktilno spoznavanje folije s stopali 
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pa so s prstom folijo pritisnili ob tla. Zelo jim je bilo všeč, ko sem rekla, da se lahko sezujejo 

in se sprehodijo po foliji. Povedali so, da je folija mehka in da ob stopanju čutiš mehurčke, ki 

pokajo. Pokanje enega mehurčka s stopalom je bila nekoliko zahtevnejša naloga, ki so se je 

lotili različno. Večina otrok se je poskušala povsem umiriti in počiti zračne mehurčke s 

pritiskom palca na folijo (na tleh). Presenetila me je deklica B, ki je počepnila ob folijo in s 

pokrčeno nogo nadzorovala pokanje. Nato smo s stopali pokali več mehurčkov naenkrat, pri 

čemer so otroci skakali ali udarjali z nogo ob folijo. Kasneje sem jih vprašala: »Kaj bi lahko 

naredili, da bi počili ogromno število mehurčkov?« Ideje otrok so bile: polaganje dlani in stopal 

na folijo ter kotaljenje in ležanje na foliji. Ko sem jih vprašala, kako bi med hojo po foliji počili 

čim manj mehurčkov, pa so se skoraj v en glas strinjali, da moramo po njej hoditi čisto počasi 

in po prstih, kar smo tudi storili. Ob zaključni dejavnosti sem opazila, da se je deček J nekoliko 

odmaknil od skupine ter uporabil en kos folije kot blazino, drugega pa kot vzglavnik.  

 

5.3.2 DEJAVNOST 

Cilji: 

 Otrok sodeluje v skupinskih dejavnostih in krepi odnose z vrstniki. 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem v jutranjem krogu ponovno ponudila folijo, ter jih spodbudila, da se tokrat 

postavijo pod njo. Ko so bili pod folijo, so se spontano začeli premikati po igralnici, najprej so 

hodili nato pa so se premikali po kolenih. Nastali sta dve dolgi »kači«, ki sta si bili enkrat blizu, 

drugič pa bolj daleč.  

 

  

Slika 49: »Kača« ki se je premikala po igralnici Slika 48: Premikanje po kolenih 
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Sledila je igra, v kateri so se otroci razdelili v dve skupini. Ena skupina je predstavljala plesalce, 

ki so se spremenili v kip, druga skupina pa je s folijo ovila kipe. Predvajala sem glasbo, ki je 

oživela kipe, ko pa sem jo ugasnila, so se ponovno spremenili v kipe, ki jih je druga skupina 

otrok ovila s folijo. Za zaključek dejavnosti smo se usedli na tla in ponovno pokali mehurčke, 

preizkusili smo, kako počiti mehurček na našem telesu ali na telesu prijatelja.  

  

Analiza dejavnosti: 

Z načrtovano dejavnostjo sem želela dodatno spodbuditi medsebojno sodelovanje in 

navezovanje stikov z vrstniki. Opazila sem, da so med premikanjem kače opazovali predvsem 

otroka pred seboj, da ga niso pohodili. Med premikanjem po prostoru so bili zelo glasni in ko 

so začeli tekati po igralnici, sem presodila, da moram njihovo igro nekoliko preusmeriti. Rekla 

sem jim, naj počepnejo in se še naprej premikajo v koloni pod folijo. To je bila za nekatere od 

njih že bolj zapletena naloga, a so jo vseeno poskusili opraviti. Nekaj otrok se je kmalu usedlo 

na tla in tako celi koloni preprečilo premikanje naprej. Deklica M je rekla dečku E pred seboj: 

»Daj, vstani, ker ne moremo naprej!« Deček je sicer vstal, a se je po nekaj manjših korakih spet 

usedel, zato ga je deklica spodbudila z enakimi besedami kot prej, toda tokrat deček E ni več 

vstal. Kasneje so otroci plesali na glasbo in ko je ta prenehala, so se spremenili v kipe. Opazila 

sem, da so tri deklice v trenutku, ko bi se morale spremeniti v kipe, pritekle skupaj in se šele 

nato postavile kot kip. Razložila sem jim, da se vsaka lahko giba na svojevrsten način in svoje 

gibanje zaključi v položaju, v katerem so takrat, ko glasba preneha igrati. Deklice so navodila 

upoštevale in videlo se je, da so se že pri samem plesu intenzivneje osredotočale na lastno 

gibanje in končno figuro. Pri prvem ovijanju, so se otroci lotili ovijanja le nekaj otrok, ko pa so 

končali, so ugotovili, da prostorsko bolj odmaknjeni otroci še niso oviti. To je povzročilo, da 

so folijo odvijali toliko časa, dokler je ni bilo dovolj za vse kipe. Ravno v tem času je med 

otroki potekalo zelo veliko komunikacije, saj so se med seboj morali uskladiti v tem, kako bodo 

Slika 50: Ovijanje »kipov« v folijo Slika 51: Ovijanje večje skupine »kipov« 
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odvili folijo, v katero smer jo bodo potegnili, koga je potrebno še oviti in kako bodo to storili. 

Naslednjega ovijanja so se lotili bolj previdno in preudarno. Prvih kipov niso več tako močno 

ovili v folijo, ampak so najprej poskrbeli, da so vsi oviti vsaj malo, nato pa so jih s preostankom 

ovili še nekoliko bolj. Ko je glasba ponovno zaigrala, so se kipi odvili iz folije in nadaljevali s 

plesom. Vloge smo med seboj zamenjali. Zanimivo se mi je zdelo, da so se tudi tukaj pri prvem 

ovijanju osredotočili le na eno skupino otrok, ki so stali bolj skupaj, šele kasneje pa so se lotili 

drugačnega postopka ovijanja. Po končani dejavnosti so mi otroci povedali, da jim je bil najbolj 

všeč ples, saj so lahko plesali tako, kot so hoteli, dopadla sta se jima tudi ovijanje in odvijanje, 

ob tem so se opazno zabavali. 

 

5.3.3 DEJAVNOST 

Cilji: 

 Otrok se vživi v vlogo nastopajočega in gledalca. 

 Otrok se ob spremljavi glasbe ustvarjalno giba s trakovi iz folije. 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem razgrnila velik kos folije in jih spodbudila, da si jo dobro ogledajo. Ugotovili so, 

da je na nekaterih mestih raztrgana, nekje malo bolj, drugje malo manj. Raztrgani deli so bili v 

obliki kroga ali ravne črte. S škarjami sem iz folije izrezala še nekaj drugih oblik – kvadrat, 

pravokotnik, trikotnik – otroci pa so med striženjem poskušali ugotoviti, kaj bo nastalo. 

Povabila sem štiri otroke, ki so mi pomagali raztegniti folijo, ostale pa sem pozvala, naj splezajo 

skozi oblike. Najprej smo folijo raztegnili linearno, nato pa smo z njo naredili krog.  

  
Slika 52: Gibanje skozi različno izrezane oblike 

iz folije 
Slika 53: Folijo smo držali tudi v obliki kroga. 
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Otroke sem vprašala, kako bi lahko velik kos folije spremenili v manjše in takoj so predlagali 

trganje le-te. Ker je bilo na nekateri mestih trganje težko, sem jim s škarjami odstrigla trakove, 

ki so jih ob prvem stiku zopet uporabili za pokanje zračnih mehurčkov. Predvajala sem jim 

glasbo (Vivaldi: Štirje letni časi – Pomlad) in otroci so začeli plesati s trakovi. Na koncu smo 

se razdelili med dve skupini – plesalce in gledalce. Ko so plesalci odplesali svoj ples, so jim 

gledalci namenili močan aplavz. Tudi tokrat smo zamenjali vloge, tako da so vsi otroci 

preizkusili vse.    

  

 

Analiza dejavnosti: 

Ko so otroci videli, da imam ponovno s seboj folijo, so bili zelo veseli. Deklica I je navdušeno 

rekla: »O, spet si prinesla pokalice!« Ko sem jih spodbudila k opazovanju folije, so takoj 

ugotovili, da je nekje strgana. Rekli so, da je do tega lahko prišlo, ker so folijo premočno 

potegnili. Z zanimanjem so opazovali, katere oblike bom izrezala in s poimenovanjem teh niso 

imeli nikakršnih problemov. Med gibanjem so opazili, da gre lahko pri določeni obliki (manjši 

krog) skozi le en otrok, pri drugih oblikah (kvadrat, pravokotnik, trikotnik) pa tudi več njih. 

Gibanje skozi oblike je potekalo kar nekaj časa, kar me je presenetilo, saj sem pričakovala, da 

bo njihova koncentracija upadla po nekaj ponovljenih gibanjih skozi folijo. Ko smo se s folijo 

postavili v krog, jim je bilo zabavno predvsem to, da so se znašli v notranjosti kroga. Ob 

ponujeni glasbi so otroci takoj začeli plesati. Njihovo gibanje je vključevalo vrtenje, poskoke, 

prestopanje iz ene noge na drugo, vrtenje traku po zraku, zvijanje traku in še marsikaj. Opazila 

sem, da je večina otrok posebno pozornost namenila stalnemu opazovanju svojega traku. Tako 

so se tudi ognili morebitnemu posnemanju, ki ga je bilo več v nekaterih prejšnjih dejavnostih. 

Pri plesu so izstopale predvsem deklice, ki so se popolnoma prepustile glasbi in spontanemu 

gibanju. Nekaj dečkov se je sprva postavilo bolj ob rob igralnice, zato sem jih spodbudila, da 

Slika 54: Ples s trakovi iz folije (1. skupina) Slika 55: Ples s trakovi iz folije (2. skupina) 



39 
 

se premaknejo nekoliko bolj naprej, saj bodo tako imeli več prostora za ples. Nekaj jih je to 

upoštevalo in se prepustilo glasbi, deček P in A pa sta bila še vedno odmaknjena nekoliko stran. 

Ob glasbi sta se sicer nekoliko pozibavala in prestopala, v glavnem pa sta bila osredotočena 

predvsem na pokanje zračnih mehurčkov. Pri plesnem izražanju bi rada izpostavila tudi dečka 

J, ki se je popolnoma vživel v vlogo plesalca. Z gibanjem svojega telesa in premikanjem traku 

je jasno nakazal spremembe (predvsem) tempa glasbe. Z nastopanjem otroci niso imeli 

problemov. Deklice so v večini izbrale ustvarjalno gibanje po prostoru, dečki pa so bili nekoliko 

bolj osredotočeni na ustvarjalno gibanje na mestu. Ko so končali, so se ponosno priklonili, 

gledalci pa so jim namenili aplavz, kar jim je bilo zelo všeč.  

 

5.4  ZAKLJUČNA DEJAVNOST (VSI MATERIALI) 

Cilji: 

 Otrok uporabi odpadni nestrukturiran material za oblikovanje prostorske skulpture. 

 Otrok se ustvarjalno giba skozi prostorsko skulpturo. 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem ponudila vse materiale, ki smo jih uporabljali, torej časopisni papir, tulce in folijo 

z zračnimi mehurčki. Spodbudila sem jih, da uporabijo materiale za izdelavo velike skulpture, 

ki bo okrasila naš prostor, obenem pa se bo skozi njo mogoče gibati. Otroci so se lotili dela v 

manjših skupinah in nastalo je več manjših skulptur, ki so skupaj tvorile celoto. Skozi 

prostorsko skulpturo (spodaj, mimo, ob, nad) so se otroci ob spremljavi glasbe tudi ustvarjalno 

gibali. 

  

Slika 56: Začetna igra s ponujenimi materiali Slika 57: Lepljenje tulcev 
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Slika 58: Deklice so potrebovale pomoč pri 

lepljenju »vrat« 

Slika 59: Ustvarjanje šotora iz vseh treh vrst 

materialov 

Slika 60: Prostorska skulptura Slika 61: Prostorska skulptura 

Slika 62: Plazenje deklic skozi tunel Slika 63: Ustvarjalno gibanje otrok ob končnem 

izdelku 



41 
 

Analiza dejavnosti: 

Med izvajanjem dejavnosti se je ne glede na uporabljen material izkazalo, da so otroci spontano 

poskušali nekaj sestaviti ali oblikovati. To je vplivalo tudi na mojo odločitev, da za sklepno 

dejavnost združim vse uporabljene materiale in jih spodbudim k ustvarjanju prostorske 

skulpture. Ko so otroci videli, koliko materiala imajo tokrat na voljo, so bili nad tem navdušeni. 

Povsem spontano so se združili v dvojice ali manjše skupine, le dva otroka sta večino časa 

ustvarjala sama. Otroci so posegali po vseh materialih, ki so jih skupaj sestavljali in oblikovali, 

da bi dosegli svojo zamisel. Deček J in N sta mi rekla: »Poglej. Midva izdelujeva šotor iz tulcev, 

časopisa in folije.« Otrokom sem ponudila tudi lepilni trak. Nekaj otrok se je lotilo lepljenja 

tulcev, pri čemer so nekateri samostojno dokončali svoj izdelek, drugi so potrebovali pomoč 

pri lepljenju tulcev, ki niso bili postavljeni vodoravno ali navpično na drugi tulec, temveč 

nekoliko bolj postrani. Nekaj deklic je izdelalo hišo z oknom in ko so jo poskušale postaviti na 

tla, jim je ta vedno padla, zato sem jim predlagala, da jo postavijo med stola, ki ji bosta nudila 

oporo. Tudi nekateri drugi otroci, ki so želeli, da bi njihov izdelek stal, so si kasneje pomagali 

s stoli. Deček P in M sta se domislila, da bosta čez stole raztegnila folijo in tako naredila tunel. 

Otroci so folijo in časopis uporabili za ovijanje tulcev, nastala pa je tudi kratka čutna pot, ki je 

vsebovala kose folije, zmečkan papir in tulce. Nastalo je več zanimivih izdelkov, ki so našo 

igralnico spremenili v prostorsko skulpturo. Med tokratnim ustvarjanjem je bilo mogoče 

zaslediti veliko različnih pogovorov otrok, v glavnem pa je bila rdeča nit vseh dogovarjanje o 

izdelku. Najpogosteje sem zasledila razne pobude, ki so jih pretehtali in se odločili za naslednji 

korak pri izdelovanju. Opazila sem dečka P, ki se je sicer vključeval v skupinsko delo, na 

trenutke pa je njegovo pozornost zopet popolnoma prevzela folija z zračnimi mehurčki, ki jo je 

držal v rokah in jo pokal. Presenečena sem bila, da so bili otroci med gibanjem po prostoru tako 

pazljivi do izdelkov, ki so nastali. Najbolj so uživali, ko so se plazili skozi tunel (folija nad 

stoli) ali skozi šotor (oblepljena miza). Poskusili so se plaziti po trebuhu, hrbtu in se premikati 

po kolenih, kar se jim je zdelo zelo zabavno. Med gibanjem je bilo na čutni poti zaslediti 

predvsem kotaljenje. Med stopanjem po prostoru in med izdelki so otroci dvigovali roke, se 

vrteli ter poskakovali. Iz njihovih obrazov je bilo mogoče razbrati, da jim je bila dejavnost zelo 

všeč in da v njej zelo uživajo. Po končani dejavnosti sem vprašala otroke, kako so se počutili 

med izvajanjem vseh dejavnosti in kaj jim je bilo najbolj všeč. Deček J je odgovoril: »Zelo mi 

je bil všeč moj šotor, ki sem ga izdelal. Pa tudi stroj, ki vse melje, mi je bil všeč.« Deklica I je 

odgovorila: »Zapomnila sem si, da smo si izdelali figure iz časopisa in potem smo plesali skupaj 

z njimi.« Deklica B pa je rekla: »Všeč mi je bilo, da smo lahko plesali po svoje.« 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Otroci iz skupine Zajčki imajo v načrtovane dejavnosti vključeno tudi plesno umetnost, a še 

niso imeli stika s spodbujanjem le-te s pomočjo odpadnega nestrukturiranega materiala. Moji 

večkratni tedenski prihodi so pomenili nekoliko drugačen način dela, kot so ga bili vajeni do 

sedaj. Otroci so vedeli, da vsako naše srečanje pomeni igro z določenim materialom in vsakič 

so z zanimanjem opazovali, kaj sem jim prinesla. Ob vsakem ponujenem materialu sem 

otrokom najprej omogočila čas za raziskovanje in igro, saj sem želela ugotoviti, kaj bodo z 

odpadnim nestrukturiranim materialom počeli. Že med pripravljanjem načrta za empirični del 

sem oblikovala okvirne naloge, ki bi jih skupaj preizkusili, na podlagi njihovih idej pa sem se 

odločila za smiselno združitev vsega. Na prvih srečanjih sem opazila, da so se otroci pogosto 

posnemali, zato sem jih ves čas spodbujala, da naj ustvarijo ali se gibljejo povsem po svoje, saj 

bo tudi njihov izdelek ali gibanje nekaj čudovitega in pomembnega. Pri vsaki novi aktivnosti je 

bilo posnemanja bistveno manj, na podlagi tega pa je nastalo tudi več različnih izdelkov oz. so 

prikazali več različnih načinov plesnega izražanja. Med opazovanjem njihovega gibalnega 

izražanja sem bila večkrat presenečena, saj so uporabili zelo raznolike načine gibanja, na katere 

sama ne bi takoj pomislila.  

RV1: Ali bodo različni odpadni nestrukturirani materiali spodbudili gibalno izražanje otrok in 

na kakšen način? 

Otroci so vedno z velikim veseljem in navdušenjem sprejeli material, ki sem ga prinesla s seboj. 

Brez kakršnekoli dodatne spodbude so ga prijeli in se začeli z njim igrati. Z vsakim ponujenim 

materialom sem jim omogočila tudi čas za spoznavanje z njim. Otroci so se različno odzivali 

na isti material. Pri nekaterih je v ospredje takoj vstopilo prostorsko gibalno izražanje, ki se je 

nanašalo predvsem na hojo po prostoru z materialom, preskakovanje materiala ter plazenje in 

kotaljenje po njem. Pri nekaterih otrocih pa se je v začetni fazi pojavilo predvsem gibalno 

izražanje na mestu, ki je vključevalo pozibavanje z materialom, premikanje rok in prenašanje 

iz ene dlani v drugo dlan ter premikanje materiala po telesu. Ob kasnejših plesnih dejavnostih 

so otroci posegali po obeh načinih gibalnega izražanja. Odpadni nestrukturiran material jih je 

spodbudil tudi k sestavljanju in grajenju, pri čemer so nastale skulpture, ki so od otrok zahtevale 

različne načine gibanja, ki so jih izvajali že prej (kotaljenje, plazenje, skoki), a so jim bili ob 

ponovnem izvajanju toliko bolj zanimivi ravno zaradi izdelanih gibalnih ovir. Nestrukturiran 

material je omogočil veliko možnosti za razvoj domišljije, saj so otroci izdelali tudi različne 

figure, vsaka posebej pa je vplivala na to, da so se otroci različno gibali. Otroci so se torej tako 
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ob spontanih kot tudi nekoliko bolj vodenih aktivnostih ves čas gibalno izražali, kar se je 

odražalo v rabi različnih nivojev, smeri, oblik, hitrosti in trajanju gibanja. 

RV2: Kakšen bo gibalni odziv otrok na odpadni nestrukturiran material?  

Otrokom sem ponudila tri različne materiale, in sicer časopisni papir, tulce in folijo z zračnimi 

mehurčki. Gibalni odzivi otrok so bili glede na različen material tako različni kot tudi enaki. Pri 

vseh spodaj omenjenih gibalnih odzivih je potrebno poudariti, da so nekateri otroci pri gibanju 

vztrajali dalj časa, nekateri pa so prej odnehali in opazovali ostale otroke ali pa poskusili nov 

način gibanja. Ponujeni materiali so omogočili tesno povezovanje plesne umetnosti z likovno 

umetnostjo, izdelki otrok pa so bili dodatna plesna spodbuda.  

Časopisni papir so si sicer najprej le ogledovali, a so ga takoj zatem začeli polagati na tla in se 

gibati najprej okoli in po njem, kasneje pa so preizkusili, kako bi se z njim lahko premikali po 

prostoru, in odkrili »drsanje«, ki jim je bilo zelo zabavno in zanimivo. Ob omenjenem materialu 

so otroci spoznavali, kakšne so njegove lastnosti in se temu primerno tudi gibalno izražali. 

Časopis so metali v zrak in z lastnimi telesi ponazarjali padanje le-tega na tla. Pri ustvarjanju 

figur iz časopisnega papirja so na podlagi različnih končnih izdelkov uporabili tudi različne 

načine gibanja. Opazila sem, da so nekateri otroci namenili več pozornosti gibanju izdelane 

figure, medtem ko so drugi v ospredje postavili gibanje svojega telesa, figura pa je bila 

vključena kot okrasek ali pripomoček. Zelo zanimivo je bilo spremljati gibalni odziv otrok, ko 

so se otroci spremenili v lastne figure, saj so nekateri to počeli stoje, nekateri pa leže. 

Tulci so otroke spodbudili k drugačnemu gibalnemu odzivanju, saj so otroci kmalu spoznali 

njihovo glavno lastnost – kotaljenje. Sprva se je njihov gibalni odziv nanašal na to, da so z 

lastnim telesom povzročili premikanje tulcev. Tulce so potiskali z rokami, nogami in celo glavo 

in pihanjem vanje, vse našteto pa je spodbudilo otroke, da so se vsakič postavili v drugačen 

položaj in se tako tudi gibali. Kotalil so se tudi sami, pri čemer so bili nekateri hitrejši, nekateri 

pa počasnejši, kakor tudi njihovi tulci pri predhodnem kotaljenju. Zelo zanimivo je bilo, ko so 

s telesi ponazorili skulpture, ki so jih ustvarili. Nekateri otroci so podrobno opazovali, kako so 

tulci postavljeni na sliki ter se poskusili postaviti točno tako, drugi pa se niso tako natančno 

posvetili temu in so se postavili bolj naključno. Tudi tulce so (tako kot časopis) metali, da so 

padali na tla, saj so tako ustvarjali zvok. Na ritmične motive so se odzivali s primernim tempom 

gibanja. Pri nastopanju v dveh skupinah sem opazila, da je bila prva skupina nekoliko bolj 

izvirna pri gibalnem odzivanju, druga skupina pa je kar nekaj gibalnih odzivov posnela. 

 



44 
 

Folija z zračnimi mehurčki je otroke zelo pritegnila. Ker tega v vrtcu še nikoli niso uporabili, 

je bil ta material najbolj zanimiv za raziskovanje. Vsekakor so se najprej osredotočili na pokanje 

mehurčkov, veliki kosi folije pa so bili kot nalašč za ustvarjanje valov, dvigovanje in spuščanje, 

skrivanje in pokrivanje. Ker pokanje daje poseben taktilen občutek, je bilo spodbujeno tudi 

gibanje po foliji. Otroci so pri tem zelo uživali, zato je ta dejavnost potekala kar nekaj časa. 

Folijo so si otroci dali nad glavo in se premikali po prostoru, kar je bilo sprva precej zahtevno, 

saj so morali slediti vodji kolone. Pri tem so morali biti pozorni na enakomeren tempo in način 

gibanja ter na vrstnika pred seboj. Zelo zanimiv pa je bil njihov ples s trakovi. Videti je bilo, da 

gre za eno izmed zadnjih dejavnosti, saj se otroci tokrat niso posnemali in so se prepustili plesu. 

Njihovo gibanje je usmerjalo predvsem premikanje traku, saj ga je večina otrok ves čas 

opazovala. 

RV3: Kako bodo otroci spoznavali prostor kot element plesa s pomočjo nestrukturiranega 

materiala? 

Odpadni nestrukturiran material je otrokom omogočil spoznavanje različnih podkategorij 

prostora. Otroci so ob spontanem gibanju in manipuliranju materialov uporabili različne smeri, 

velikosti in nivoje gibanja – nizek (kotaljenje, lazenje), srednji (plazenje po dlaneh in stopalih) 

in visok (hoja, poskoki). Pogovarjali smo se o različnih oblikah: obhodili smo časopisni papir, 

ki je bil v obliki pravokotnika; tulec ima za ploskev krog; iz folije sem izrezala različne oblike, 

ki so jih otroci že poznali, nato pa so se skozi tudi gibali – najprej skozi ravno obliko folije, 

nato pa skozi krožno obliko. Pri slednji je bil prostor nekoliko omejen na sredini kroga, zato so 

se otroci izmenjavali in prehajali ven in noter. Pri kotaljenju tulcev je sproti nastajala pot, ki so 

ji otroci sledili in jo kasneje preizkusili tudi z lastnim kotaljenjem. Ugotovila sem, da bi za igro 

ritmičnega vprašanja in odgovora potrebovali večji prostor, saj bi bile dvojice tako bolj 

osredotočene na svojo igro. Otroci so vedno dobro izkoristili prostor, ki jim je bil na voljo. Pri 

izdelovanju prostorske skulpture so zavzeli celoten prostor. Izkoristili so tudi mize, ki so bile 

pomaknjene ob rob, in jih s pomočjo nestrukturiranega materiala spremenili v šotor. Stole, ki 

so bili prav tako ob robu igralnice, so ob moji spodbudi uporabili za oporo izdelkom, ki niso 

stali samostojno. Posebno načrtovanje spoznavanja prostora kot elementa plesa ni bilo 

potrebno, saj so to otroci počeli spontano ob gibalnem izražanju. Lahko trdim, da so izbrani 

nestrukturirani materiali vplivali na dobro prostorsko raziskovanje, saj je vsak material s 

svojimi lastnostmi spodbudil otroke k aktivnosti.  
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RV4: Kako bo ustvarjalni gib ob spodbudi nestrukturiranega materiala vplival na interakcijske 

odnose v skupini? 

Otroci so se srečevali z različnimi nalogami, ene so od njih zahtevale več komunikacije, druge 

nekoliko manj. Vseeno pa je bilo z vsakim novim srečanjem mogoče zaslediti več interakcijskih 

odnosov v skupini kot pa pred izvajanjem dejavnosti z ustvarjalnim gibom. To je bilo mogoče 

opaziti predvsem takrat, ko so otroci delali v manjših skupinah ali dvojicah. Pri prvi igri 

zrcaljenja se je izkazalo, da se veliko otrok ni dogovorilo, kdo bo kazal gibe in kdo jih bo 

posnemal, zato se niso pravilno priključili igri. Ko so bili spodbujeni, da se med seboj 

dogovorijo o vlogah, je bil razplet popolnoma drugačen. Ob naslednjem izvajanju te igre otroci 

niso imeli nikakršnih problemov, saj je dogovarjanje poteklo spontano. Med izvajanjem 

dejavnosti sem opazila, da se je povečalo število interakcijskih odnosov med otroki, ki si 

običajno ne posvečajo pozornosti, ob naključni delitvi v skupine, pa je do tega prišlo povsem 

spontano. Povečano število interakcij se je kazalo predvsem v medsebojnem spodbujanju, 

podajanju idej, načrtovanju zamisli ali morebitnem iskanju rešitev, kako opraviti zastavljeno 

nalogo. V začetnih fazah izvajanja dejavnosti so interakcijski odnosi med spoloma potekali 

nekoliko bolj ločeno, deklice so več pozornosti namenile deklicam, dečki dečkom. Tudi 

vzgojiteljica je opazila, da so dejavnosti ustvarjalnega giba pripomogle k temu, da komunikacija 

ni bila več osredotočena zgolj na isti spol, bodisi v času izvajanja aktivnosti bodisi v času, ko 

je potekala spontana igra otrok v igralnici ali atriju. Zelo pogosto sem zasledila, da so si otroci 

med seboj želeli pokazati svoje izdelke ali način gibanja, kar je vodilo v nadaljnjo 

komunikacijo, ki je povzročila iskanje novih idej. Ustvarjalni gib je ob spodbudi 

nestrukturiranega materiala pozitivno vplival na interakcijske odnose v skupini, saj se je 

njihovo število povečalo.  
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SKLEP 

Namen diplomske naloge je bil, da v vrtcu uporabim metodo ustvarjalnega giba, ki bo 

spodbujena z različnimi materiali, ki so že odslužili svojemu prvotnemu namenu. Že med 

branjem literature sem zasledila, kako pomembno je, da znamo ponovno oživeti materiale in 

stvari, ki so že opredeljene kot odpadki. S tem otrokom privzgajamo pozitiven odnos do sveta, 

otroci pa obenem razvijajo tudi svojo domišljijo in ustvarjalnost. Analiza dejavnosti je 

pokazala, da so časopisni papir, tulci in folija z zračnimi mehurčki spodbudili otroke h gibanju 

in ustvarjanju. Večkrat sem bila presenečena, da so otroci ob tako preprostih materialih našli 

toliko različnih idej za njihovo uporabo in igro. Ugotovila sem, da pregovor »manj je več« še 

kako drži, zato sem sklenila, da se bom tega držala tudi pri svojem pedagoškem delu. Otrokom 

lahko ponudimo povsem preproste materiale, ki jih bodo s svojo domišljijo spremenili v 

kakršnokoli igračo. V svojem diplomskem delu sem spoznala, da preprost nestrukturiran 

material otrokom omogoča veliko svobode pri manipuliranju z njim. 

Z metodo ustvarjalnega giba se otroci v tej skupini še niso srečali, zato sem lahko spremljala 

njihov napredek. Na začetku so bili otroci še nekoliko nesigurni pri ustvarjalnem gibanju, 

pogosto so se odločili za posnemanje drugih. Že po nekaj srečanjih se je opazil napredek pri 

ustvarjalnem gibanju, ki so ga posamezniki izvajali vedno bolj samostojno in neodvisno od 

drugih.  Po začetnih spodbudah so se otroci sprostili, saj so videli, da je vsak izdelek ali način 

gibanja edinstven in da pri tem ni napak. O svojih dejavnostih sem se pogovarjala tudi z drugimi 

vzgojiteljicami iz vrtca, ki se jim je zdel moj način dela zanimiv in nekoliko manj poznan, zato 

so me o ustvarjalnem gibu in načinu dela veliko spraševale.  

Nestrukturiran material je ponudil odlično priložnost za povezovanje plesne, likovne in 

glasbene umetnosti, kar daje še dodatno vrednost vsem izvedenim dejavnostim, saj so bile 

osvetljene z različnih vidikov. Otrokom sem material po končanih dejavnostih pustila, da so se 

z njim lahko igrali še naprej, in izkazalo se je, da so pri tej igri vztrajali dlje časa kot pri igri z 

ostalimi igračami.  

Ker sem želela, da moje diplomsko delo vključuje veliko spontane igre in aktivnosti, sem imela 

pri nekaterih dejavnostih težave z oblikovanjem navodil in informacij, saj bi velikokrat nehote 

podala različne odgovore na vprašanja ali naloge, ki sem jim jih zastavila. Tako je bilo potrebno 

nekaj več nadzora, ki mi je in mi še bo pozitivno koristil pri izvajanju drugih načrtovanih in 

nenačrtovanih aktivnosti. Sedaj se še bolj zavedam, kako pomembno je otrokom zastaviti odprta 

vprašanja in jim ponuditi dovolj časa, da do odgovorov pridejo sami.  



47 
 

Diplomsko delo mi je dalo navdih, da se bom pri svojem pedagoškem delu večkrat poslužila 

uporabe odpadnega in nestrukturiranega materiala. Otrokom bi lahko v prihodnje ponudila še 

druge materiale, kot npr. kartonaste škatle, zamaške, različne plastenke, kose odpadnega blaga, 

ki bi zagotovo izvali drugačen način dela in izražanja otrok. Raziskavo bi bilo zanimivo izvesti 

v različnih starostnih skupinah in opazovati podobnosti in razlike v načinu manipuliranja s 

ponujenimi materiali.  

Vsem vzgojiteljem in vzgojiteljicam bi na podlagi svojega diplomskega dela svetovala, da 

otrokom namesto običajnih igrač ponudijo odpadni nestrukturiran material in jim s tem 

omogočijo raziskovanje in spoznavanje materialov, ki jih bo vodilo v iskanje različnih načinov 

gibanja in izražanja. Kot predpostavlja koncept Reggio Emila, bo opazovanje otrokove 

spontane igre odraslim ponudilo veliko možnosti za načrtovanje nadaljnjega dela in 

nadgrajevanje otrokovih idej. 
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PRILOGA: Soglasje za fotografiranje in snemanje otrok 

 

SOGLASJE STARŠEV ZA FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE OTROK PRI 

EMPIRIČNIH DEJAVNOSTIH DIPLOMSKE NALOGE 

Domžale, 1. 3. 2019 

Spoštovani starši, 

sem Tjaša Vadnau, pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Urša, natančneje v enoti Urša. V šolskem 

letu 2018/19 z diplomskim delom zaključujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. V okviru raziskave, ki jo opravljam za diplomsko nalogo, bom z otroki izvajala 

različne dejavnosti, pri katerih bomo uporabljali odpadni nestrukturiran material (tulce, 

časopisni papir, folijo z zračnimi mehurčki) kot spodbudo za gibalno-plesne aktivnosti. 

Raziskovalni del bom podkrepila tudi s fotografijami izvajanja dejavnosti, ki bodo objavljene 

zgolj v moji diplomski nalogi, in videoposnetki, ki bodo namenjeni izključno zagovoru le-te.  

Vljudno vas prosim, da s spodnjim podpisom potrdite soglasje za fotografiranje in snemanje, 

obenem pa sem vam lepo zahvaljujem. 

Tjaša Vadnau 

 

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

SOGLASJE ZA FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE 

Spodaj podpisani/a _________________________________________ dovoljujem in 

soglašam, da se fotografije, na katerih bo moj otrok ________________________________, 

lahko objavijo v diplomski naloge Tjaše Vadnau ter da lahko posnetke uporabi izključno za 

namen zagovora njene diplomske naloge. 

Kraj, datum: __________________________       Podpis: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


