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I 

POVZETEK 

Otroci se ob plesu začenjajo zavedati svojega telesa, časa in prostora. Ples je pomemben za 

njihov psihomotorični, spoznavni in čustveno-socialni razvoj. Med spretnosti 

psihomotoričnega razvoja spada tudi zavedanje prostora. 

V teoretičnem delu sem opredelila ples in ustvarjalni gib. Predstavila sem pogled na ples iz 

Kurikuluma za vrtce in zapisala cilje, ki jih s plesom uresničujemo. Opredelila sem plesno 

vzgojo in navedla njene oblike ter metode. Predstavila sem vlogo odraslih pri izvajanju 

plesnih dejavnosti. Opisala sem gibalni in plesni razvoj otroka v prvem starostnem obdobju in 

poudarila pomen plesa ter ustvarjalnega giba za njegov razvoj. Predstavila sem elemente plesa 

in se osredinila na prostor. Na koncu sem zapisala pomen in vrste plesnih spodbud. 

V empiričnem delu je predstavljenih osem plesno-gibalnih dejavnosti. Projekt sem izvajala v 

vrtcu, in sicer v oddelku otrok, starih 1–2 let. Z različnimi zunanjimi spodbudami sem jim 

omogočila samostojno raziskovanje prostora kot elementa plesa. Spremljala sem odzive otrok 

in jih po potrebi usmerila. S projektom sem želela raziskati, kako razvijati prostor kot element 

plesa pri otrocih, starih 1–2 let, preveriti, kako se otroci odzivajo na plesne dejavnosti, ki 

spodbujajo razvijanje prostora kot elementa plesa ter izbrati primerne plesne spodbude. Za 

vsako dejavnost sem zapisala cilje, potek dejavnosti in evalvacijo. Za večjo nazornost sem 

dodala fotografije. Odzivi otrok so bili pozitivni, dejavnosti so jih pritegnile in jim omogočile 

usvajanje prostora. Sodelovali so prav vsi otroci. 

Ključne besede: ples, ustvarjalni gib, plesne spodbude, elementi plesa, prostor 

 





 

III 

ABSTRACT 

Through dancing, children become aware of their bodies, time and space. Dancing is 

important for their psychomotor, cognitive and social-emotional development. Spatial 

perception is one of the psychomotor abilities.  

In the theoretical part, we define dancing and creative movement. We present dancing from 

the point of view of the Kindergarten Curriculum and list some goals that can be achieved 

with dancing. Furthermore, we introduce the term dance education, its forms and methods, 

and present the role of adults in performing dance activities. We describe the development of 

movement and dance in toddlers and emphasize the importance of dance and creative 

movement for their development. Also, dance elements and spatial perception are discussed. 

In the end, we write down the various ways children can be encouraged to dance and how 

important these encouragements are. 

The empirical part includes eight dance-movement activities. We performed our project in the 

kindergarten group with children aged 1–2. Using different external ways of encouragement, 

we enabled the children to independently explore spatial perception as a dance element. We 

observed the children’s reactions and provided guidance. The aim of the project was to study 

how to develop spatial perception as a dance element in children aged 1–2, as well as analyse 

how the children react to dance activities that encourage the development of spatial perception 

as a dance element and how to select the appropriate encouragement for dancing. For each 

activity, we provided goals, described the course of the activities and included an evaluation 

and photographs for extra clarification. All children participated, and their reactions were 

positive, even more, they found the activities which enabled them to further develop their 

spatial perception appealing.    

Keywords: dancing, creative movement, dance encouragement, dance elements, space 
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1.0 UVOD 

Večinoma si pod pojmom ples predstavljamo naučene korake oziroma koreografijo ob glasbi. 

A ples je v prvi vrsti način izražanja. Osnovni namen plesne vzgoje ni učenje koreografije, 

temveč neverbalno izražanje. To sem imela v mislih, ko sem se odločila izvajati plesne 

dejavnosti z otroki. 

Ker ples ne nastane iz nič, so potrebne plesne spodbude. Preko njih otrokom ponudimo čim 

več možnosti za doživljanje, izražanje in ustvarjanje. Vzgojiteljeva naloga je otrokom 

ponuditi različne materiale in pripomočke, s pomočjo katerih otroci lahko raziskujejo in 

ustvarjajo. Nuditi jim moramo optimalne pogoje za različno plesno ustvarjanje. 

Otroke je potrebno naučiti zavedati se prostora in gibanja skozi prostor. Otrokom, starim 1–2 

let, sem želela omogočiti raziskovanje elementa plesa – prostora, jim predstaviti podelemente 

prostora preko različnih dejavnosti in spodbuditi njihovo ustvarjalnost. Prav tako sem želela, 

da uporabijo ples kot sredstvo izražanja. Ponudila sem jim različen material, pri čemer me je 

najbolj zanimal odziv otrok, saj so se večinoma z njim srečali prvič. Izvajanje dejavnosti mi je 

bil velik izziv, saj o plesnosti in plesnih dejavnostih pri toliko starih otrocih ni veliko 

obstoječe literature oziroma primerov dobre prakse. 
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I TEORETIČNI DEL 

2.0 OPREDELITEV PLESA IN USTVARJALNEGA GIBA 

»Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini« (Zagorc, 

2006, str. 17). Človeštvo ga pozna že tisočletja, skozi gibanje, pesem in glasbo so že od 

nekdaj izražali čustva, povezanost z nadnaravnimi silami, bojevitost … Je svetovni jezik, saj z 

njim človek sporoča svoje misli, zaznave, čustva, doživetja, občutke, hrepenenja … Poleg 

telesnega odraža tudi njegov duševni in duhovni svet (Zagorc, 2006). 

Sachs (1997, v Koban Dobnik, 2006, str. 31), nemški etnomuzikolog in plesni zgodovinar, je 

zapisal, da je ples »mati vseh umetnosti. Glasba in pesništvo obstajata v času; slikarstvo in 

arhitektura v prostoru. Ples živi hkrati v času in prostoru. Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in 

umetnina sta še eno. Ritmični gibni vzorci, plastično občuteni prostori, živa predstavitev 

sveta, kakršnega vidimo in si ga predstavljamo – vse to ustvarja človek v plesu z lastnim 

telesom in tako oblikuje svoje notranje doživljanje brez uporabe materiala, kamna ali besede«. 

Ples zagotovo vključuje gibanje, a vsako gibanje še ni ples (Stinson, 1988, v Sansom, 2011). 

Navadni gibi so po navadi nepovezani ali razdrobljeni. Ko te gibe namensko oblikujemo, 

izboljšamo, ponavljamo in oblikujemo v vzorec s pomočjo kinestetičnega čuta, pa lahko 

govorimo o plesu (Stinson, 1991, v Sansom, 2011). 

Razliko med gibanjem in plesom opisuje koreograf in plesni pedagog Slade (1977, v Zagorc, 

Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 7): »Aktivnost samo po sebi bi lahko označili za gibanje, 

npr. kroženje z glavo, razgibavanje dlani z upogibom zapestij, zibanje z ene strani na drugo, 

prekrižanje noge čez nogo, dvig roke, da bi nekaj vprašali ipd. To so le gibi. Gibanje. Počasi 

prenesti nogo čez nogo z določenim namenom ali učinkom v določenem času in z odnosom, 

npr. do zvoka, gonga ali glasbe, to bi že bilo bliže plesu. Če povežemo taka različna gibanja v 

ritem, jim dodamo emocionalno, intelektualno ali namerno poetično kvaliteto, ki je širša oz. 

bolj estetska kot vsakodnevno gibanje, bi to že lahko označili za ples«. 

Danes poleg izraza »ples« postaja pomemben izraz »ustvarjalni gib«, ki ne poudarja estetske 

komponente, povezane s slogom, oblikami in tehnikami. Pri ustvarjalnem gibu si gibe 

izmišljujemo in jih ustvarjamo sami. Ni pomembna zunanjost ali oblika giba, temveč 
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kakovost in izraznost. Najpomembnejša je povezanost med gibanjem in notranjim 

doživljanjem ter čustvovanjem (Vogelnik, 1994). S tem se strinjata tudi B. Kroflič in D. 

Gobec (1995), ki pravita, da je gibanje izrazno sredstvo, s katerim človek izraža svoja čustva, 

doživetja, odnos do sveta ... Ker se vsak posameznik izraža na svoj način, se spodbuja 

individualnost, izvirnost in ustvarjalnost. 

Metoda ustvarjalnega giba je način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in 

ustvarjajo različne vzgojno-učne vsebine (Kroflič, 1999, v Geršak, 2006). Pri ustvarjanju z 

gibom vse poteka skozi igro. Otrok komunicira, ustvarja, se sprošča in uči s pomočjo 

didaktičnih gibalnih, plesnih in rajalnih iger, socialnih iger, oblik sproščanj ter spoznava vsa 

predmetna področja skozi ustvarjalno gibanje (Geršak, 2006). 

2.1 Ples v Kurikulumu za vrtce 

Kurikulum za vrtce (2009), ki je nacionalni dokument za predšolsko vzgojo, opredeljuje, da 

sta potrebi po gibanju in igri otrokovi primarni potrebi. Večina otrok uživa v gibanju in se z 

veseljem vključuje v gibalne dejavnosti. Poleg veselja ob gibanju čutijo varnost in ugodje ter 

pridobivajo samozavest in samozaupanje.  

2.1.1 Globalni cilji 

Ples v kurikulumu za vrtce spada v okvir področja umetnosti. Globalni cilji tega področja so: 

 »doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti« (Kurikulum za vrtce, 

2009, str. 38). 

Ples se povezuje tudi s cilji s področja gibanja: 

 »omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
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 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti« (Kurikulum 

za vrtce, 2009, str. 26). 

2.1.2 Primeri plesnih dejavnosti za otroke 

Primeri plesnih dejavnosti od 1. do 3. leta: 

 »otrok si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje; 

 giba se in pleše s celim telesom, preizkuša možnosti gibanja posameznih delov telesa, 

kombinira zaporednost in hkratnost gibanja; 

 preizkuša hitra in počasna gibanja, vezana in odsekana ter napeta in sproščena; 

 preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, med nelokomotornimi gibanji 

(upogibanje, raztegovanje, obračanje, nihanje na mestu) in lokomotornimi gibanji 

(plazenje, plezanje, hoja, tek, skoki po prostoru); 

 preizkuša gibanje v različnih telesnih smereh (dviganje, spuščanje, zapiranje, odpiranje, 

napredovanje, umikanje), gibanja z veliko in majhno amplitudo, kontrastira nizek in visok 

nivo gibanja; 

 doživlja in opazuje ples vzgojitelja« (Kurikulum za vrtce, 2009, str. 41–42). 

Primeri plesnih dejavnosti od 3. do 6. leta: 

 »otrok se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja; 

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

 razlikuje pozorno telesno delovanje in sproščanje; 

 igra se in vadi koordinacijo in ravnotežje; 

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

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

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

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

predmetom, odnos s soplesalcem v paru in skupini; 

 si zamišlja in ustvarja plesne vložke za dramske predstave in video« (Kurikulum za vrtce, 

2009, str. 44). 
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2.2 Plesna vzgoja 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) opredeljujeta plesno vzgojo kot vzgajanje s plesom. Pri tej 

vzgojni in učni metodi oblikujemo gib, se preko njega izražamo in z njim ustvarjamo. Pri 

sodobnih metodah učenja in poučevanja je telesna aktivnost s funkcionalnim, izraznim in 

ustvarjalnim gibanjem pomemben del učnega procesa. Prav tako vzgajanje s plesom igra 

pomembno vlogo pri predšolski vzgoji. Poteka v igralni gibalni dejavnosti, vsebina plesne 

dejavnosti pa je igra z gibanjem. Z gibanjem lastnega telesa ali z gibanjem v skupini se otrok 

igra. Oblikovanje gibanja, izražanje z gibanjem, ustvarjanje z gibanjem – vse to otroku 

pomeni igro. 

Plesna vzgoja je lahko uspešno motivacijsko sredstvo, lahko jo uporabimo kot sprostitveno 

dejavnost ali kot metodo ustvarjalnega učenja. Vključuje psihomotorične, doživljajske in 

spoznavne sestavine, zato omogoča nebesedno izražanje in sprejemanje informacij tudi po 

kinestetični poti, kar pomeni učenje z vsemi čutili, ne le z vidom in sluhom (Koban Dobnik, 

2005). 

2.2.1 Oblike plesne vzgoje 

V plesni vzgoji uporabljamo tri oblike vzgojnega dela, ki jih izbiramo glede na zastavljeni 

cilj, glede na spodbude in pogoje dela. To so skupna, skupinska in individualna oblika 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

Skupna oblika 

Pri skupni obliki se vsi otroci vključijo v plesno dejavnost. Zaradi številčnosti otrok naj bi to 

obliko redkeje uporabljali. Smiselna je v majhnih oddelkih ali ko je prisotnih do 15 otrok, ki 

so vsi motivirani za isto oziroma skupno gibno-plesno dejavnost (rajalna igra, plesna 

improvizacija ob glasbi) (Kroflič in Gobec, 1995). 

Pomanjkljivost skupne oblike je, da ne moremo upoštevati načela individualnosti, prihaja pa 

tudi do prostorskih problemov (Kroflič in Gobec, 1995). 
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Skupinska oblika 

Za skupinsko obliko je značilno, da se le del celotnega oddelka vključi v gibno-plesno 

dejavnost, ostalim otrokom pa pripravimo dejavnosti iz drugih področij. Vzgojitelj se ukvarja 

s plesno skupino, druge pa občasno kontrolira (Kroflič in Gobec, 1995). 

Skupinska oblika omogoča boljšo organizacijo dela, boljšo izrabo prostora in tesnejši stik 

med vzgojitelji in otroki (Kroflič in Gobec, 1995). 

Individualna oblika  

Uporabljamo jo v usmerjeni gibno-plesni igri in v igri po želji. Otroci individualno ustvarjajo, 

rešujejo naloge, oblikujejo gibalne motive, posamezno improvizirajo in plešejo (Kroflič in 

Gobec, 1995). 

Individualna oblika omogoča neposreden stik med vzgojiteljem in otrokom. Vzgojitelj se 

gibalno igra z otrokom, ki to želi ali potrebuje. Otrok ob tem doživlja ugodje, varnost in 

samopotrjevanje (Kroflič in Gobec, 1995). 

2.2.2 Metode plesne vzgoje 

Pri vzgajanju s plesom uporabljamo posebne metode, ki jih izberemo glede na zastavljeni cilj, 

plesne izkušnje ter starost in zrelost otrok (Kroflič in Gobec, 1995). 

Metoda vodenja 

Z njo otroke vodimo v gibanju, večinoma z lastnim gibanjem ali le z besedo. Otroci 

povzamejo gibalni motiv, ki jim ga pokažemo. Izraz »povzeti motiv« pomeni, da se otrok z 

njim izraža in se vživlja. Avtorici poudarjata, da ne gre le za golo posnemanje. Otroke 

usmerjamo v zaželeno gibanje in jih spodbujamo k lastnemu ustvarjanju gibalnih motivov 

(Kroflič in Gobec, 1995). 
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Metoda izmišljanja (improvizacije) 

Z ustrezno spodbudo otroke usmerjamo k njihovemu gibalnemu ustvarjanju. Gibanje nastaja 

ob spodbudi (glasba, predmet, gibalni motiv), ki omogoča svobodno improvizacijo ali na 

dano temo. Otroci lahko gibalno ustvarjajo posamezno ali v skupini (Kroflič in Gobec, 1995). 

Z metodo izmišljanja spodbujamo izvirnost gibalnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

Metoda od vodenja k izmišljanju (improvizaciji) 

Gre za kombinirano metodo, kjer spodbudimo otroke v gibanje s svojim gibanjem, nato pa jih 

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

Metoda od izmišljanja (improvizacije) k vodenju 

To je ravno tako kombinirana metoda, s katero najprej usmerjamo otroke k iskanju svojih 

gibalnih motivov, nato pa jim pokažemo še svojega (Kroflič in Gobec, 1995). 

2.3 Vloga odraslih 

»Pomembno je ohranjati domišljijo, zaupati radovednosti otrok, odrasli pa moramo poskrbeti 

za prostor, čas in situacije, v katerih lahko otroci eksperimentirajo s »če bi bilo«, še preden 

padejo na tla realnega sveta« (McCaslin, 2006, str. 21, v Geršak in Korošec, 2011). 

V Kurikulumu za vrtce (2009) preberemo, da vzgojitelji nudijo otrokom ustrezne izzive in jim 

omogočajo sproščeno udeleževanje dejavnosti. Spodbujajo jih, opogumljajo, z njimi 

sodelujejo in se igrajo. Pozorno jih opazujejo in spremljajo njihov gibalni razvoj ter jim 

omogočajo različne gibalne dejavnosti. Pri vzgojnem delu upoštevajo razvojne zakonitosti in 

značilnosti otrok. Zaznajo in podprejo njihov napredek, jih ne ocenjujejo in predvsem ne 

spodbujajo k ustvarjanju shematične, všečne, prilagojene oblike. Oblikujejo bogato plesno 

okolje z različnimi spodbudami in prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, ki otroke 

spodbuja k odprtosti in želji po izražanju. 
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Tudi V. Geršak (2014) poudarja, da je pomembno, da pri otroku ne spodbujamo že v naprej 

določene forme, temveč mu moramo dopustiti možnost lastnega gibalnega ustvarjanja, ki vodi 

v plesne stvaritve. D. Gobec in B. Kroflič (1995) dodajata, da moramo iskati nove načine dela 

in spodbude za gibalno ustvarjalnost, ne pa ostati pri šablonah. Razvijati je treba gibalne 

dejavnosti, ki niso vnaprej oblikovane oziroma vezane na določeno obliko. 

Vzgojitelj mora tako slediti, kot voditi, otrokom mora pomagati odkriti njihove interese, ceniti 

njihove kreacije in jim posvetiti popolno pozornost (Stinson, 2002, v Sansom, 2011). D. 

Gobec in B. Kroflič (1995) ugotavljata, da je vzgojitelj ustvarjalec učnega procesa, 

spodbujevalec in organizator. Poleg tega mora biti tudi scenarist, režiser, koreograf, plesalec, 

glasbenik, kostumograf in scenograf. 

3.0 GIBALNI IN PLESNI RAZVOJ OTROKA V PRVEM 

STAROSTNEM OBDOBJU 

3.1 Gibalni razvoj 

V gibalnem razvoju obstajajo mejniki v razvoju, ki so pomembni za posamezno razvojno 

obdobje. Pojavljajo se po določenem zaporedju in napovedujejo otrokov razvoj. Ko otrok 

pridobi določeno sposobnost, lahko začne usvajati naslednjo. Razvoj se odraža v vse večji 

moči, hitrosti, ravnotežju in čedalje bolj usklajenih gibih (Marjanovič Umek, Zupančič, 

Kavčič in Fekonja, 2004). 

Gibalni razvoj otroka poteka v smeri od glave proti nogam (cefalokavdalna smer). Zgornje 

dele telesa otrok nadzoruje prej kot spodnje. Najprej obvladuje glavo, nato lahko sedi in 

nazadnje hodi. Druga smer razvoja gre v smeri hrbtenice proti okončinam (proksimodistalna 

smer). To pomeni, da otrok zgornje dele rok in nog, ki so bližje hrbtenici, premika prej kot 

prste na rokah in nogah (Nemec in Krajnc, 2011).  

3.1.1 Grobi gibi 

Do tretjega meseca so otroci sposobni držati glavo pokonci brez opore (Nemec in Kranjc, 

2011). Ko so stari od enega do treh mesecev, se jih večina obrne z boka na hrbet, kasneje pa 

tudi s hrbta na bok. Od petega do sedmega meseca se že obrnejo s hrbta na trebuh. Ob opori 
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sedijo po tretjem mesecu, samostojno pa od petega do sedmega meseca dalje. Z oporo se v 

sedeč položaj lahko dvignejo od šestega do osmega meseca (Bayley, 1993, v Marjanovič 

Umek idr., 2004). Priprava na razvoj hoje je plazenje, ki nastopi okrog šestega meseca. Stoječ 

položaj nastopi od osmega do desetega meseca. Hoja ob opori se pojavi med osmim in 

dvanajstim mesecem, samostojno pa otroci začnejo hoditi med devetim in trinajstim mesecem 

(Nemec in Kranjc, 2011). 

Pri otrocih, starih 1–2 let, hoja postaja vse bolj usklajena, v prvi polovici drugega leta večina 

malčkov naredi nekaj korakov vzvratne in nato tudi bočne hoje. Do konca drugega leta jih 

večina usklajeno teče in skoči z obema nogama (Bayley, 1993, v Marjanovič Umek idr., 2004, 

str. 174). Prvi poskusi teka so zelo podobni hitri hoji – eno stopalo ostaja vedno na tleh. Ob 

teku so koraki različno dolgi, ker imajo otroci težave z ravnotežjem. Pogosto padajo, ravno 

tako jim težave povzroča hitro ustavljanje. V tretjem letu so koraki med tekom vse daljši in 

enakomernejši. Kasneje se razvije sposobnost skakanja. Sprva so skoki podobni daljšim 

korakom, po drugem letu pa razdalja in višina skoka naraščata (Bayley, 1993, v Marjanovič 

Umek idr., 2004, str. 175).  

Preden otroci zmorejo hoditi, se lahko že vzpenjajo po stopnicah, in sicer s pomočjo plazenja, 

spuščajo pa se večinoma vzvratno. V prvi polovici drugega leta jih večina ob pomoči že hodi, 

najprej po stopnicah navzgor in nato navzdol. Postopoma usvajajo samostojno hojo po 

stopnicah. Najprej postavljajo obe nogi na vsako stopnico, kasneje izmenjujejo nogi (Bayley, 

1993, v Marjanovič Umek idr., 2004). 

Otroci do tretjega leta se gibljejo spontano in včasih potrebujejo pomoč vzgojitelja. 

Najizrazitejši razvoj poteka prav v teh (treh) letih življenja. Nanj vpliva na eni strani dednost, 

na drugi pa vloga staršev in vzgojiteljev. Ker ima gibanje velik vpliv na rast in razvoj, je 

poleg tega pomembna tudi otrokova lastna aktivnost (Zagorc idr., 2013). 

3.1.2 Drobni gibi 

Pri drobnih gibih ali fini motoriki gre za uporabo majhnih mišic in za razvoj gibanja rok in 

zapestij. Razvoj drobnih gibov opazimo že pri dojenčkih, ki z odprtimi dlanmi segajo po 

predmetu, ne morejo pa se ga dotakniti oziroma prijeti. To lahko naredijo pri štirih mesecih. 
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Najprej s celo roko, pri približno šestih mesecih pa z blazinicami prstov. Pincetni prijem se 

pojavi okoli devetega meseca (Nemec in Kranjc, 2011). 

Vedno večji nadzor drobnih gibov se kaže tudi pri napredku usklajenega gibanja oko-roka. V 

prvi polovici drugega leta lahko večina otrok zgradi stolp iz osmih kock (Bayley, 1993, v 

Marjanovič Umek idr., 2004), v drugem letu otroci držijo žlico s palcem in kazalcem, pri 

čemer si pomagajo z drugo roko, skodelico lahko držijo, a ne še ročaja, v tretjem letu pa lahko 

vanjo natočijo pijačo in nabadajo hrano na vilice (Safarino in Armstrong, 1986; Vander 

Zanden, 1993; Papalia idr., 2001, v Marjanovič Umek idr., 2004). 

Med osmim in dvanajstim mesecem otroci barvico držijo s celo roko, v tretjem letu pa že z 

blazinicami prstov (Nemec in Kranjc, 2011). 

3.2 Razvoj plesnosti 

Gibalni razvoj otroka vključuje razvoj plesne sposobnosti ali plesnosti. Plesnost je lastnost, ki 

se kaže v ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibalnem 

dojemanju, zapomnitvi in obnavljanju vsega tega. Kaže se tudi v sposobnosti zaznavanja in 

doživljanja plesa ter izražanja, ustvarjanja in sporočanja z gibanjem. Pri vsakem človeku se te 

sestavine plesnosti razvijejo različno. Na razvoj plesnosti vplivajo dejavniki razvoja – 

dispozicije, okolje in samodejavnost (Kroflič in Gobec, 1995). 

Osnovne značilnosti plesnosti se v prvem, drugem in tretjem življenjskem letu kažeju v: 

 »spontanem gibanju v izražanju čustev, v funkcijski igri, v usvajanju in spoznavanju 

okolice; 

 opazovanju gibanja v okolici; 

 usklajanju gibanja z ritmom glasbe; 

 poskusih posnemanja gibanja iz okolice (predvsem gibanja otrok in odraslih); 

 usklajanju gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje; 

 izkazovanju gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 

Za te aktivnosti je značilno otrokovo zadovoljstvo ob gibanju, ritmičnost, ponavljanje in 

vzpostavljanje socialnega stika« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 21–22). 
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Plesnost tri in štiriletnega otroka se kaže v naslednjih značilnostih gibalnega izražanja in 

oblikovanja: 

 »gibanje je celovito, shematsko; 

 gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila; 

 gibanje je plesoče, sledi melodiji; 

 v gibanju otrok obvladuje prostor; 

 prilagaja se gibanju drugih otrok; 

 vživlja se v gibanje v okolju in ga posnema; 

 z gibanjem podoživlja čustva; 

 oblikuje gibanje« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 22). 

Osnove plesnosti pet, šest in sedemletnega otroka se kažejo v naslednjem: 

 »gibanje je razčlenjeno, obvladuje več različnih gibov istočasno in zaporedno; 

 oblikuje prostor v skupini in samostojno, v ravni in v krožni liniji, v različnih smereh; 

 natančno povzema gibanje in oblike v vsakdanjem življenju in v naravi; 

 povzema gibalne motive odraslih ali otrok ob poljubni tematiki ali brez nje; 

 sledi ritmu in melodiji glasbe, jo doživlja in z gibanjem izraža; 

 ustvarja lastne ritme v gibanju; 

 ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive; 

 se vživlja v spodbude in se izraža z lastnim načinom gibanja« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 

22). 

3.2.1 Razvoj plesnosti v odnosu do razvoja mišljenja 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) navajata, da ima plesna vzgoja pomembno vlogo pri razvoju 

mišljenja in obratno. Estetska vzgoja je pomemben dejavnik pri intelektualnem razvoju. 

Značilnosti gibanja v prvih dveh letih otrokovega življenja so: 

 spontano izražanje čustev (mahanje z rokami, cepetanje, metanje na tla), 

 funkcijska igra (dajanje noge v usta), 

 manipuliranje (rokovanje s predmeti, prijemanje, obračanje, spuščanje), 

 usvajanje in spoznavanje okolja (plazenje, plezanje, hoja, tek), 

 zaznavno-gibalna raven miselnih procesov (Kroflič in Gobec, 1995). 
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Nato pride do predstavne faze, tako v razvoju mišljenja kot v razvoju plesnosti. Predstavno 

mišljenje otroku omogoči, da z zaznavami ohrani neko gibanje iz okolja in ga je sposoben 

obnoviti ne z neposredno, temveč z besedno ali nebesedno spodbudo (glasba, slika, predmet). 

Dveletni otroci že lahko posnemajo gibanje ali zvok, kot je npr. motorno vozilo. S 

predstavnim mišljenjem otrok vstopi v svet domišljije in se poigrava s svojimi predstavami, 

kar se kaže tudi v razvoju plesnosti (Kroflič in Gobec, 1995). 

Sledi verbalna, pojmovna raven, ko je otrok že zmožen abstrahiranja bistvenega v konkretni 

situaciji. Z gibanjem lahko izrazi bistveno značilnost. Tu je pomembno, da otroka ustrezno 

usmerimo. Njegovo gibanje, ples, ni več le posnemanje, temveč postaja njemu lastna 

interpretacija (Kroflič in Gobec, 1995). 

4.0 POMEN PLESA IN USTVARJALNEGA GIBA ZA 

OTROKOV RAZVOJ 

»Otroci, ki so vključeni v plesno vzgojo, imajo možnost raziskovanja, kako uporabiti svoje 

telo kot instrument, kot sredstvo za izraznost in komunikacijo (Kovač Valdés, 2011, str. 11).« 

S tem se strinja tudi Koff (2000, v Sansom, 2011), ki meni, da je ples temeljna oblika 

izražanja otrok, saj na ta način povedo, kar čutijo in mislijo. 

Ples otroka povezuje z njegovo kulturo, njegovim telesom, raziskovanjem gibanja, igro in 

domišljijo. Prav tako ples omogoča povezavo z drugimi (Sansom, 2011).  

M. Zagorc (2006) ugotavlja, da ustvarjalni gib vpliva na otrokov celostni razvoj. Ples ima pri 

tem veliko vlogo, saj omogoča zavedanje telesa, časa in prostora. Med drugim vpliva na 

samozavedanje, občutje uspeha, zadovoljstva in socialne spretnosti. 

Ples in ustvarjalni gib vplivata na številne vidike pri otrokovem razvoju, ki so opisani v 

nadaljevanju. 

Biološko-fiziološki vidik 

Ples spodbuja delovanje srčno-žilnega, dihalnega, prebavnega, vegetativnega, senzoričnega in 

hormonskega sistema. Zadovoljuje otrokovo potrebo po gibanju in hkrati usmerja aktivnosti 
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fizioloških procesov celotnega telesa. Vzpodbuja rast kosti, vpliva na trdnost sklepnih vezi in 

omogoča učinkovito delo mišic, ki izvajajo gibanje. Povečuje tudi mišični tonus v hrbtenici, 

kar zelo vpliva na držo telesa (Zagorc idr., 2013). 

Poleg gibalnih, aerobnih, anaerobnih in senzomotoričnih sposobnosti s plesom razvijamo tudi 

plesnost, dojemljivost za ritem, za odnose v paru, skupini itd. (Zagorc idr., 2013). 

A. Šušteršič in M. Zagorc (2010) pravita, da ples nudi optimalne pogoje za razvoj orientacije 

v času in prostoru ter natančnosti.  

J. Kovač Valdés (2011) meni, da s plesom razvijamo naslednje spretnosti: 

 plesno postavitev telesa (držo), 

 različne vrste gibanja, 

 koordinacijo in skladnost gibov, 

 ravnotežje, 

 občutek za prostor. 

Rudolf Laban spretnosti psihomotoričnega razvoja deli na (Kovač Valdés, 2011, str. 12): 

 zavedanje telesa (akcije celega telesa, akcije posameznih delov telesa, oblike telesa), 

 zavedanje prostora (osebni prostor, splošni prostor, nivoji, smeri, prostorski in talni 

vzorci, velikost), 

 energija (sila – moč, tok), 

 čas (ritem, hitro-srednje-počasi, naraščajoče-pojemajoče, stop-mirovanje, ponavljanje), 

 odnos (med deli telesa, v parih in skupinah, s predmeti iz okolja). 

Spoznavni vidik 

Pri plesu gre tudi za učenje in ozaveščanje gibanja telesa v odnosu do drugih in do prostora. 

Preko praktičnega preizkušanja se otroci naučijo razumeti princip razdalje, prostorskih 

vzorcev, hitrosti, nivojev … K spoznavnemu razvoju spada tudi opazovanje in vrednotenje 

plesa. Priporočljivo je večkratno opazovanje in analiza. Otroke moramo navaditi, da najprej 

izrazijo pozitivno mnenje – pohvalo in jih spodbujati k argumentiranju svojega mnenja 

(Kovač Valdés, 2011). 
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Psihološki vidik 

Ples nas spodbuja, da z gibanjem izražamo svojo notranjost. Z njim izražamo razpoloženje in 

čustva. Poleg tega ples sprošča duševne napetosti (Šušteršič in Zagorc, 2010). 

Pri ukvarjanju s telesom skušamo vplivati na zadovoljstvo s samim seboj, na samozaupanje in 

pozitivno samopodobo. Ples bogati otrokov notranji svet doživljanja, spodbuja pozitivne 

čustvene vrednote, ustvarjalnost in individualno izražanje (Zagorc idr., 2013). 

Kognitivni vidik 

Kognitivni razvoj vključuje naslednje intelektualne procese: razumevanje, predstavljanje, 

presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov z mišljenjem, odločanjem in 

učenjem. Povezan je z gibalnim in čustveno-socialnim razvojem (Marjanovič Umek idr., 

2004). 

Z različnimi gibanji (plesom) otrok razvija zavedanje svojega telesa in zaznavne funkcije ter 

tudi govor in višje mentalne funkcije, kot so spomin, predstavljivost, ustvarjalnost, 

sposobnosti za učenje, komuniciranje in interakcijo (Zagorc idr., 2013). 

Sociološki vidik 

S telesnim stikom razvijamo socialne sposobnosti (zaupanje, občutljivost, sodelovanje in 

skupinsko reševanje problemov, empatijo, vodenje in podrejanje). Ples prinaša tudi 

zadovoljstvo s samim seboj, sproščenost, veselje, prijateljstvo, zaupanje in sposobnost 

komuniciranja (Zagorc idr., 2013). 

Govorica telesa pogosto pove več kot besede, je bolj neposredna in odkrita, saj jo je veliko 

težje nadzirati. V psihologiji je znana vzročna povezava med otrokovim čustvenim 

doživljanjem in govorico telesa (izraz telesa, telesna drža), zato se ples in ustvarjalni gib 

uporabljata kot pozitiven beg od vsakdanjih težav (Zagorc idr., 2013). 

Več, kot se otrok giba, več je sposoben tudi na drugih področjih razvoja. Če ne nadzira 

svojega gibanja, se to kaže tudi v pomanjkanju nadzorovanja vedenja, kar je osnova 

medsebojnih odnosov (Zagorc idr., 2013). A. Šušteršič in M. Zagorc (2010) sta prepričani, da 
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ples pozitivno vpliva na agresivnost, impulzivnost, hiperaktivnost, nasilništvo, prosocialno in 

antisocialno vedenje, empatijo, komuniciranje, sposobnost reševanja konfliktov in razvoj 

inteligentnosti. 

William Glasser (1998, v Geršak, 2006, str. 62–63) v svoji kontrolni teoriji opozarja na pet 

človekovih potreb. Pri sodobnem človeku opazimo štiri temeljne potrebe (poleg potrebe po 

preživetju posameznika in vrste): 

 potrebo po ljubezni, 

 potrebo po moči, 

 potrebo po svobodi, 

 potrebo po zabavi. 

Pri uvajanju ustvarjalnega giba in plesa v vrtec in šolo omogočamo otroku, da zadovolji vse 

štiri osnovne potrebe: 

1. Potreba po ljubezni – sprejetost, pripadnost, sodelovanje, varnost, prijateljstvo ...  

Plesno-gibalne igre nudijo občutek pripadnosti skupini, omogočajo sodelovanje med otroki 

ter med otroki in učiteljem/vzgojiteljem v prijetnem vzdušju. Skozi plesno-gibalne dejavnosti 

se krepijo socialni odnosi v skupini. 

2. Potreba po moči – veljava, pomembnost, v središču pozornosti, ustvarjanje … 

S plesno-gibalnimi aktivnostmi otroci zadovoljujejo potrebo po moči, so pomembni pri 

soustvarjanju plesno-gibalne stvaritve ter imajo možnost vodenja skupine in samopotrjevanja. 

3. Potreba po svobodi – svoboda gibanja, govora, mišljenja, ustvarjanja, neodvisnost, 

samostojnost … 

Vzgojitelji in učitelji otrokom omogočajo ustvarjalno svobodo in samostojnost pri gibalno-

plesnem izražanju. Ne omejujemo jim svobode gibanja, za katero so običajno prikrajšani pri 

tradicionalnih učnih metodah, ki ne upoštevajo množice kinestetičnih tipov otrok, in dajejo 

prednost predvsem otrokom s slušnim oziroma vizualnim učnim stilom. 
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4. Potreba po zabavi – spoznavanje novega, sprememba, igrivost, uživanje, smeh, 

sprostitev, dobra volja. 

Ob plesno-gibalnih aktivnostih se otroci zabavajo, igrajo in sproščajo. 

Umetniški vidik 

S plesno vzgojo neposredno razvijamo plesno sposobnost ali plesnost. Nadgradnja 

obvladovanja svojega telesa je ustvarjalni gib, ki povezuje um, telo, čustva in duha. 

Ustvarjalno gibanje vpliva na razvoj zavedanja sebe in okolja (Šušteršič in Zagorc, 2010). 

Vzgajanje s plesom se povezuje tudi z drugimi umetnostmi: z glasbo, likovno umetnostjo, 

gledališko in literarno umetnostjo, s filmom ... Poleg gibalnih sposobnosti vplivamo tudi na 

predstavljivost, logično mišljenje, sposobnost dojemanja časa in prostora ter druge umske 

sposobnosti in funkcije. Vse to spada pod estetsko vzgojo, ki vpliva na otrokovo estetsko 

tenkočutnost, umetniško ustvarjalnost in odnos do umetnosti in kulture. Ustvarjanje z 

gibanjem, glasba in umetniška igra otroku omogočajo izobrazbo na umetniškem področju. 

Otrok razvija smisel za lepo, usklajeno gibanje, doživlja glasbeni ritem in si ustvarja svojo 

lastno predstavo ter identifikacijo (Zagorc idr., 2013). 

5.0 ELEMENTI PLESA 

Laban (2002, v Geršak, 2015) meni, da s prostorom, časom, močjo in tokom gibanja lahko 

opredelimo vsako človekovo gibanje. Telo se giblje v prostoru, v času, z močjo in s tokom. 

»Kadarkoli se človek giblje, telo uporablja prostor, energijo (moč) in čas – to so štirje osnovni 

elementi plesa. Z raziskovanjem in kombiniranjem teh elementov se razvija plesni besednjak 

in ustvarjalnost otroka, prav tako pa imamo z elementi plesa orodje za preverjanje uresničenih 

ciljev, pri čemer lahko preverimo, ali se je koncept elementov plesa med otroci 

razširil/poglobil ali ostaja enak« (Geršak, 2015, str. 39). 
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Tabela 5.1: Elementi plesa (Geršak, 2015, str. 40) 

Orodje 

 

Telo in deli telesa – znotraj 

mišice, kosti, sklepi, srce, pljuča … 

Telo in deli telesa – zunaj 

glava, vrat, ramena, komolci, roke, dlani, prsti, prsni koš, 

 hrbet, trebuh, boki, zadnjica, noge, kolena, podplati … 

Gibanje 

 

gibanje na mestu 

raztegovanje, upogibanje, kroženje, krčenje 

spuščanje, nihanje, stresanje, zamahovanje, dviganje 

gibanje po prostoru 

hoja, tek, galop, skok, poskok, preskok, drsenje, plazenje, kotaljenje 

Elementi plesa 

prostor energija čas 

velikost 

majhno, srednje, veliko 

nivo 

visok, srednji, nizek 

oblika 

okroglo, ravno 

smer 

naprej, nazaj, 

vstran, diagonalno 

pot 

naravnost, zavito, 

cik-cak, krožno 

razmerje 

blizu, narazen 

velikost giba 

majhen, srednji, velik 

sila 

močno, šibko 

teža 

težko, lahko 

kakovost 

nežno, ostro, zibajoče 

mirnost 

aktivna, pasivna 

napetost 

napeto, popuščeno, 

sproščeno 

 

hitrost 

počasi, hitro, 

pospešujoče, pojenjujoče 

ritem 

naravno, enakomerno 

tempo 

hitro, počasi 

poudarek 

močan 

trajanje 

kratko, dolgo 
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V. Geršak (2015) razlaga, da je pomembno raziskovanje različnih načinov gibanja pri otroku. 

Poznamo gibanja na mestu, kot so npr. raztegovanje, kroženje, nihanje, stresanje, dviganje itn. 

Drug način gibanja je gibanje po prostoru. Sem sodijo hoja, tek, galop, skok, drsenje, plazenje 

… Pri načinih gibanja uporabljamo različne dele telesa – od glave, ramen, dlani, prstov, 

bokov, nog, vse do podplatov. V prostoru raziskujemo velikost, nivo, obliko, smer, pot in 

razmerje. Pod elemente plesa uvrščamo tudi energijo, kamor spadajo sila, teža, kakovost, 

mirnost in napetost. Hitrost, ritem, tempo, poudarek in trajanje pa določajo element čas. 

Elementi plesa omogočajo otroku raziskovanje lastnega telesa in zavedanje samega sebe. 

Osnovni instrument plesa je otrokovo telo v odnosu s prostorom, časom in drugimi telesi 

(Geršak, 2015). 

5.1 Prostor 

Prostor ima kot element plesa pomembno vlogo pri otrokovem gibno-plesnem izražanju. Ko 

ta raziskuje in spoznava prostor, predmete, materiale in okolico, se v njem prebudijo čuti, 

čustva, mišljenje in domišljija (Geršak in Korošec, 2011). 

Z različnimi načini gibanja z otroki raziskujemo prostor (hoja, tek, poskok, hopsanje, drsenje, 

plazenje, kotaljenje ...). Pri tem uporabljamo različne dele telesa (glavo, ramena, roke, dlani, 

prste, hrbet, prsni koš, zadnjico, boke ...). V prostoru raziskujemo nivoje, oblike, smeri, 

velikost, poti, razmerje in velikost giba (Geršak, 2015). 

M. Zagorc (2006) piše, da se telo vedno giblje v nekem prostoru. Lahko se giblje na mestu, v 

lastnem gibalnem prostoru (kinesferi) ali v splošnem gibalnem prostoru (vsak premik z 

mesta). 
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Slika 5.1: Kje se lahko telo giblje? (Zagorc, 2006, str. 52) 

 

Po Labanu (2002, v Geršak, 2015) so sestavine prostora: 

1. Velikost: gibanje ima vedno svojo velikost. Majhno, srednjo ali veliko. 

2. Nivo: gibanje se lahko odvija na visoki, srednji ali nizki ravni oziroma nivoju. Visok nivo 

v prostoru predstavlja gibanja na polprstih, visoko iztegnjenost v višino in skoke. Srednji 

nivo so gibanja na celih stopalih, nizek nivo pa vsa gibanja v čepečem položaju in na tleh 

(Kovač Valdés, 2011). 

3. Oblika: gibanje ima nek vzorec oziroma obliko. Ta je lahko okrogla ali ravna. 

4. Smer: gibanje ima vedno neko smer. Naprej, nazaj, vstran ali diagonalno. 

5. Pot: poti, ki nastajajo pri gibanju, so različne. Lahko je ravna, zavita, poteka cik-cak ali 

krožno. 

6. Razmerje: opazimo tudi razmerje med gibi (blizu ali narazen). 
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7. Velikost giba: gibi so različno veliki. Lahko so majhni, srednji ali veliki. Vsi elementi 

prostora imajo veliko kontrastov, od najmanjšega do največjega, kar lahko izkoristimo pri 

ustvarjanju z gibanjem (Zagorc, 2006). 

 

6.0 PLESNE SPODBUDE 

Otroci pri ustvarjanju z gibanjem potrebujejo določeno svobodo, a morajo kljub temu imeti 

jasno opredeljen razlog in cilj. Zato velikokrat potrebujejo spodbudo (Zagorc, 1992). Tudi A. 

N. Sansom (2011) poudarja, da moramo poleg svobode otrokom nuditi tudi priložnosti za 

raziskovanje in eksperimentiranje z njihovimi idejami, ki jih nato lahko delijo in razvijajo z 

drugimi. 

V plesu je spodbuda dražljaj, nekaj, kar nas prevzame, nam vzbudi misel ali nas aktivira. 

Poznamo slušne, vizualne, idejne (zgodba), taktilne (dotik) in gibalne spodbude (Šušteršič in 

Zagorc, 2010). 

V. Geršak (2014) pravi, da ples ne nastane iz nič, ampak se začne s spodbudo. Otroku 

moramo dati možnost doživljanja raznolikosti gibalnih izrazov, saj le tako pride do 

ustvarjalnosti. Uporaba različnih spodbud spodbuja domišljijo otroka, kar bogati njegovo 

plesno izraznost in plesnost. Z njihovo pomočjo se otrok odpre in pove, česar z besedami ne 

more. 

Tudi B. Kroflič in D. Gobec (1995) menita, da z različnimi novimi doživetji (spodbudami) 

otroku širimo možnosti izražanja. 

6.1 Notranje spodbude 

»Notranje spodbude izhajajo iz predhodnih doživetij in domišljijskih predstav otroka ter 

podoživljanja njegovih čustvenih stanj« (Geršak, 2015, str. 38). Lahko gre za gibanje, vedenje 

živali, oblike v okolju, televizijske oddaje, literarne, likovne spodbude … Sem sodi tudi 

ponazarjanje z gibanjem – natančno posnemanje človekovega gibanja in vedenja (Kroflič in 

Gobec, 1995). 
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M. Zagorc (1992) govori o inspiraciji, ki jo otroci potrebujejo pred ustvarjanjem. Lahko jo 

dobijo po kratkem razgovoru, po premišljevanju o zastavljenem problemu, po opazovanju 

drugih v skupini ali po razmišljanju o svojih že ustvarjenih delih. 

6.2 Zunanje spodbude 

Med zunanje spodbude spada opazovanje in raziskovanje okolja, izdelkov, glasbe, zvokov, 

poezije, pravljice, čutnih spodbud, oblačil in različnih rekvizitov. To so lahko blago, elastika, 

obroči, žoge, vrvi, časopisni papir … Z njimi otrok ustvarja z odnosom do oblike, gibanja in 

funkcije predmeta (Geršak, 2015).  

Rekvizite oziroma predmete lahko mečemo v zrak, imitiramo njihovo gibanje, jih lovimo, 

pustimo, da padejo na tla in tam improviziramo z njimi. Lahko se jih dotikamo, jih mečemo, 

se z njimi kotalimo, valjamo, plazimo, jih mečkamo ali raztegujemo. Pri tem lahko ležimo, 

sedimo, klečimo, čepimo, skačemo, stojimo, hodimo, tečemo ali se drugače premikamo po 

prostoru. Z lahkimi ali dolgimi predmeti lahko ustvarjamo loke, kače ali vijuge (v zraku in na 

tleh). Čeznje lahko skačemo, se lovimo … Lahko jih vlečemo, potiskamo, upogibamo, 

zvijamo, raztegujemo in iščemo odnose med predmetom, prostorom, časom in kvaliteto giba 

ter samim gibom, ki ga predmeti omogočajo (Zagorc, 1992). 

Lahko uporabimo ritmične in zvočne pripomočke kot so Orffovi instrumenti, instrumente, ki 

jih sami izdelamo (tolkala, brenkala) ali naravne materiale (kamenčki, pesek, lesene palčke). 

Z njimi raziskujemo ritem, odnose med njim in gibanjem (Zagorc, 1992) … 

Gibanje pod krinko povzroča neverjetne učinke, zato je smiselno uporabiti maske. Doživljanje 

gibanja z njimi pride bolj do izraza. Lahko so kupljene ali izdelane iz kartonskih škatel, vreč, 

kosov blaga, časopisa ali krep papirja. Otrok postane pod krinko odprt in sproščen (Zagorc, 

1992). 

M. Zagorc (1992) v nadaljevanju svetuje, da veliko naredimo že, če le spremenimo okolje, 

npr. v prostor postavimo kos pohištva, škatle, zaboje, gajbice, spremenimo osvetlitev 

(zatemnitev, reflektorji) ali plesno okolje (npr. plešemo zunaj). Lahko napeljemo elastiko ali 

vrvi. S tem je otrok prisiljen spremeniti gibanje in se prilagoditi novemu okolju, kar pripelje 

do novih možnosti za ustvarjanje. 
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Glasba ima za ustvarjanje velik pomen. Otroci se ob glasbi gibljejo, pri tem upoštevajo 

določena pravila in poslušajo oziroma upoštevajo ritem, tempo in melodičnost glasbe (Zagorc, 

1992).  

Enakega mnenja je tudi M. Koban Dobnik (2006), saj poudarja, da glasba lahko umiri ali 

aktivira, spodbuja domišljijo, sprošča in omogoča sodelovanje z drugimi. Otroci morajo 

glasbo doživeti, da jo lahko izrazijo. Pri načrtovanju dejavnosti moramo upoštevati njihove 

interese in razvojne zmožnosti. 

II EMPIRIČNI DEL 

7.0 METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 

7.1 Opredelitev problema 

»Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini (Zagorc, 

2006, str. 17).« Izhaja iz telesa in njegovega gibanja. Otroci imajo prirojeno potrebo po 

gibanju in za zdrav razvoj jim ga moramo omogočiti. B. Kroflič in D. Gobec (1995) 

opredeljujeta plesno vzgojo kot vzgajanje s plesom. Pri tej vzgojni in učni metodi oblikujemo 

gib, se preko njega izražamo in z njim ustvarjamo. 

Ustvarjalni gib vpliva na otrokov celostni razvoj. Ples ima pri tem veliko vlogo, saj se otrok 

ob njem začenja zavedati svojega telesa, časa in prostora. Vpliva na samozavedanje, občutje 

uspeha in zadovoljstva ter tudi na socialne spretnosti (Zagorc, 2006). Pomemben je za otrokov 

psihomotorični, spoznavni in čustveno-socialni razvoj. Med spretnosti psihomotoričnega 

razvoja spada zavedanje prostora. Pod to štejemo osebni prostor, splošni prostor, nivoje, 

smeri, prostorske in talne vzorce ter velikost (Kovač Valdés, 2011).  

Telo pri kakršnem koli gibanju uporablja prostor, moč (energijo) in čas. To so osnovni 

elementi plesa, ki omogočajo ustvarjalnost v plesni vzgoji. Ustvarjanje pomeni raziskovanje 

elementov plesa (Kovač Valdés, 2011). Eden od teh elementov, na katerega se bom 

osredinila, je prostor. Sem sodi velikost (majhno, srednje, veliko), nivo (visok, srednji, nizek), 

oblika (okroglo, ravno), smer (naprej, nazaj, vstran, diagonalno), pot (naravnost, zavito, cik-
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cak, krožno), razmerje (blizu, narazen) in velikost giba (majhen, srednji, velik) (Laban, 2002, 

v Geršak, 2014). 

Pri plesni vzgoji je priporočeno uporabljati tako imenovane plesne spodbude. Te so lahko 

zunanje ali notranje. Med zunanje spadajo glasba in različni rekviziti, kot so na primer 

trakovi, obroči, baloni, maske, kostumi – nestrukturiran material ... Notranje spodbude pa 

predstavljajo notranje predstave, ki izhajajo iz predhodnih doživetij oziroma domišljijskih 

predstav otroka (gibanje, vedenje živali, oblike v okolju, likovne spodbude, podoživljanje 

čustvenih stanj …) (Kroflič, Gobec, 1995).  

V diplomskem delu bom oblikovala in izvajala dejavnosti, s katerimi spodbujamo razvijanje 

prostora kot elementa plesa pri otrocih, starih 1–2 let. To mi predstavlja velik izziv, saj o 

plesnosti in plesnih dejavnostih pri toliko starih otrocih ni veliko obstoječe literature. 

Pripravila bom plesno-gibalne aktivnosti, ki bodo vključevale nestrukturiran material. 

Otrokom bom material ponudila, jih opazovala in sproti dokumentirala dogajanje. Predvsem 

bom pozorna na usvajanje elementa prostora. 

7.2 Cilji 

 C 1: Raziskati, kako razvijati prostor kot element plesa pri otrocih, starih 1–2 let. 

 C 2: Preveriti, kako se otroci odzivajo na plesne dejavnosti, ki spodbujajo razvijanje 

prostora kot elementa plesa. 

 C 3: Izbrati primerne plesne spodbude za razvijanje prostora kot elementa plesa in 

preveriti, kako se otroci nanje odzivajo. 

7.3 Raziskovalna vprašanja 

 R 1: Kako oblikovati dejavnosti, ki bi razvijale prostor – element plesa pri otrocih, ki so 

stari 1–2 let? 

 R 2: Kako se otroci odzivajo na plesne dejavnosti, ki razvijajo element plesa – prostor? 

 R 3: Katere plesne spodbude ponuditi otrokom za razvijanje prostora kot elementa plesa in 

kako se le-ti nanje odzivajo? 
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7.4 Raziskovalna metoda 

Uporabila bom deskriptivno oziroma opisno metodo pedagoškega raziskovanja in kvalitativni 

raziskovalni pristop.  

7.4.1 Opis vzorca 

Vzorec je namenski. Zajema 14 (vpisanih) otrok vrtca Mehurčki v Komendi, v skupini 

Metuljčki, kjer sem zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice. Dečkov je 7, ravno toliko je 

deklic. Stari so 1–2 let. 

7.4.2 Pripomočki 

 nestrukturiran material 

 baloni 

 senzorne plošče 

 CD Hoj, Hoj, z nami zapoj! (Veler in Remškar, Založba Mladinska knjiga, 2002) 

 CD Putumayo kids: pesmi za otroke (Putumayo World Music, 2004) 

 tabela elementov plesa (Laban, 2002, v Geršak, 2015, str. 40) 

7.4.3 Tehnike zbiranja in obdelave podatkov 

 strukturirano (načrtno) opazovanje z aktivno udeležbo 

 dokumentiranje z zapisovanjem, fotografiranjem in snemanjem 

 splošna analiza (sodelovanje, občutki, gibalni napredek v procesu izvajanja) 

8.0 IZVEDBA DEJAVNOSTI 

8.1 Črta 

Cilji: 

 spoznavanje različnih oblik in barv, 

 spoznavanje različnih nivojev v prostoru in spodbujanje gibanja na različnih nivojih, 

 spoznavanje različnih poti v prostoru in gibanje po njih, 
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 gibanje v različnih smereh, 

 odzivanje na glasbo. 

Potek dejavnosti 

V igralnici sem odmaknila mize in stole k stenam, s čemer sem otrokom omogočila veliko 

prostora in neoviranega gibanja. Na tla sem nalepila lepilne trakove različnih barv in oblik. 

Barve so bile modra, rumena in rdeča, oblike pa ravna črta, lomljena črta, valovita črta in 

kriva, sklenjena črta. Nato sem v igralnico povabila otroke in jim rekla, naj sezujejo copate. 

Ko so zagledali oblike na tleh, niso začeli takoj hoditi po njih, temveč ob njih. Nekateri so 

hodili počasi, drugi hitreje. Kmalu sem se jim pridružila. Začela sem hoditi po ravni črti, 

najprej naprej, nato vzvratno. Nato sem črto začela preskakovati. Otroci so me začeli 

posnemati. Dejavnosti sem dodala glasbo. Ker sem želela doseči kontrast, sem sprva izbrala 

umirjeno, klasično glasbo, kasneje pa bolj živahno. Razlika med gibanjem ob prvi in drugi 

glasbi je bila očitna. Da bi dejavnost nadgradila, sem začela po črti hoditi v čepečem položaju. 

Spodbudila sem jih tudi k hoji po vseh štirih in plazenju. 

 

Slika 8.1: Hoja po črtah 
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Slika 8.2: Gibanje po krivi, sklenjeni črti 

 

 

Slika 8.3: Hoja po črti naprej 
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Slika 8.4: Gibanje po črtah po vseh štirih 

 

Evalvacija dejavnosti 

Otrokom nisem dala drugih navodil, saj sem želela, da najprej sami raziščejo prostor. Ko so 

zagledali nalepljene trakove, so bili navdušeni. Nekateri so začeli teči po prostoru. Presenetilo 

me je, da otroci niso začeli stopati po črtah/oblikah, ampak so se trudili, da jih ne bi pohodili. 

Ko sem se jim pridružila in še sama začela hoditi po črti, sprva naprej, so me začeli 

posnemati. Deček R. je začel hoditi za mano točno po liniji črte. Nato sem začela hoditi 

vzvratno. Otroci so se trudili, da bi sledili mojemu gibanju. V oči mi je padel deček L, ki se je 

trudil hoditi točno po valoviti črti. Deklica Z je prinesla figurico konjička in ga premikala po 

ravni črti. Deklica B se je postavila znotraj krive sklenjene črte in nekaj časa stala na mestu. 

Prav tako je to pritegnilo dečka M, ki je stal znotraj nje in se nekajkrat zavrtel. Pridružila sem 

se otrokom in se začela gibati po črti po vseh štirih. Otroci so me takoj začeli posnemati. Nato 

sem začela hoditi vzvratno. Ravno tako so se trudili skakati.  

Ko sem začela predvajati glasbo, so otroci začeli slediti njenemu ritmu. Pridružila sem se jim 

in se ob počasni glasbi umirjeno zibala. Ko je bila glasba umirjena, so se otroci gibali 

počasneje, ob hitrejših ritmih pa hitreje. Od navdušenja so pri hitri glasbi veselo cvilili in 

tekali po celotnem prostoru. Deček L se je vrtel na mestu, dokler ni izgubil ravnotežja, vsaj 

trije otroci pa so veselo ploskali ob živahni glasbi. Zelo sem bila presenečena, ko sta me 

deček R in deklica N začela posnemati in se v čepečem položaju gibati po črti tik za menoj. 
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8.2 Čutna pot 

Cilji:  

 spoznavanje velikosti – ozko in široko, 

 uporaba različno velikih gibov, 

 razvijanje ravnotežja, 

 razvijanje taktilnega občutka s stopali. 

Potek dejavnosti 

Na tla sem položila senzorne podlage v obliki poti. Za širšo pot sem postavila dve podlagi eno 

ob drugo, za ožjo pa le eno. Otroke sem povabila, naj sezujejo copate in jih s pomočjo 

vzgojiteljice postavila v kolono. Navodila praktično niso bila potrebna, saj so otroci kar sami 

začeli stopati po podlagah. V nadaljevanju sem senzorne podlage postavila v obliki kroga. 

Otroci so se najprej začeli prerivati, zato jih je nekaj skoraj izgubilo ravnotežje. 

 

Slika 8.5: Hoja po senzornih ploščah 
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Slika 8.6: Skupna hoja po senzornih ploščah 

 

 

Slika 8.7: Hoja po senzornih ploščah v krogu 

 

Evalvacija dejavnosti 

Želela sem, da so otroci bosi oziroma obuti le v nogavice. S tem bi s stopali zaznavali različne 

podlage. Otroci so po čutni poti že hodili, a ne v taki postavitvi. Brez navodil so začeli stopati 

po njej. Nekateri otroci so stopali le po ozki poti, trije pa so hodili tudi po široki poti. Hodili 

so lepo, eden za drugim, brez prerivanja. Opazila sem, da jih je po ozki poti večina stopala 

tako, da so na podlago položili najprej eno, nato pa še drugo nogo. Skušala sem jih usmeriti 

tudi v vzvratno hojo, a jim je to predstavljalo kar nekaj težav. 
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Ko sem senzorne plošče postavila v krog, sem jih morala usmerjati, saj so se sprva malo 

prerivali. Pri stopanju so se morali kar truditi, da so ohranili ravnotežje. Skušala sem doseči, 

da bi hodili v krogu, a jih je večina izmenjaje vstopala in izstopala iz kroga.  

8.3 Elastika 

Cilja: 

 razvijanje različnih načinov gibanja z elastiko, 

 spoznavanje različnih nivojev v prostoru in spodbujanje gibanja na različnih nivojih. 

Potek dejavnosti 

V igralnici sem znova umaknila mize in stole k stenam in čez celoten prostor napeljala 

elastično vrv, široko en centimeter. Otroci so medtem čakali na hodniku. Ko sem jih povabila 

v igralnico, smo se najprej sezuli. Z elastiko so bili sprva zelo previdni. Počasi so stopali 

preko nje. Kmalu so ugotovili, da je vrvica prožna in so jo začeli vleči, najprej z rokami in 

nato še z nogami. Pridružila sem se otrokom in začela hoditi po elastiki. Takoj so me začeli 

posnemati. Nato sem se začela po vseh štirih plaziti pod elastiko. Otroci so mi znova sledili. 

Večkrat sem uporabila izraza pod in nad. Spodbudila sem jih tudi k hoji po elastiki. 

 

Slika 8.8: Spoznavanje elastike 
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Slika 8.9: Gibanje pod elastiko 

 

 

Slika 8.10: Ležanje pod elastiko 

 

Evalvacija dejavnosti 

Otrokom je bila dejavnost z elastiko nova. Ko sem jih povabila v igralnico, so jo zelo 

previdno začeli prestopati. Kar nekaj jih je imelo težave, saj so se v elastiko zapletli bodisi z 

rokami bodisi z nogami. Deklica B se je glasno jezila, a se ji je le uspelo izviti iz primeža. 

Navdušilo me je, da sta se dve deklici sami ulegli pod elastiko. Spodbujala sem ju z besedami, 

naj se plazita kot črva. Sledili so jima tudi drugi otroci. Deklica N si je pri gibanju pomagala z 

rokami in je elastiko dvigovala pred seboj. Deklica Z pa je v nasprotju z njo, pri 

premagovanju ovire – elastike, visoko dvigala noge. Presenetil me je deček L, ki je bil 

navdušen nad elastičnostjo vrvice. S sprednjim delom telesa se je uprl vanjo in jo raztegnil 

vse do nasprotne strani igralnice in nazaj.  
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Kljub temu, da je bilo prisotnih trinajst otrok, tega ni bilo čutiti, saj so se otroci razporedili po 

celotnem prostoru. Niso se niti zaletavali niti prerivali. 

 

Slika 8.11: Raztegovanje elastike 

8.4 Tkanina 

Cilji: 

 razvijanje taktilnega občutka, 

 spoznavanje velikosti in lastnosti tkanine, 

 spodbujanje ustvarjalnega gibanja s tkanino, 

 spodbujanje sodelovanja med otroki. 

Potek dejavnosti 

Na sredino igralnice sem na tla položila velik kos napol prosojne tkanine. Otroke sem zopet 

povabila, naj se sezujejo. Brez nadaljnjih navodil sem jih sprva le opazovala. Otroci so začeli 

zelo previdno stopati po tkanini. Ko so postali pogumnejši, so spoznali, da tkanina drsi, saj jih 

je kar nekaj izgubilo ravnotežje. V nadaljevanju se je nekaj otrok nanjo usedlo. Deček L si je s 

tkanino pokril noge, nato pa ga je deklica N pokrila še po celotnem telesu. Prijela sem za 

konec tkanine in jo skupaj z otroki začela vleči po prostoru. Otroke sem prosila za pomoč in 

nekaj se mi jih je pridružilo pri vlečenju. Z vzgojiteljico sva nato tkanino raztegnili in 
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dvignili. Otroci so šli pod tkanino in navdušeno tekali. Znova sem predvajala najprej mirno, 

klasično glasbo in nato živahno, hitro glasbo. 

 

Slika 8.12: Raziskovanje tkanine 

 

 

Slika 8.13: Dvigovanje tkanine 
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Slika 8.14: Pokrivanje s tkanino 

 

 

Slika 8.15: Gibanje pod tkanino 

 

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so bili na začetku malo zadržani, a so se hitro sprostili. Začeli so hoditi po tkanini. 

Deklici B se je material tkanine zdel zanimiv, saj si je vzela čas in ga temeljito pretipala. Ko 

se je večina otrok usedla na tkanino, jih je deklica N želela vleči po prostoru. Ugotovila je, da 

je »tovor« pretežak, zato je otroke želela z glasovi in kretnjami prepričati, naj vstanejo. Takrat 

sem jaz prevzela vlečenje tkanine, pri čemer mi je kar nekaj otrok pomagalo. Ko sva z 

vzgojiteljico dvignili tkanino in jo raztegnili, sem otrokom zaklicala: »Kdo bo šel pod 

tkanino?« Navdušeno so stekli pod njo. 
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Ko sem predvajala umirjeno, počasno glasbo, so otroci počasi hodili po tkanini. Pri živahni 

glasbi pa so veselo tekali po njej in jo vlekli. Deklica Z se je vrtela na mestu in veselo 

ploskala. 

 

Slika 8.16: Vlečenje tkanine 

 

 

Slika 8.17: Skrivanje pod tkanino 

8.5 Kosi tkanin 

Cilji: 

 spoznavanje različnih velikosti tkanin, 

 spoznavanje drugih lastnosti tkanin, 

 spodbujanje ustvarjalnega gibanja s tkanino. 
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Potek dejavnosti 

Iz velike vreče sem začela vleči različno velike kose blaga. Bile so različne vrste tkanin v 

raznolikih barvah in velikostih. Polagala sem jih na tla igralnice. Otroci so, kot prej po 

velikem kosu tkanine, začeli hoditi po koščkih blaga. Kasneje so začeli blago pobirati in 

prenašati po igralnici. Deklica Z je več kosov blaga prenesla od enega konca igralnice do 

drugega, kjer si je naredila nekakšno »gnezdo«. Tja se je nato tudi ulegla. Otroci so blago 

raziskovali s tipanjem in med drugim iskali prosojno blago. Tega so si namestili na oči in 

kukali skozenj. Deček V se je postavil pred ogledalo, si kos tkanine ovil okrog vratu in 

občudoval svoj odsev. Deklica N je na tla položila dojenčka in ga pokrivala z različnimi kosi 

blaga. Tudi tokrat sem jim predvajala najprej počasno in nato hitro glasbo. 

 

Slika 8.18: Prvi stik s kosi tkanin 

 

 

Slika 8.19: Ovijanje dojenčka v kose tkanin 
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Evalvacija dejavnosti 

Otroci so sprva začeli hoditi po kosih tkanin, tako kot prej po veliki tkanini. Nato so jih začeli 

pobirati. Uporabili so jih za pokrivanje dojenčka ali pa so si tkanino ovili okrog vratu. Deček 

L si je kos blaga ovil okrog glave, Deček V pa si je glavo z njim pokril. Deklica Z si je izbrala 

več kosov tkanin in jih začela nositi na kup na preprogi. Nato se je nanj tudi ulegla. Dečka L 

in V je pritegnil kos tkanine, ki je bil zelo mehak. S tipanjem sta raziskovala material.  

Ko sem otrokom predvajala počasno glasbo, so kose blaga uporabili kot rekvizite. Držali so 

jih v rokah in se gibali ob zvokih glasbe. Deček L je kos tkanine vrgel v zrak in opazoval 

njeno gibanje. Ko je nastopila živahna glasba, se je deček V začel vrteti na mestu s tkanino 

okrog vratu. Deklica N ga je začela posnemati. 

 

Slika 8.20: Ustvarjalno gibanje s tkanino 

 

 

Slika 8.21: Tipanje tkanine 
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Slika 8.22: Pokrivanje s kosi tkanin 

8.6 Baloni 

Cilji: 

 spoznavanje nivojev v prostoru in spodbujanje gibanja na različnih nivojih, 

 razlikovanje velikosti med baloni in njihovega razmerja (blizu-narazen),  

 spoznavanje in utrjevanje barv. 

Potek dejavnosti 

S pomočjo vrvi sem po igralnici obesila balone različnih velikosti in barv. Upoštevala sem 

različne nivoje in jih razporedila po različnih višinah. Nato sem otroke povabila v igralnico. 

Ob pogledu na balone so bili navdušeni. Takoj so stekli k njim in jih začeli loviti z rokami. 

Spodbujala sem jih, naj dosežejo tudi tiste balone, ki so bili obešeni na višjem nivoju. Nato 

sem jih usmerila tudi k balonom določenih barv. Poleg izrazov za barve sem uporabljala tudi 

izraza velik/majhen.  
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Slika 8.23: Lovljenje balonov 

 

 

Slika 8.24: Poskus dotikanja balona 

 

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so se takoj zapodili med balone. Ob moji spodbudi, naj ulovijo balone, ki jih sprva niso 

dosegli, so začeli stopati na prste. Deklica N se je znašla in prinesla dve plastični lopatki ter z 

njima skušala doseči balone. Otroke sem nato usmerila k balonom določene barve. Dejala sem 

jim npr.: »Kdo bo dosegel rdečega?« S tem so spoznavali tudi barve. Otroke sem nato 

spodbudila, da se balonov dotikajo z različnimi deli telesa. Najprej z rokami, nato z nogami in 

nazadnje še z glavo. Otroci so me poskušali posnemati, nekaj težav so imeli pri doseganju 

balonov z glavo. 
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Slika 8.25: Uporaba lopatk pri dotikanju balona 

8.7 Vlak, velikani in vile 

Cilji: 

 razvijanje domišljije in spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, 

 spoznavanje tempa hitro-počasi, 

 spoznavanje in razlikovanje hitrih in odsekanih ter počasnih in togih gibov. 

Potek dejavnosti 

Stole in mize sem zopet umaknila, da bi bilo čim več prostora. Otrokom sem predvajala tri 

skladbe, eno za drugo. Prva je bila Vlak:  

U, u, u, u, u, u, u, u, u, u, 

kdo ulovi me, naj pove! 

Če kdo pravi, da me ujame, 

rečem mu, da figo ve. 

(Besedilo in glasba: Janez Bitenc) 

Ko so otroci zaslišali glasbo, so se razigrano začeli gibati po celotnem prostoru. Veselo so 

tekali in krilili z rokami. 
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Nato se je pričela naslednja skladba z naslovom Velikani: 

Mi, velikani, močni kot vulkani, 

mi, velikani, težki telebani, 

mi, velikani, smo strah in trepet. 

(Besedilo: Slavica Remškar, glasba: Katja Virant Iršič) 

Ko se je ritem glasbe upočasnil, so se umirili tudi otroci. Pridružila sem se jim in oponašala 

hojo velikanov, uporabljala sem toge in počasne gibe. Otroci so mi hitro začeli slediti. 

Zadnja skladba je bila Dobre vile: 

V snegu bele, 

v češnjah rdeče, 

v zarji zlate, 

v morju modre, 

v noči svetle, 

v srcu mile – 

dobre vile. 

(Besedilo: Slavica Remškar, glasba: Katja Virant Iršič) 

Ob tej skladbi so se otroci še bolj umirili, nekateri so celo obstali. Ko sem roke uprla ob bok 

in se začela nežno zibati, so sledili mojemu gibalnemu motivu. 

Evalvacija dejavnosti 

Pri skladbi Vlak so bili otroci zelo veseli in razigrani. Tekali so po prostoru in izpuščali zvoke 

veselja. Nekateri so topotali z nogami po tleh. Uporabljali so hitre in odsekane gibe. Nekaj 

deklic in dečkov je teklo eden za drugim. Ko se je začela naslednja skladba, so obstali in me 

začeli posnemati. Njihovi gibi so postali počasni in togi, pri hoji so se rahlo zibali. Pri zadnji 

skladbi pa so uporabili bolj graciozne gibe. Deklica N se je ob skladbi zavrtela in počasi 

mahala z rokami. 

Otroci so me pri tej dejavnosti še posebej presenetili, saj so sledili različnim ritmom skladb in 

se ob njih ustvarjalno gibali. 
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Slika 8.26: Ples vlaka 

 

 

Slika 8.27: Ples velikanov 

 

 

Slika 8.28: Ples vil 
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8.8 Milni mehurčki 

Cilji: 

 razvijanje domišljije in gibalne ustvarjalnosti, 

 spoznavanje in prepoznavanje okrogle oblike, 

 spoznavanje nivojev v prostoru in spodbujanje gibanja na različnih nivojih. 

Potek dejavnosti 

Otrokom sem začela pihati milne mehurčke. Nemudoma so jih začeli loviti z rokami. Ko se je 

začetno navdušenje poleglo, sem jih spodbujala, naj ulovijo mehurčke, ki jih sprva niso 

dosegli. Otroci so stopali na prste in se jih trudili doseči. Nato sem milne mehurčke pihnila na 

preprogo, tako da so se nekaj časa obdržali. Otroke sem povabila, naj ujamejo še te. Nekaj 

otrok se je kar s celotnim telesom uleglo na preprogo. Vprašala sem jih, ali lahko ujamejo 

mehurčke z glavo in jim to tudi pokazala. Otroci so me začeli posnemati. Enako sem ponovila 

še z nogo, najprej z levo in nato z desno. Pričeli so milne mehurčke brcati z nogami in po njih 

hoditi. 

Dejavnost sem nadgradila s spodbujanjem otrok, naj se gibljejo kot milni mehurčki. 

 

Slika 8.29: Lovljenje milnih mehurčkov 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Spruk, Nika; diplomsko delo 

44 

 

Slika 8.30: Poskus dotikanja milnih mehurčkov 

 

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so bili nad milnimi mehurčki navdušeni. Sprva so veselo vpili in jih lovili z rokami. Ko 

sem jih usmerila na različne nivoje v prostoru, so se začeli stegovati za mehurčki in hoditi po 

njih. Pri nizkem nivoju me je presenetilo nekaj otrok, ki so odkrili svojo rešitev. Na mehurčke 

na preprogi so se vrgli s celotnim telesom. Nekaj težav jim je predstavljalo lovljenje 

mehurčkov z glavo in nogami. 

Ko sem otroke spodbudila, naj bodo milni mehurčki, so me pri gibanju posnemali. Bili smo 

počasni, nato hitri mehurčki pa tudi majhni in veliki. Začeli smo pri visokem nivoju, na koncu 

pa pristali na tleh. Vsi otroci so sodelovali in posnemali gibanje milnih mehurčkov. 

 

Slika 8.31: Opazovanje gibanja milnega mehurčka 
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Slika 8.32: Lovljenje milnih mehurčkov na tleh 

 

9.0 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Ko sem se odločila izvajati plesne dejavnosti pri otrocih, starih 1-2 let, sem si postavila velik 

izziv. Na začetku me je skrbelo, kako bom to lahko izvedla, saj otroci še niso bili sposobni 

verbalnega komuniciranja. Niso mi mogli npr. ubesediti svojih odzivov oziroma idej, zato 

sem morala to razbrati iz njihovega neverbalnega izražanja. Toda z vsako dejavnostjo so me 

otroci bolj presenečali s svojim sodelovanjem in predvsem sposobnostmi. Dostikrat najmlajše 

otroke v vrtcu podcenjujemo, saj zmorejo veliko več, kot si lahko predstavljamo. 

V nadaljevanju bom interpretirala rezultate in odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem si 

jih zastavila pred začetkom izvajanja dejavnosti. 

R 1: Kako oblikovati dejavnosti, ki bi razvijale prostor – element plesa pri otrocih, ki so stari 

1–2 let? 

Ko sem se znašla pred tem vprašanjem, mi je predstavljal kar velik zalogaj. Po mojih 

dosedanjih izkušnjah v praksi se večina plesnih dejavnosti izvaja pri starejših otrocih oziroma 

pri otrocih od tretjega leta starosti dalje. Dejavnosti sem morala prilagoditi njihovi starosti. To 

sem storila tako, da sem jih poenostavila. Želela sem, da bi otroci v dejavnostih uživali in 

prostor kot element plesa spoznavali preko igre. V mislih sem imela tudi, da dejavnosti zaradi 
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starosti ne smejo trajati predolgo, saj nisem želela, da bi izgubili pozornost. A otroci so me 

zelo presenetili, saj so ohranili pozornost in pri vseh dejavnostih zelo dolgo vztrajali. 

V. Geršak (2014) opozarja, da otrok ne smemo spodbujati k ustvarjanju shematične in všečne 

oblike gibanja. Bistveno je, da spodbujamo proces ustvarjanja, ki je pomembnejši od 

rezultata. Pomembno je, da otrokom prepustimo možnost lastnega raziskovanja in ustvarjanja, 

kar na koncu pripelje tudi do plesnih stvaritev. Moj cilj je bil, da dam otrokom čim manj 

navodil. Želela sem, da sami raziskujejo prostor. Izkazalo se je, da navodila praktično res niso 

bila potrebna. Ponudila sem jim različne materiale: senzorne plošče, elastiko, tkanino, balone 

in milne mehurčke. Na tla sem nalepila lepilni trak v različnih oblikah in jim predvajala 

glasbo. Vse to so bile zunanje spodbude za raziskovanje prostora kot elementa plesa in 

njihovo plesno ustvarjanje. Otroke sem najprej opazovala pri raziskovanju, šele nato sem se 

jim pridružila pri dejavnosti in jih po potrebi usmerila. 

R 2: Kako se otroci odzivajo na plesne dejavnosti, ki razvijajo element plesa – prostor? 

Otroci so se na dejavnosti odzivali različno. Vsi so bili radovedni, toda nekateri so bili sprva 

malo zadržani. Najprej so le opazovali, a so se kasneje pridružili drugim otrokom. Ponujeni 

material je večina začela takoj raziskovati, in sicer s hojo po njem, tipanjem ali lovljenjem. 

Menim, da so jim bili vsi materiali enako zanimivi, saj se z izjemo balonov z njimi niso ravno 

vsakodnevno srečevali. Otroke sem pri vsaki dejavnosti sprva opazovala, šele nato sem se jim 

pridružila. Po začetnem raziskovanju sem jih usmerila tako, da sem jim postavila določene 

izzive, npr. naj se po črti gibljejo vzvratno, dosežejo balon določene barve ali ujamejo milni 

mehurček z glavo. Otroci so uspešno sledili mojim usmeritvam. H gibalni ustvarjalnosti sem 

jih spodbujala tudi z metodo vodenja – otroci so povzemali moj gibalni motiv. 

Sodelovali so prav vsi otroci, kar se mi je zdel največji uspeh. Nihče ni posegel po igračah, 

kljub temu, da so jim bile ves čas na voljo. Iskali so različne rešitve gibalnih problemov, 

nekaj otrok je posnemalo gibanje drugih. Uporabljali so različne dele telesa, različno velike 

gibe ter se gibali v različnih smereh in nivojih. 

V. Geršak (2014) pravi, da je pomembno koreografsko orodje prehod iz ene ideje v drugo, iz 

počasne oblike v hitro različico. To sem uporabila tudi sama, ko sem otrokom sprva 

predvajala počasno, nato pa hitro skladbo. Otroci so doživljali ritem in melodijo ter se temu 
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primerno gibali. Pri počasni glasbi so se gibali počasi in bolj na mestu, nekateri so se zibali in 

počasi vrteli. Pri živahni glasbi pa so tekali naokrog, uporabljali odsekane gibe in z glasovi 

izražali živahnost ter veselje. 

Pri načrtovanju dejavnosti sem se ravnala po tabeli elementov plesa (Laban, 2002, v Geršak, 

2015, str. 40). Trudila sem se, da bi pri otrocih razvijala naslednje sestavine elementa plesa – 

prostora: velikost, nivo, obliko, smer, pot in razmerje. Pri hoji po črti so otroci spoznavali 

različne poti v prostoru in se po njih gibali. Gibali so se v različnih smereh (naravnost, 

vzvratno). Pri tem sem jih usmerjala z lastnim gibanjem. Lepilni trak, nalepljen na tla, jim je 

omogočil seznanjanje z različnimi barvami in oblikami. Otroci so se gibali tudi na različnih 

nivojih, saj so po črtah hodili, jih preskakovali in po njih hodili v čepečem položaju. Gibanje 

na različnih nivojih je bilo zaslediti tudi pri dejavnosti z elastiko, ko so po njej hodili ali se 

pod njo plazili. Tudi tukaj sem jih spodbujala z lastnim gibalnim motivom. Ko so prestopali 

elastiko, so nekateri visoko dvigovali noge. Pri dejavnosti z baloni sem otroke spodbujala, da 

so dosegli tudi tiste, ki so bili obešeni višje. Stegovali so se za njimi in postavljali na prste, 

kar ravno tako pomeni gibanje na višjem nivoju. Balone sem obesila neenakomerno z 

namenom, da so otroci spoznavali razmerje (blizu, narazen). Senzorne plošče sem postavila v 

obliki poti, in sicer v ozko in široko. Velikost oziroma širina poti je otroke spodbudila v 

različna gibanja, saj so se po ozki poti morali gibati drugače kot po široki. Pri dejavnosti s 

tkanino sem dosegla kontrast z velikostjo, ko sem otrokom ponudila najprej velik kos tkanine, 

nato pa več manjših kosov različnih tkanin. Dejavnost z milnimi mehurčki je otroke 

spodbudila h gibanju na različnih nivojih, saj so mehurčke poskušali ujeti oziroma pohoditi. 

Ravno tako so spoznavali njihovo okroglo obliko.  

Dotaknila sem se tudi drugega elementa plesa, in sicer časa, saj so otroci ob glasbi doživljali 

in upoštevali njen ritem, tempo in melodičnost. Otrokom sem pri večini dejavnosti predvajala 

najprej počasno in nato hitro glasbo. To jih je spodbudilo, da so se gibali hitro oziroma 

počasi. 

Največ težav je otrokom predstavljala vzvratna hoja po senzornih ploščah. Ravno tako jim je 

bil velik izziv dotikanje balonov z različnimi deli telesa. Doseganje balonov z rokami in 

nogami jim ni predstavljalo posebnih težav, suvanje balona z glavo pa je bilo zanje še 

prezahtevno. Najbolj so me otroci presenetili pri dejavnosti Vlak, velikani in vile, saj so 
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sledili ritmom skladb in se v skladu z njimi ustvarjalno gibali (pri počasni glasbi umirjeno in 

počasi, pri hitrejši pa hitreje). 

R 3: Katere plesne spodbude ponuditi otrokom za razvijanje prostora kot elementa plesa in 

kako se le-ti nanje odzivajo? 

Pri plesni vzgoji je priporočeno uporabljati tako imenovane plesne spodbude. Te so lahko 

zunanje ali notranje. Med zunanje spadajo glasba in različni rekviziti, kot so na primer 

trakovi, obroči, baloni, maske, kostumi – nestrukturiran material ... Notranje spodbude pa 

predstavljajo notranje predstave, ki izhajajo iz predhodnih doživetij oziroma domišljijskih 

predstav otroka (gibanje, vedenje živali, oblike v okolju, likovne spodbude, podoživljanje 

čustvenih stanj) (Kroflič, Gobec, 1995).  

Ko sem razmišljala, katere spodbude ponuditi otrokom, sem najprej pomislila na glasbo. 

Glasba je zunanja spodbuda, ki sproži ples. Otrok doživlja ritem in melodijo in to izraža v 

gibanju (Koban Dobnik, 2005). Ker ples ni le koreografija, sem želela, da se otroci gibljejo ob 

glasbi in se s tem izražajo. Želela sem razvijati kontrast, zato sem uporabila sprva počasno in 

nato hitro glasbo. Isto glasbo sem uporabila pri različnih materialih in pri skoraj vseh 

dejavnostih. 

Spodbuda za ples je lahko tudi predmet, ki sproži gibalno ustvarjanje. Z odnosom do oblike in 

gibanja predmeta ter njegove funkcije, otrok plesno ustvarja (Koban Dobnik, 2005). 

Razmišljala sem, katere spodbude, poleg glasbe, bodo otroke pritegnile. Menila sem, da bodo 

to baloni in milni mehurčki. Dodala sem senzorne plošče in lepilni trak v obliki črt na tleh. 

Poleg tega sem otrokom ponudila nestrukturiran material, in sicer tkanino in elastiko. Moja 

izbira se je izkazala za ustrezno, saj je otroke spodbudila k lastnemu raziskovanju prostora in 

plesnemu ustvarjanju. 

10.0 ZAKLJUČEK 

Z diplomskim delom sem želela preveriti, ali plesne dejavnosti lahko uspešno izvajamo pri 

najmlajših otrocih v vrtcu, ki so sposobni plesnega izražanja, kljub temu, da še niso zmožni 

verbalne komunikacije. Ne potrebujemo koreografije oziroma učenja in spodbujanja v naprej 
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določenih gibov. Pri plesu je pomemben predvsem proces ustvarjanja in ne rezultat oziroma 

končni produkt. 

Pri vseh dejavnostih sem otrokom omogočila, da so prostor raziskovali sami. Iskali so rešitve 

gibalnih problemov in pri tem uporabljali domišljijo. Poleg razvijanja prostora kot elementa 

plesa mi je bilo pomembno, da so otroci pri dejavnostih z veseljem sodelovali in v njih 

uživali. Opazila sem, da nestrukturiran material predstavlja nešteto možnosti za raziskovanje 

in gibanje. Odločila sem se, da ga bom pri svojem nadaljnjem delu v vrtcu več uporabljala. 

Plesno-gibalne dejavnosti v vrtcu še naprej izvajam. Dejavnosti izboljšujem in dopolnjujem. 

Opažam, da so otroci z dejavnostmi usvojili pojme, kot so npr. pod, nad, na, v, skozi in 

določene gibalne vzorce, kot so npr. hoja naprej, nazaj, v čepečem položaju, plazenje … 

Otrokom ponujam nov nestrukturiran material, jim omogočam ustvarjalno gibanje ter 

raziskovanje in iskanje rešitev pri gibalnih problemih. 
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