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POVZETEK 

 

Ne glede na to, kje smo, vedno nas obdaja prostor, ki vpliva na nas (in obratno). Prostorske 

predstave se ne razvijejo same od sebe, zato je pomembno, da otrokom že zgodaj ponudimo 

čim več izkušenj. S tem namenom sem napisala diplomsko delo, ki se ukvarja s pomenom 

prostora v zgodnjem otroštvu. V raziskavo sem vključila aktivne metode učenja, ki spodbujajo 

celostni razvoj in otroka obogatijo z izkušnjami. V ospredje sem postavila ustvarjalni gib in 

tako skozi celotno diplomsko delo poskušala povezati področje plesa in arhitekture. 

V teoretičnem delu sem predstavila Kurikulum za vrtce, ki je podlaga za delo v javnem vrtcu v 

Republiki Sloveniji; sodobni koncept Reggio Emilia, italijanski koncept ustanovitelja Lorisa 

Malaguzzija; ustvarjalni gib, metodo, ki spodbuja celostno učenje z gibom; in arhitekturo, ki se 

ukvarja z urejanjem prostora. Pri vseh štirih elementih sem s pomočjo strokovne literature 

raziskala pomen prostora in na koncu povezala arhitekturo s plesom. 

V empiričnem delu so predstavljene dejavnosti na temo hiše v starostni skupini 4–5 let. 

Dejavnosti vključujejo ples, ustvarjalni gib in nekatere elemente koncepta Reggio Emilia, 

povezujejo pa se tudi z ostalimi področji Kurikuluma za vrtce. Z evalvacijo izvedenih 

dejavnosti sem dobila vpogled v proces razumevanja pojma hiša pri otrocih skozi ustvarjalne 

plesne dejavnosti. Ugotavljala sem povezavo med razvojem plesnega in konkretnega prostora 

pri otrocih. Zanimalo me je, na kakšne načine telo otroku omogoča raziskovanje prostora. 

Osredinjena sem bila tudi na odziv otrok, ki so se z ustvarjalnim gibom srečali prvič.  

Z raziskavo sem ugotovila, da so otroci pri odkrivanju plesnega prostora napredovali tudi z 

vidika konkretnega prostora. Odziv otrok na ustvarjalni gib je bil pozitiven, predvsem jim je 

bilo všeč, da so se med vodenimi dejavnostmi lahko veliko gibali. 

 

Ključne besede: ples, ustvarjalni gib, arhitektura, prostor, hiša, koncept Reggio Emilia 



ABSTRACT 

 

Regardless of where are we standing, there is always a surrounding place that affects us and 

vice versa. Spatial abilities don't develop on their own, so it is important that we give children 

enough experience early on. With this purpose, I wrote diploma thesis, based on importance of 

space in early childhood. In my study I included active teaching methods, which promote 

integrated development and enrich children with experience. I put creative movements in 

foreground and tried to connect dancing and architecture through entire diploma thesis. 

In theoretical part I introduced Curriculum for kindergartens, which is a basis for working in a 

public kindergarten in Republic of Slovenia; modern concept Reggio Emilia, the Italian concept 

of founder Loris Malaguzzi; creative movement, method that promotes integrated development 

with movement; and architecture that deals with spatial planning. I researched the importance 

of space with the help of specialised literature and then connected architecture with dancing. 

In empirical part, activities are presented on topic of house, in the age group of 4—5 years. 

Activities include dancing, creative movement and some other elements of concept Reggio 

Emilia, they connect with other parts of Curriculum for kindergarten. With evaluation of 

performed activities, I got an insight into the process of understanding the concept of house 

through creative dancing activities. I was finding out the connection between development of 

dance and specific space in children. I was interested in what ways the body of child helps with 

exploring the space. I focused on children’s response when they first encountered creative 

movement. 

With this research I found out that children exploring dance floor made progress regarding the 

specific space. The response of children on creative movement was positive, they especially 

liked that they could move a lot between guided activities. 

Keywords: dance, creative movement, architecture, place, house, concept Reggio Emilia  
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1 UVOD 

Številni strokovnjaki že več let opozarjajo, kako pomembna sta prostor in arhitektura. Strinjajo 

se, da temu področju v vzgoji in izobraževanju posvečamo premalo pozornosti. Vzgojitelji smo 

tisti, ki lahko začnemo vzgajati o prostoru že pri najmlajših, saj bodo ravno oni tisti, od katerih 

bo v prihodnje odvisno, kakšna bo kakovost prostora. Odločitev, ali in kako se bomo lotili 

vzgajanja o prostoru, sloni na nas vzgojiteljih. Pomembno je, da izberemo aktivne metode 

učenja, saj je dokazano, da so najučinkovitejše.  

Različne raziskave so pokazale, da se v vrtcih premalo izvajajo dejavnosti s področja plesa. V 

nizkem deležu tistih, ki se izvajajo, prevladujejo ljudski plesi in koreografije, ki pa ne 

spodbujajo ustvarjalnosti. Ustvarjalni gib otroku omogoča izražanje prek gibanja in velja za 

aktivno metodo učenja, kot so pokazale različne raziskave s področja nevroznanosti. Plesne 

dejavnosti v vrtcu načrtujemo s pomočjo elementov plesa, eden izmed njih je tudi prostor. 

Ker sta obe področji, tako ples kot arhitektura, tesno povezani s prostorom, ju je smiselno 

medpodročno povezati. S tem ko otrok s svojim telesom in gibanjem posega v prostor, ga tudi 

spoznava, odkriva, pridobiva prostorske predstave in izkušnje. 

V diplomsko delo sem vključila tudi elemente koncepta Reggio Emilia, saj se z nekaterimi 

elementi nanaša na ples in arhitekturo. Tako ustvarjalni gib kot koncept Reggio Emilia 

spodbujata učenje pred poučevanjem. Spodbujanje otrokovih »sto jezikov« je tesno povezano 

z ustvarjalnim gibom. Nestrukturiran material otroku omogoča neskončno veliko možnosti za 

gradnjo objektov in skulptur, s katerimi pridobiva izkušnje z arhitekturo in prostorom. Vpetost 

vrtca v kulturo okolja otroke neprestano spodbuja k opazovanju in spoznavanju okolja, v 

katerem živijo, kar pomeni, da so neprestano v stiku z arhitekturo.   
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, v katerem so zapisana temeljna načela in 

cilji predšolske vzgoje ter spoznanja o otrokovem celostnem razumevanju in dojemanju sveta. 

Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Ob 

uporabi strokovne literature dokument omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno 

predšolsko vzgojo v vrtcu. V nacionalnem dokumentu so zapisani cilji kurikuluma za vrtce, iz 

katerih so izpeljana načela, temeljna vedenja o otrokovem razvoju in učenju v predšolskem 

obdobju. Kurikulum je razdeljen na šest kurikularnih področij (gibanje, jezik, umetnost, družba, 

narava in matematika). Vsako področje vsebuje globalne cilje, iz njih izpeljane cilje, predlagane 

vsebine in primere dejavnosti ter opis vloge odraslih.  

Področje umetnosti se deli na likovno, glasbeno, plesno in dramsko umetnost. Otrok se z 

umetnostjo izraža in komunicira, lahko pokaže svoja skrita počutja in čustva, opiše dogodek ali 

stvar, eksperimentira z umetniškim jezikom. Izkušnje, ki jih otrok pridobi na umetniškem 

področju, so pomembne za uravnotežen otrokov razvoj in duševno zdravje. Da je otrok lahko 

ustvarjalen, mu moramo pri delu pustiti svobodo in mu povedati, da od njega pričakujemo 

izvirnost. Pomembno je, da ustvarimo prijazno vzdušje in vzpostavimo medsebojno zaupanje, 

saj se bo le tako otrok pripravljen odpreti in izražati (Kurikulum za vrtce, 1999). Kurikulum 

priporoča plesne dejavnosti, pri katerih je poudarek na izmišljanju, preizkušanju, doživljanju, 

izražanju, komuniciranju, igri, ustvarjanju, opazovanju, raziskovanju, sestavljanju, občutenju 

plesa in občutenju skozi ples. Naštete dejavnosti upoštevajo razvojno stopnjo predšolskega 

otroka, so procesno naravnane, spodbujajo razvijanje ustvarjalnosti in plesnosti, omogočajo 

raziskovanje plesnih elementov in ne obravnavajo naučenih plesnih koreografij (Geršak, 2010). 

Globalni cilji Kurikuluma za vrtce s področja umetnosti 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, 

1999, str. 38).  
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V Kurikulumu za vrtce (1999) je umetnost opredeljena kot sredstvo, ki otroku omogoča 

udejanjanje potencialov, ki se kažejo v njegovem igrivem raziskovanju sveta. Umetniške 

dejavnosti v vrtcu naj bi potekale tako, da otrok sam išče, raziskuje in najde odgovor ali rešitev 

na nalogo ali problem. Vzgojitelj pri tem ne sme posegati, ocenjevati, grajati otrokove estetske 

presoje. V vrtcu je priporočljivo uporabljati vmesni model, ki vsebuje najboljše iz obeh 

modelov (svoboden, odprt in na otroka usmerjen model, pri katerem je v ospredju proces, in 

model profesionalnega plesa – v ospredju je produkt) ter podpira načelo, da plesna umetnost 

sodeluje z umetnostnim, vzgojnim, procesnim, estetskim in kulturnim izobraževanjem. Vmesni 

model v treh fazah (ustvarjanje, izvajanje in gledanje plesa) daje velik pomen procesu, pa tudi 

produkt pri tem ni izključen. (Geršak in Lenard, 2012).  

2.1.1 Prostor kot element kurikuluma 

Prostor je pomemben element kurikuluma, ki mora slediti trem pomembnim načelom. Prvo 

načelo se nanaša na organizacijo zdravega, varnega in prijetnega notranjega in zunanjega 

prostora. V igralnici na dosegu otrok zagotovimo različne igrače in nestrukturiran material, kot 

so blago, škatle, oblačila za igro vlog, naravni material in tulci iz kartona, s katerimi lahko 

otroci ustvarjajo. V kotičkih z ustvarjalnim materialom, kot so voda, pesek, mivka in modelirne 

mase, zagotovimo zaščitna oblačila. V igralnici, na hodnikih in v okolici vrtca naj bodo 

razstavljeni izdelki otrok in reprodukcije umetniških izdelkov. Drugo načelo, ki ga upoštevamo 

pri ureditvi prostora, je, da otroku omogočimo zasebnost in intimnost, s tem da pripravimo 

kotiček (hiša, grad, šotor …) v odmaknjenem delu igralnice, kamor se otrok lahko umakne od 

skupine. Kot tretje načelo pa moramo zagotoviti fleksibilnost in stimulativnost prostora. 

Igralnico uredimo tako, da se spreminja glede na starost otrok in dejavnosti, ki potekajo v njej. 

Pomagamo si s paravani, improviziranimi pregradnimi stenami, stojali, nizkimi omarami in 

policami, s katerimi prostor pregrajujemo v več manjših delov. Nastale kotičke skupaj z otroki 

spreminjamo glede na dejavnosti, ki potekajo v skupini. Načelo fleksibilnosti prostora lahko 

uresničujemo glede na vrsto prostora, zunanjo in notranjo ureditev, dostopnost zunanjih 

površin, število in raznolikost prostorov (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Ko otrok sodeluje pri oblikovanju prostora, se izkustveno ukvarja z njim in pridobiva izkušnje 

za osnovne prostorske odnose, spoznava odprte in zaprte prostore ter razvija sposobnosti za 

obvladovanje lastnega telesa v različnih prostorih (Denac in Vrlič, 2001). Otrok se izrazov za 

opisovanje položajev v prostoru ne more naučiti sam. Posluša jih v vsakdanji komunikaciji, 

kasneje, ko jih razume, pa jih tudi sam uporablja. Ko otroku dajemo različna navodila, v katero 

smer naj se premika, se uči orientacije v prostoru (Japelj Pavešič, 2001). 
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2.2 KONCEPT REGGIO EMILIA 

Koncept Reggio Emilia je sodoben koncept predšolske vzgoje, ki ga je ustanovil Loris 

Malaguzzi v mestu Reggio Emilia v severni Italiji. Cilj koncepta je otroke vzgojiti v kritične 

mislece in varuhe demokracije, temelji pa na naslednjih izhodiščih: 

- vpetost vrtca v kulturo okolja: Malaguzzi (1993) pravi, da je vrtec prostor, ki izraža in 

ustvarja kulturo; če izhajamo iz lastnega zgodovinskega in kulturnega okolja, z vodenim 

raziskovanjem, igro in samoizražanjem, otroci dobijo občutek za svojo zgodovino, 

dediščino in kulturne tradicije; 

- različnost otrok: otrok je enkraten subjekt s pravicami; 

- razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu: otrok naj razvija vse čute, tudi 

tiste, ki so običajno zapostavljeni (tip, okus, voh); 

- spodbujanje in omogočanje različnih oblik otrokovega izražanja: giba, mimike, barve, 

risbe, lutke, ritma, glasbe, govora …; otrok se rodi s sto jeziki, a če jih ne spodbujamo, 

na koncu ostane le eden; 

- prednost učenja pred poučevanjem (Devjak in idr., 2009); v vrtcih Reggio Emilia je 

malo igrač, ki otroku omogočajo le en način uporabe, zato imajo kotičke z različnimi 

materiali, ki otroke spodbujajo k raziskovanju, eksperimentiranju in domiselni uporabi 

(Podobnik, 2009); 

- kakovostna interakcija in komunikacija: druženje, povezovanje in sodelovanje med 

vsemi udeleženci v vzgojnem procesu; 

- timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu; 

- projektno delo: otrokom pomaga poglobiti smisel za dogodke in pojave v njihovem 

okolju; projekti nastajajo v veliki skupini otrok, ti s pomočjo vzgojiteljev izbirajo, kaj 

bodo delali; 

- dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu: gradivo služi za 

strokovne diskusije med sodelavci in za diskusije s starši otrok. Dokumentirajo s 

pomočjo opazovanja, s transkripcijo tonskih zapisov in fotografiranjem (Devjak in idr., 

2009). 

Posebne značilnosti koncepta Reggio Emilia so pedagogika poslušanja in izražanja, 

participacija otrok v življenju in delu vrtca ter medsebojna interakcija vrtca in lokalne skupnosti 

(Devjak in idr., 2009). V tem konceptu je ustvarjalnost jedro vseh spoznavnih dejavnosti otrok, 

je kot način razmišljanja, spoznavanja in odločanja na vsakem področju otrokovega delovanja 
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(Podobnik, 2009). Umetnost vzpostavlja komunikacijo med umetnikom, občinstvom in 

umetniškim objektom. Predšolski otrok ima še šibko verbalno in matematično-logično 

inteligentnost, zato mu lahko umetnost omogoči, da pokaže svojo vednost in s poslušanjem 

(samega sebe in drugega) aktivno razvija lastno teorijo uma (Kroflič, 2011). Pri otrokovi 

ustvarjalnosti je zelo pomemben proces, bistveno bolj kot končni izdelek. V vrtcih Reggio 

Emilia ustvarjalnost spodbujajo tako, da imajo otroci na voljo različen nestrukturiran material, 

vzgojitelji zagotovijo raznolike izkušnje, otrokom pustijo dovolj časa za razvijanje idej in 

svobode pri reševanju problemov ter ponujajo sodelovanje z ustvarjalnimi odraslimi. Če 

želimo, da bodo otroci ustvarjalni, jim moramo zagotoviti okolje, v katerem se bodo počutili 

varne, samozavestne in odgovorne (Podobnik, 2009).  

2.2.1 Prostor v konceptu Reggio Emilia 

Eno izmed prej naštetih izhodišč koncepta Reggio Emilia je tudi pomen prostorov v vrtcu. Vrtec 

Reggio Emilia je prostor, ki omogoča stike med odraslimi in otroki ter pomeni okolje, kjer naj 

bi se dobro počutili otroci, vzgojitelji in starši, zato je prostor tako imenovan tretji vzgojitelj 

(Devjak in idr., 2009). Bivalno okolje nam pokaže strukturo časa in vloge, ki naj bi jih imeli 

posamezniki v tem okolju v določeni kulturi (Hočevar in Kovač Šebart, 2010). Vrtci Reggio 

Emilia imajo značilno gradnjo: zgradbe so pritlične z veliko okni, stene so bele, v prostorih je 

veliko svetlobe, ogledal, zelenja. Povsod so obešeni paneli, ki služijo za razstavljanje del otrok 

ali za predstavitev faz različnih projektov. Prostor je razgiban in razdeljen na kotičke, zato je 

videti kot prostor s stojnicami, pri čemer ima vsaka svoj projekt in svojo skupino otrok, ki se 

za določen projekt zanimajo. Ob vsaki igralnici je tudi mini atelje, kjer otroci ustvarjajo skupaj 

z ateljeristom, ki ima diplomo umetniške akademije. Vrtec ima tudi osrednji prostor, piazzo, z 

motom »Nič brez radosti« – ta služi za druženje, prijateljevanje, igro in dejavnosti, ki se 

nadaljujejo iz igralnic. Stene so v igralnicah in na hodnikih polne izdelkov, fotografij in 

projektov, zato dokumentirajo življenje otrok v vrtcu. Vrtci Reggio Emilia z organiziranostjo 

posnemajo strukturo mesta s trgi, ulicami in arkadami ter omogočajo srečanja in razgovore z 

različnimi ljudmi (Devjak in idr., 2009).  

2.3 USTVARJALNI GIB 

Ustvarjalni gib je ena izmed metod celostnega učenja in poučevanja in omogoča zanimivo 

raziskovanje lastnega gibanja, razvija telesne spretnosti, usmerja energijo, stimulira domišljijo 

in povečuje ustvarjalnost (Geršak, 2007). Ustvarjanje z gibom poteka skozi igro, ob tem otrok 

komunicira, ustvarja, se sprošča in uči z različnimi didaktičnimi, plesnimi, gibalnimi, 
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socialnimi in rajalnimi igrami ter spoznava vsa predmetna področja skozi ustvarjalno gibanje 

(Geršak, 2006). Učenje z ustvarjalnim gibom je hitrejše in učinkovitejše, pridobljeno znanje pa 

trajnejše (Šoba Sadar, 2014). Slednje potrjuje kar nekaj raziskav, osredinjenih na otrokov 

kognitivni razvoj. Jensen (1998) pravi, da ima povezava med gibanjem in učenjem pozitiven 

vpliv na možganske funkcije. Sprenger (1999) opiše gibalne strategije, ki spodbujajo 

pomnjenje. Raziskava Kentla in Dobsona (2007) potrjuje, da so plesno-gibalne dejavnosti 

otroke med poukom motivirale za učenje. Pozitivni učinki so se pokazali tudi pri pouku 

matematike (Cotič in Zurič, 2004) ter likovne vzgoje (Geršak in Prunk, 2010), kjer so v učni 

proces vključili ustvarjalni gib (Geršak, 2015).  

Ko je ustvarjalni gib uporabljen kot pristop k učenju in poučevanju različnih kurikularnih 

vsebin, izhajamo s področja gibanja in umetnosti, saj pristop zagovarja proces učenja, ob 

katerem uporabljamo svoje telo in se ob tem gibamo. Ker nam gib omogoča tudi umetniško 

izražanje in ustvarjanje, s tem pristopom dosegamo tako gibalne kot umetnostne cilje. 

Ustvarjalni gib tako temelji na medpodročnem povezovanju in vključevanju sodobnih učnih 

pristopov (Geršak, 2015). Vključevanje metode ustvarjalnega giba v vrtec in osnovno šolo 

otroku omogoča učenje z metodo igre in učenje skozi umetnost (Geršak, 2010). Služi kot 

izrazno sredstvo, igra, učenje različnih vsebin, tudi matematike, jezika in okolja (Geršak, 2007). 

2.3.1 Prostor kot element plesa 

Osnovni elementi ustvarjalnega procesa so predstavno mišljenje, domišljija in divergentno 

mišljenje, prav te pa spodbuja plesno področje v vrtcu. Predstavno mišljenje vpliva na razvoj 

plesnosti, ki jo opredelimo kot zlitje gibanja telesa v prostoru, skladno z notranjim in zunanjim 

ritmom, v harmonično celoto (Geršak in Korošec, 2011). Ko se človek giblje, telo uporablja 

prostor, energijo (moč) in čas. To so osnovni elementi plesa, ki vsebujejo tudi podkategorije 

(Geršak, 2015).  

  



7 
 

Tabela 1: Elementi plesa (Zakkai, 1997, Geršak, 2006) 

PROSTOR ENERGIJA ČAS 

velikost 

majhno, srednje, veliko 

 

nivo 

visok, srednji, nizek 

 

oblika 

zavito, ravno 

 

smer 

naprej, nazaj, vstran, 

diagonalno 

 

pot 

naravnost, zavito, cikcak, 

krožno 

 

razmerje 

blizu, narazen 

 

velikost giba 

majhen, srednji, velik 

sila 

močno, šibko 

 

teža 

težko, lahko 

 

kvaliteta 

nežno, ostro, zibajoče 

 

mirnost 

aktivna, pasivna 

napetost 

napeto, popuščeno, 

sproščeno 

hitrost 

počasi, hitro, naraščajoče, 

pojemajoče 

 

ritem 

naravno, enakomerno 

 

tempo 

hitro, počasi 

 

poudarek 

močan 

 

trajanje 

kratko, dolgo 

 

Prostor vsebuje velikost, nivo, obliko, smer, pot, razmerje in velikost giba (Geršak, 2015). 

Otrok bo ob raziskovanju prostora, predmetov, materialov ter daljne in bližnje okolice aktiviral 

čute, čustva, mišljenje in domišljijo (Geršak in Korošec, 2011). Otrok s plesno-gibalno izkušnjo 

laže razume svet okrog sebe (Geršak, 2009). Gibanje se dogaja v času in prostoru, zato se med 

ustvarjalnim gibanjem razvijajo tudi prostorske predstave. Novejše raziskave ugotavljajo, da se 

je že trileten otrok sposoben znajti v širšem prostorskem okolju, vendar ima težave z besednim 

ali grafičnim opisom, kar kaže na samostojen razvoj razumevanja prostora (Kroflič, 1999). 
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2.4 ARHITEKTURA 

Arhitektura v najširšem pomenu besede pomeni ustvarjeni fizični prostor (stavbe, 

infrastruktura, zunanji grajeni prostori). Arhitektura nas obdaja na vsakem koraku in vpliva na 

naše počutje, bivanje in delovanje. Zato je pomembno, da je oblikovana kakovostno. 

Kakovostne stavbe upoštevajo tipologijo okoliških hiš, značilnosti lokacije in potrebe 

uporabnikov ter so zgrajene trdno, iz trajnostnih materialov, ki so okolju prijazni in prijetni na 

dotik. Arhitektura se danes sooča z izzivom trajnostnega načrtovanja, ki stremi k izboljšavam 

in novostim (Filipič idr., 2014). 

Slovenski strokovnjaki (arhitekti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci) že dalj časa 

opozarjajo, da nam manjka ustrezna nacionalna prostorska politika, ki bi varovala in spodbujala 

kakovostno urejanje prostora. V zadnjem stoletju se zaradi hitrega razvoja in naraščanja števila 

prebivalcev veča pritisk na prostor, kar povzroča vse več nepremišljenih prostorskih strategij. 

V slovenskem prostoru se je pokazalo kar nekaj negativnih posledic hitrega razvoja:  

- neuravnotežen prostorski razvoj (izseljevanje s podeželja, kar povzroča pritiske na 

urbana območja); 

- razpršena poselitev (poseganje na kmetijska in druga varovana območja, večanje 

prometne in komunalne infrastrukture);  

- objekti na neprimernih poplavnih in plazovitih območjih (stroški sanacije posledic);  

- premalo kakovostno prenovljene stavbne dediščine;  

- porast nekakovostne arhitekture;  

- veliko energijsko neučinkovitih stavb (pomanjkanje znanja);  

- neizkoriščenost obstoječega stavbnega fonda (propadanje stavb in sočasno naraščanje 

števila novogradenj, kar ni v skladu z usmeritvijo trajnostnega razvoja, ki prenovi daje 

prednost pred novogradnjo) (Filipič idr., 2014). 

Opisano prostorsko stanje zmanjšuje vrednost nepremičnin, pozitivne vplive okolja na zdravje 

in kakovost življenja ter turistično privlačnost. Dvig prostorskih vrednot bi moral postati skupni 

cilj naše družbe, saj je prostor omejena dobrina. Cilj lahko dosežemo tako, da prostorska 

pismenost postane del vseživljenjskega izobraževanja. Prostorsko opismenjevanje moramo 

začeti izvajati že v predšolskem obdobju, saj bo kakovost prostora odvisna od naših zanamcev. 

V vzgoji in izobraževanju moramo poiskati načine, ki bodo otrokom omogočili neposredno 

izkušnjo kakovostno grajenega prostora in arhitekture. Prostorsko opismenjevanje ni 

namenjeno vzgoji malih arhitektov, temveč želimo le, da otroci postanejo ozaveščeni 
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uporabniki prostora. Svetovna zveza arhitektov (International Union of Architects) je leta 2008 

oblikovala smernice za izobraževanje o grajenem prostoru, ki so v pomoč strokovnim delavcem 

v vzgoji in izobraževanju ter arhitektom. Smernice poleg tega, da bi si vsaka država morala 

prizadevati za izobraževanje mladih o grajenem prostoru in arhitekturi, poudarjajo tudi 

povezanost različnih področij (družba, zgodovina, tehnologija, umetnost …) z arhitekturo. V 

Sloveniji se je leta 2009 oblikovala skupina Arhitektura in otroci, ki je leta 2013 ustanovila 

Center arhitekture. Pod imenom Igriva arhitektura ponujajo tudi izobraževanje otrok, mladih in 

strokovnih delavcev o grajenem prostoru in arhitekturi. Leta 2013 so izdali priročnik Igriva 

arhitektura, ki je dostopen tudi na spletu (Filipič idr., 2014).  

2.4.1 Arhitektura in ples 

Če želimo otroke celostno poučevati o prostoru, jim moramo omogočiti čutno zavedanje 

prostorov, v katerih se gibajo in živijo. Zavedati se moramo prednosti izkustvenega učenja, ki 

ima dolgoročen vpliv na spremembo posameznikove percepcije in vrednostnega sistema. 

Omogočiti jim moramo izkušnje dela v skupini, opazovanja, prepoznavanja problemov in 

iskanja kreativnih rešitev. Priskrbeti moramo različne materiale ter jim pustiti, da 

eksperimentirajo s tehnikami in oblikami (Filipič idr., 2014). Ustvarjalni gib se v praksi 

pedagoških delavcev pogosto povezuje le z umetniškim izražanjem, redko pa se uporablja kot 

pristop k učenju splošnih kurikularnih področij (Geršak, 2015). Ustvarjalni gib kot učni pristop 

se lahko povezuje z različnimi področji. Lahko je sredstvo za krepitev orientacije v prostoru in 

omogoča sporazumevanje, kar ima velik pomen pri opismenjevanju in učenju jezika (Meško 

idr., 2011). 

Prostor zaznavamo z različnimi čuti (vid, sluh, tip in voh), zato vpliva na naše počutje, 

zadovoljstvo, storilnost in zdravje. Kakovostno oblikovan prostor omogoča kakovostnejše 

bivanje in uporabo. Premišljena razporeditev pohištva, uporabljeni materiali, barve, svetloba in 

zvok v prostoru ustvarjajo vzdušje. Glede na pohištvo in opremo v prostoru lahko določimo, 

kdo prostor uporablja in kaj v njem počnemo (Filipič idr., 2014). V plesno vzgojo v vrtcu je 

priporočljivo vnašati plesne spodbude oziroma rekvizite, s pomočjo katerih otrok spoznava 

odnos med seboj in predmetom, spoznava gibanje predmeta in odkriva nove oblike gibanja. 

Poleg zunanje spodbude lahko otroku ponudimo tudi notranje spodbude, ki izhajajo iz 

predhodnih doživetij ali domišljijskih predstav (gibanje v določenem okolju, literarne in 

likovne spodbude, podoživljanje stanj in lastnih doživetij). Najpogostejša plesna spodbuda je 

glasba, lahko so to tudi zvoki, okusi (Geršak, 2006).  
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Konstrukcije v arhitekturi nosijo velik pomen in zagotavljajo trdnost in varnost uporabe. Tako 

kot imamo v človeškem telesu okostje, da lahko stojimo pokonci, ima stavba nosilno 

konstrukcijo, da se ne poruši (Filipič idr., 2014). Osnovno orodje plesa je naše telo v odnosu do 

gibanja, okolja in soljudi. S pomočjo nekaterih elementov plesa (kvaliteta, mirnost, napetost) 

lahko utelesimo stabilnost (Geršak in Korošec, 2011).  

Kot pravi eno izmed temeljnih načel arhitekture, morajo biti vse stavbe ali objekti zasnovani 

trdno in varno. Premiki tektonskih plošč in neenakomerna trenja, ki pri tem nastanejo, 

povzročajo potrese. Pri gradnji je pomembno, da vsaka konstrukcijska zasnova zagotovi, da bo 

stavba vzdržala tudi najmočnejši potres, mogoč na območju, kjer bo stala, saj je Zemlja na 

različnih območjih različno potresno ogrožena (Filipič idr., 2014). Z ustvarjalnim gibom lahko 

prikažemo tudi potres in podiranje zgradb ob njem, saj moramo ob načrtovanju dejavnosti v 

vrtcu paziti na uravnoteženost vsebin, ki jih ponudimo otrokom. Običajno ponudimo več 

nežnih, »ženskih« linij (ples snežink, letenje metuljev in ptic) in manj intenzivnega, »moškega« 

gibanja (ostrina, dinamika, odločnost, energičnost), ki spodbuja konstruktivno porabo energije 

(Geršak, 2006).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vsi ljudje, ne samo arhitekti in prostorski načrtovalci, oblikujemo prostor, hkrati pa prostor 

oblikuje nas. Arhitektura nosi visoko kulturno, družbeno in ekonomsko vrednost, zato njeno 

razumevanje spada v splošno izobrazbo. Če želimo krepiti prostorske vrednote in etične posege 

v prostor ter zagotoviti kakovosten prostor tudi za naše zanamce, je pomembno, da vzgojo in 

izobraževanje o grajenem prostoru in arhitekturi začnemo izvajati že v predšolskem obdobju 

(Filipič idr., 2014). Prostor je prav tako pomemben element plesa, ki poleg časa in energije 

pripomore k otrokovemu gibalno-plesnemu izražanju. Z zaznavanjem in ozaveščanjem zaznav 

si otrok izgrajuje miselne predstave, ki jih navzven izraža skozi »sto jezikov«. Vzgojiteljeva 

vloga na plesnem področju je predvsem spodbujanje otroka k raziskovanju elementov plesa in 

različnih možnosti njihovega kombiniranja skozi igro (Geršak in Korošec, 2011).  

Gibanje je ena od osnovnih človekovih potreb, ustvarjanje pa je najvišja človekova potreba, 

katere zadovoljitev mu omogoča samouresničevanje. Za otroke je ustvarjanje z gibanjem 

naraven način izražanja, ki jih sprošča, zadovoljuje in osrečuje (Kroflič, 2003). Psihologi zadnje 

desetletje ugotavljajo in poudarjajo tesno povezavo med uporabo telesa in razvijanjem drugih 

spoznavnih zmožnosti. Sodobna svetovna misel v nasprotju s tradicionalno daje prednost 

holističnemu pristopu, kar pomeni, da povezuje umetnost in znanost, dopolnjuje logično 

mišljenje z intuitivnim, povezuje telesno z duševnim. Vse bolj si prizadevamo za otrokov 

celostni razvoj, kar pomeni razumevanje tako z umom kot s telesom. Vsebine vseh 

izobraževalnih področij tako temeljijo na individualnem in skupinskem izražanju in ustvarjanju. 

Med celostne metode učenja in poučevanja spada tudi ustvarjalni gib, ki omogoča zabavno 

raziskovanje lastnega gibanja, razvija telesne spretnosti, usmerja energijo, stimulira domišljijo 

in povečuje ustvarjalnost (Geršak, 2007). Integracija gibanja v različna področja kurikuluma 

koristno vpliva na otroke, saj tako lažje razumejo različne pojme in pojave ter si jih, kadar je 

njihovo telo aktivno v enaki meri kot možgani, tudi učinkoviteje zapomnijo (Geršak, 2009).  

Tudi pedagoški koncept Reggio Emilia poudarja celostni razvoj otroka. Avtorji koncepta so kot 

eno izmed izhodišč sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s sto jeziki, a mu hitro ostane le eden, 

saj ostale zanemarjamo in jih ne razvijamo. V tem konceptu zavestno spodbujajo vse oblike 

otrokovega izražanja (gib, mimika, barva, risba, ritem, glasba, govor), ki mu omogočajo, da na 

različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi (Devjak, 

Batistič Zorec, Turnšek, Krnel, Hodnik Čadež idr., 2009). Pri otrokovem izražanju v 
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pedagoškem konceptu Reggio Emilia je značilna tudi uporaba nestrukturiranega materiala, s 

katerim otroci ustvarjajo na različnih področjih. Po Malaguzziju (1993) je prostor »tretji 

vzgojitelj«, ki naj bi dajal velik pomen multisenzornemu okolju, v katerem imajo otroci 

možnost ozaveščati široko paleto čutnih zaznav (Geršak in Korošec, 2011).  

Čeprav je ples v Kurikulumu za vrtce (1999) enakovreden del področja umetnosti, saj zajema 

obsežen del ciljev in dejavnosti, je v praksi opaziti, da vzgojitelji za dosego teh ciljev večkrat 

izberejo in uporabijo glasbeno, likovno in dramsko umetnost (Geršak, 2007). Podobno prakso 

sem zasledila tudi v vrtcu, kjer opravljam praktično usposabljanje za delo, zato želim izvesti 

projekt, v katerega bom vključila ustvarjalni gib in elemente koncepta Reggio Emilia. Oba 

koncepta temeljita na celostnem učenju in poudarjata pomen prostora (Geršak, 2009). Odločila 

sem se za raziskovanje pojma hiša, saj že sam po sebi pomeni prostor. Otroci bodo z 

ustvarjalnim gibom na ustvarjalen način celostno gradili razumevanje pojma hiša in se ob tem 

srečali s pojmom prostor (tako plesni kot konkretni), pri čemer se bodo prostorsko 

opismenjevali.  

3.2 CILJI 

1. Načrtovati, izvesti in analizirati projektno delo, v katerem bo prikazano spoznavanje hiše z 

ustvarjalnim gibom.  

2. V javnem vrtcu preizkusiti dobre prakse koncepta Reggio Emilia. 

3. Ugotoviti, kako na otroke pri spoznavanju pojma hiša vpliva povezovanje konkretnega 

prostora in prostora kot elementa plesa. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

R1: Kako v projekt na temo hiše vključiti ples? 

R2: Kako bodo otroci skozi ustvarjalne plesne dejavnosti razvili razumevanje pojma hiša? 

R3: Kako se bodo otroci odzvali, ko se bodo prvič srečali z ustvarjalnim gibom? 

R4: Kako telo omogoča otroku raziskovanje prostora ter kakšna je pri tem povezava med 

plesnim prostorom (element plesa) in konkretnim prostorom (hiša)? 
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3.4 RAZISKOVALNA METODA 

V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

3.4.1 Vzorec 

Dejavnosti sem izvedla v Vrtcu pri OŠ Šenčur, v skupini Želve, v kateri je 24 otrok, starih 4–5 

let (15 dečkov in 9 deklic).  

3.4.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Na začetku sem otroke spodbudila, naj na list formata A5 s svinčnikom narišejo hišo (predtest). 

Nato sem izvedla šest dejavnosti s področja plesa, ki so se povezovale z ostalimi področji 

Kurikuluma za vrtce (medpodročno povezovanje). Otroke sem pri dejavnostih opazovala in si 

opažanja beležila v obliki dnevniškega zapisa. Dejavnosti sem fotografirala in snemala (z 

dovoljenjem staršev otrok). Na koncu projekta sem otroke ponovno spodbudila, naj na list 

formata A5 s svinčnikom narišejo hišo (posttest). Predtest in posttest sta mi pomagala pri 

interpretiranju razumevanja pojma hiša pred projektom in po njem. 

3.5 DEJAVNOSTI 

3.5.1 DEJAVNOST: Gradbišče 

Področje: umetnost (ples) 

Povezava z ostalimi področji: gibanje, družba, matematika 

Cilji: 

- Otrok išče lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

- Otrok z ustvarjalnim gibom uprizarja gradbišče, pri tem uporablja različne elemente 

plesa glede na prostor (nivo, smer), energijo (sila, teža, kakovost) in čas (ritem, tempo, 

trajanje). 

- Otrok napove in uredi sličice zaporedja gradnje hiše. 

- Otrok se v konstrukcijski igri ustvarjalno izraža in pri tem razvija fino motoriko. 

Oblike dela: skupna, individualna 

Metode dela: od vodenja k improvizaciji, pogovor, igra 
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Pripomočki in materiali: projektor, zvočni in video posnetek gradbišča, zvočnik, računalnik, 

plastelin, lesene kocke, kamenje, plastični gradbeni stroji, načrt in sličice gradnje hiše, 24 listov 

(A5), 24 svinčnikov 

Potek in analiza dejavnosti: 

Otroci so se posedli za mize. Vsak je dobil bel list (A5) in svinčnik. Podala sem navodilo, naj 

narišejo hišo. Otroci so me takoj začeli spraševati, kakšno hišo naj narišejo, ali naj narišejo tudi 

okna. Odgovorila sem jim, naj narišejo takšno, kot si jo predstavljajo. Otroci so potrebovali 

nekaj spodbud, da so narisali hišo po svojih predstavah in da niso gledali, kaj rišejo drugi otroci. 

Deček in deklica, ki sta sedela za svojo mizo, sta imela zelo podobni risbi, ko pa je deček risbo 

končal in jo odnesel na vzgojiteljičino mizo, je deklica svojo risbo še dopolnila. Menim, da jo 

je dečkova risba omejevala pri ustvarjalnosti, saj jo je skrbelo, da bo narisala narobe. Na ostalih 

mizah sem zasledila popolnoma različne risbe. Zdi se mi, da je otroke dejavnost presenetila; po 

njihovem odzivu sem sklepala, da načina dela, pri katerem se preverjajo njihove ideje, ne 

poznajo. Po navadi na začetku novo temo spoznavajo s pomočjo različnih dejavnosti, ko pa 

določeno znanje usvojijo, to na koncu še narišejo.  

Dejavnost smo nadaljevali tako, da smo se usedli na tla pred projektor. Postavila sem jim 

naslednja vprašanja: Kaj je hiša? Nekateri so začeli opisovati zunanjo podobo hiše (hiša ima 

okna, vrata, streho, zvonec, dimnik), nekdo je omenil, da v hiši živimo. Zakaj imamo hiše? 

Odgovori otrok so bili različni, predvsem pa so kot razlog podali vremenske razmere (dež, sneg, 

mraz, vročina). Kako hiša nastane? Otroci so sami od sebe začeli govoriti tudi o gradbišču, 

spodbujala sem jih, naj naštejejo čim več gradbenih strojev. Nato smo si ogledali videoposnetek 

gradbišča, ki je otrokom pomagal pri nadaljnjih dejavnostih, povezanih z gibanjem. Dobili so 

predstavo o tem, kako se posamezen gradbeni stroj premika, saj so se kasneje sami gibali tako 

kot stroji. Otroke sem po ogledu povprašala, kaj vse so videli na posnetku. Našteli so prav vse 

gradbene stroje, ki smo si jih ogledali.  

Nato sem otroke spodbudila, da smo igralnico skupaj spremenili v gradbišče: umaknili smo 

mize in premične omare ter pridobili prostor za plesno izražanje. Otroke sem spodbudila, naj si 

v igralnici poiščejo svoj prostor, kjer bodo imeli dovolj prostora in se bodo dobro počutili. 

Podala sem navodilo: »Prisluhni zvoku gradbišča in se začni gibati.« Med načrtovanjem me je 

najbolj skrbela prva dejavnost, v kateri sem jim samo predvajala zvok gradbišča, saj otroci 

takšnega načina dela niso navajeni, zvok gradbišča pa nima ritma ali melodije. Predvajala sem 

samo zvočni posnetek gradbišča in otroke spodbudila, naj zvok poslušajo in si predstavljajo, da 
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so na gradbišču. Na začetku so nekaj sekund le stali pri miru in izmenično gledali mene in ostale 

otroke. Ko sem jih spodbudila, naj prisluhnejo zvoku, se mu prepustijo in se poskušajo 

spomniti, kaj vse so videli v videoposnetku, so se prepustili zvoku in gibu. Vsak je poskušal 

prikazati nekaj unikatnega. Otroci so me pri tej dejavnosti zelo presenetili, saj so se ustvarjalno 

gibali. Opazila sem tri otroke, ki so s svojim izražanjem z gibom še posebej izstopali od ostalih. 

Otroci so pri tej dejavnosti vse počeli v stoječem položaju, kar pomeni, da se niso gibali v 

različnih nivojih. 

Zatem sem pripovedovala gibalno zgodbo Gradbišče, ob kateri so se otroci gibali. Ko sem 

začela pripovedovati gibalno zgodbo, so vsi otroci ob stavku, da delavci spijo, pokazali naučen 

gib: v stoječem položaju so roke približali licu in zaprli oči. Vprašala sem jih, ali vsi spijo stoje. 

Ob teh besedah so se nasmehnili in počasi začeli razumevati, kaj od njih pričakujem. Otroke 

sem spodbujala, naj se v prostoru gibljejo tako, da se med seboj ne motijo in da imajo dovolj 

prostora za gibanje. Med gibalno zgodbo so dobili navodilo, naj v igralnici poiščejo sličice in 

dopolnijo načrt za gradnjo hiše. Na vprašanje, kako nastane hiša, na začetku dejavnosti nisem 

dobila konkretnega odgovora, z gibalno zgodbo in urejanjem sličic v časovno zaporedje pa so 

otroci pridobili tudi ta odgovor. Ena od nalog v gibalni zgodbi je bila, da skupaj sestavijo 

kovinsko mrežo, ki se uporablja za gradnjo temeljev. Pri gradnji mreže iz lastnih teles so se 

dogovarjali, kam naj se kdo postavi, da bo njihova postavitev videti kot mreža. O gradnji hiše 

se tako nismo le pogovarjali, temveč so jo otroci spoznali tudi z lastnim gibanjem. 

Za zaključek dejavnosti sem pripravila konstrukcijski kotiček, v katerem so se otroci prosto 

igrali gradbišče. Ponudila sem jim le material (plastelin, lesene kocke, kamenje in plastične 

gradbene stroje), pri igri pa sem jim pustila prosto pot. Kotiček se jim je zdel zanimiv, saj so se 

v njem zadržali dolgo časa in je bil dobro obiskan tudi v naslednjih dneh. Čeprav je bil gradbišču 

namenjen le en kotiček, so se otroci tudi v ostalih kotičkih igrali gradbišče. 
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Slika 1: Prebujanje delavcev 

 

Slika 2: Bager koplje luknjo 

 

Slika 3: Skupinska kovinska mreža 
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Slika 4: Valjar ravna beton 

 

Slika 5: Ustvarjanje v kotičku »gradbišče« 

 

Slika 6: Gradbišče tudi pri igri po želji otrok 

 

Slika 7: Gradnja hiš z lesenimi gradniki 

3.5.2 DEJAVNOST: Zidamo hiše 

Področje: umetnost (ples) 

Povezava z ostalimi področji: gibanje, družba, matematika 

Cilji: 
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- Otrok spozna različne vrste hiš ob gradnji le-teh iz lego kock in iz teles. 

- Otrok se z ustvarjalnim gibom ustvarjalno izraža. 

- Otrok sodeluje v skupinskih dejavnostih (gradnja hiš), se dogovarja, rešuje probleme, 

sprejema vedenje in občutja drugih. 

- Otrok pretvori dvodimenzionalni prostor v tridimenzionalnega. 

 

Oblike dela: skupinska, skupna, v paru 

Metode dela: od vodenja k improvizaciji, igra     

Pripomočki in materiali: večje slike hiš, manjše slike hiš, lego kocke 

Potek in analiza dejavnosti: 

Z otroki smo se posedli v krog, nato je vsak izvlekel sličico, na kateri je bila narisana vrsta hiše 

(enostanovanjska hiša, blok, dvojček, vrstna hiša). Skupine so oblikovali tako, da so poiskali 

mizo, na kateri je bila enaka slika, kot so jo izvlekli. Skupina je dobila nalogo, da iz lego kock 

zgradi svojo vrsto hiše. Preden so začeli graditi, sem jih vprašala, ali to pomeni, da bo vsak v 

skupini zgradil svojo hišo, ali pa bo vsaka skupina zgradila le eno. Čeprav smo se o tem 

pogovorili in so se otroci strinjali, da skupaj zgradijo eno hišo, so nekateri otroci želeli graditi 

svojo hišo. V nekaterih skupinah so otroci zelo dobro sodelovali, se dogovarjali in opazovali 

sliko hiše, ki jo morajo zgraditi, druge skupine so potrebovale več spodbude. Člani skupine, ki 

je gradila dvojček, so se pred začetkom gradnje in med samo gradnjo veliko pogovarjali, kako 

bodo dvojček zgradili. Opazovali so podrobnosti na sliki in simetričnost zgradbe (kje stojita 

garaži, kje so vhodna vrata, kako se podvojita vrhova strehe). Skupina, ki je gradila blok, je še 

posebno potrebovala spodbudo z moje strani, da so začeli graditi v višino, saj so pred tem gradili 

nizko zgradbo. Pomagala sem jim tako, da smo na sliki skupaj prešteli nadstropja; to jim je dalo 

motivacijo za gradnjo. Menim, da so imeli pri gradnji največ težav zaradi največje podloge za 

gradnjo. Rob podloge jim je pomenil tudi stranico zgradbe. Vse skupine so hiše zelo dobro 

prenesle iz 2D- v 3D-prostor, kot lahko vidimo v tabeli 1. Blok je izmed vseh konstrukcij 

najvišji. Vrstna hiša je sestavljena iz vsaj treh delov, dvojček je krajši od vrstne hiše, ni pa še 

simetričen. Konstrukcijska igra jim je bila všeč, malo motivacije so izgubili le pri gradnji strehe, 

ki pomeni zahtevnejši del. Ko se jim je konstrukcija že večkrat podrla, sem jim z napotki 

pomagala, kaj lahko poskusijo, da bo streha trdnejša. Gradnja je pri otrocih spodbujala tudi 

potrpežljivost in vztrajnost. 
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Nato smo hiše razstavili in si jih ogledali ter zatem pripravili prostor za plesno izražanje. Vsaka 

skupina si je v igralnici poiskala kotiček in poskušala iz svojih teles zgraditi vrsto hiše, ki so jo 

pred tem zgradili iz lego kock. Otrokom sem pustila nekaj časa, da so poskušali najti tisto 

postavitev, ki jo bodo predstavili tudi drugim otrokom. Ko sem jih med tem opazovala, sem 

zaznala, da so vsi imeli veliko idej, pri tem pa so se ves čas dogovarjali in sodelovali. Nekatere 

skupine so opazovale tudi druge skupine in že poskušale posnemati njihovo predstavitev. 

Otrokom v vseh skupinah je bilo najbolj všeč, da so se lahko s telesi postavili v blok, tako da 

so se ulegli drug na drugega. Po določenem času, ko sem videla, da so otroci pripravljeni, smo 

se posedli v krog. Vsaka skupina je svojo hišo predstavila ostalim skupinam. Pri predstavitvi 

hiš sem otrokom postavljala različne gibalne naloge: »Kaj se v vaši hiši lahko premika? Kaj se 

zgodi, če vaša hiša dobi noge? Kaj se zgodi ob potresu?« Vse skupine so na vprašanje, kaj se 

v hiši lahko premika, odgovorile, da se ne more nič premikati. Ob potresu so se vse hiše zrušile. 

Otrokom pa se je zdela najzabavnejša naloga, v kateri je hiša dobila noge. Smejali so se tako 

otroci, ki so predstavljali hišo, kot tudi gledalci. Otroci so izhajali iz statičnega položaja dela 

hiše, ki so ga predstavljali, in se v podobnem položaju začeli premikati po igralnici. Otroci, ki 

so gradili stanovanjsko hišo, so se začeli čepe premikati po prostoru. Otroci iz vrstne hiše so 

stoje začeli korakati vsak v svojo stran. Otroci, ki so zgradili blok, so se po prostoru kotalili. 

Otroci, ki so zgradili dvojček, pa so po prostoru hodili v predklonu. S to gibalno nalogo sem 

dosegla, da so otroci izkusili tudi premikanje po prostoru v različnih položajih telesa.  

Otroci so ob koncu dejavnosti poznali različne vrste hiš, čeprav se o njih nismo pogovarjali. 

Njihove značilnosti so spoznali med opazovanjem in gradnjo iz lego kock ter nova spoznanja 

prenesli še v gib. V tabeli 1 lahko vidimo, da so značilnosti različnih vrst hiš osvojili. 
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Slika 8: Gradnja stanovanjske hiše iz lego kock 

 

  

Slika 9: Ustvarjalni proces gradnje hiše s telesom 
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Slika 10: Potres 
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Tabela 2: Vrste hiš, zgrajene iz lego kock in teles  
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3.5.3 DEJAVNOST: Gradimo hiše iz vrvic in elastike 

Področje: umetnost (ples) 

Povezava z ostalimi področji: gibanje, matematika 

Cilji: 

- Otrok ob gibanju spozna dvodimenzionalni in tridimenzionalni prostor ter ga sam 

oblikuje s pomočjo telesa in elastike. 

- Otrok pri gradnji hiš iz lego kock in z ustvarjalnim gibom spozna pomen dobrih 

temeljev, pri tem uporablja naslednje elemente plesa: silo in napetost. 

- Otrok razlikuje pozorno telesno delovanje in sproščanje. 

 

Oblike dela: skupna, v paru 

Metode dela: improvizacija, igra, pogovor 

Pripomočki in materiali: debelejša vrv, elastika, lepilni trak 

Potek in analiza dejavnosti: 

Na začetku dejavnosti smo se usedli v krog, saj sem od otrok želela pridobiti povratno 

informacijo, zakaj so se vse njihove hiše iz teles med potresom podrle. Otroci so odgovorili 

takole: 

Otrok 1: »Bilo je smešno, ko smo vsi popadali na tla. Podrli smo, kar je bilo sestavljeno.« 

Otrok 2: »Ko je potres, se zamajejo tla. Hiša se lahko podre.« 

Otrok 3: »Med potresom se vse trese in podira.« 

Nato sem jih vprašala, ali mislijo, da se med potresom podrejo vse hiše. Nekateri so rekli, da 

se, eden izmed otrok pa je rekel, da ne. Povedala sem, da se ne podrejo vedno vse hiše. Sledilo 

je vprašanje, kaj mislijo, zakaj se nekatere ne podrejo. Odgovori otrok so bili različni:  

Otrok 4: »Če je dobro zgrajena, se ne podre.« 

Otrok 5: »Lesena se prej podre kot kamnita.« 

Otrok 6: »Stara hiša se podre.« 

Otrok 7: »Dovolj globoko mora biti v zemlji.« 
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Otrok 8: »Potres je lahko nevaren, če se tla zelo tresejo, lahko se pa tudi malo in ni nevarno.« 

S pogovorom smo prišli do tega, da hiše potrebujejo dobre temelje. Ker otroci niso vedeli, kaj 

točno pomeni beseda temelj, sem zanje pripravila gibalno izkušnjo, s pomočjo katere so z 

lastnim gibanjem prišli do odgovora. Preizkušali smo, v katerem položaju smo najbolj stabilni. 

Otroci so hitro ugotovili, da če stojimo na eni nogi, nismo najbolj stabilni. Nekateri so hitro 

ugotovili, da je, če stojimo trdno na tleh, rahlo v razkoraku, telo najbolj stabilno. Stabilnost smo 

raziskovali še naprej in se igrali igro »preizkušanje moči v parih« (Schmidt, 2007), pri kateri 

smo poskušali ostati stabilni, če smo se prerivali z rameni, boki in nazadnje z rokami. Otrokom 

se je igra sprva zdela nezanimiva, saj jim potiskanje drugega po navadi prepovedujemo. Ko 

smo nalogo večkrat ponovili, pa so se začeli vedno bolj zabavati in so preizkušali svojo moč ter 

pri tem spoznavali stabilnost. 

V nadaljevanju sem na tla pritrdila debelejšo vrv in povedala, da je to hiša. Otroci so se najprej 

sprehodili po vrvi, nato smo se igrali igro »ne stopi na vrv« (Filipini, Giudici in Vecchi, 2008). 

Čeprav so bila navodila preprosta, so otroci na različne načine hodili po vrvi in se je še bolj 

ustvarjalno izogibali. Nekateri so hodili tik ob vrvi in pazili, da se je ne dotaknejo, nekateri so 

hodili tako, da so razkoračili noge, vrv pa je bila na sredini. Otroci so pri tej dejavnosti 

spoznavali dvodimenzionalni prostor. 

Igro sem nadgradila s prehodom iz dvodimenzionalnega v tridimenzionalni prostor. Določila 

sem polovico otrok, ki so se postavili na vrv, ostali otroci pa so se usedli na tla in opazovali. 

Otroci so imeli nalogo, da z elastiko zgradijo hišo, in sicer tako, da si jo med seboj podajajo. 

Ko so hišo zgradili, sem otrokom, ki so sedeli, podala navodila, naj poiščejo vhod, okno, 

kuhinjo, izhod ... Od časa do časa sem dala navodilo, da se elastike in vrvi ne smejo dotakniti. 

To navodilo so vzeli zelo resno, saj so otroci, ki so zgradili hišo, otroke v njej ves čas 

opominjali, da se ne smejo dotakniti elastike in vrvi. Med različnimi nalogami sem otrokom, ki 

so stali na vrvici, večkrat rekla, naj spremenijo položaj elastike, tako da počepnejo ali elastiko 

dvignejo v zrak. Tako smo prostor ves čas spreminjali. Skupini sta se nato še zamenjali. Druga 

skupina je zgradila novo hišo, otroci, ki so se premikali po njej, pa so dobili enaka navodila. 

Otrokom je bila dejavnost zelo všeč, saj so izrazili željo, da bi se na ta način večkrat igrali. 

Na koncu smo se spet razdelili v pare in preizkusili masažo »gradimo hišo«. En otrok v paru je 

masiral, drugi pa je ležal na tleh. Otroci se pred tem v skupini še niso masirali in so dejavnost 

dobro sprejeli, saj so se umirili. V igralnici je kar naenkrat nastala čista tišina, ki je trajala vse 

do konca masaže. Pari so se vmes še zamenjali. Po končani masaži sem otroke vprašala, kako 
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so se med masažo počutili. Odgovorili so, da jim je bila všeč, da so se med masažo umirili in 

da bi se v vrtcu večkrat masirali. Opazila sem, da se tisti dan v vrtcu konflikti niso dogajali, 

otroci pa so tudi lažje zaspali. 

 

 

Slika 11: Preizkušanje moči 

 

Slika 12: Gradimo hišo iz elastike 

 

Slika 13: Iskanje vhoda v hišo 
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Slika 14: Raziskovanje prostorov 

  

 

 

 

 

  

Slika 15: Masaža »gradimo hišo« 
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3.5.4 DEJAVNOST: Gradimo hiše iz naravnega materiala 

Področje: umetnost (ples) 

Povezava z ostalimi področji: umetnost (likovna), matematika 

Cilji: 

- Otrok nariše načrt, ga poskuša realizirati pri gradnji iz naravnega materiala, pri tem 

pridobiva izkušnje o gradnji (kaj je mogoče in kaj ni) in je ustvarjalen. 

- Otrok s svojim telesom gradi različne hiše in zna oceniti, katera je najizvirnejša, ter pri 

tem razvija svoj pogled na estetiko. 

 

Oblike dela: skupna, individualna 

Metode dela: igra, od vodenja k improvizaciji, reševanje problemov 

Pripomočki in materiali: les, kamni, storži, listi formata A4, svinčniki 

Potek in analiza dejavnosti: 

Z otroki smo se igrali gibalno igro »zidar zida hiše«. Na začetku sem bila zidar jaz, in ko sem 

se obrnila stran in rekla: »Zidar zida hiše, majhne in velike. En, dva, tri, hiša že stoji!«, je vsak 

otrok iz svojega telesa zgradil hišo in obmiroval. Zidar si je nato hiše ogledal in izbral 

najizvirnejšo. Otrok z najboljšo hišo je postal novi zidar. Otrokom sem na začetku gibalne igre 

povedala, naj vsakič zgradijo drugačno hišo in naj ne ponavljajo za ostalimi otroki. Ko sem 

določila otroka z najizvirnejšo hišo, je v naslednjem krogu več kot tri četrtine otrok zgradilo 

enako hišo kot zmagovalec. Otroke sem ves čas spodbujala k izvirnosti in ustvarjalnosti, in pri 

nekaterih se je ta res pokazala. Med igro sem opazila, da so otroci zmagovalca izbirali med 

svojimi prijatelji, zato sem jih večkrat spomnila na to, da iščemo izvirno hišo. 

Otroci so se lahko odšli igrat v kotičke, kdor je želel, pa je prišel v kotiček z naravnim 

materialom. Na mizo sem pripravila naravni material, bele liste formata A4 in svinčnike. Podala 

sem navodilo, naj narišejo načrt za hišo, po katerem jo bodo kasneje zgradili iz naravnega 

materiala, ki je na mizi. Pri risanju načrta sem opazila, da so različno razumeli navodilo. 

Nekateri otroci so narisali načrt za hišo iz naravnega materiala, ki je bil na mizi (4 otroci), drugi 

pa so narisali podobno hišo kot prvi dan (16 otrok). Otroci so med dejavnostjo odkrivali, da 

nekatere stvari lahko zgradimo, nekaterih pa ne. Tako so bili končni izdelki nekaterih otrok 

popolnoma drugačni, kot so jih predvideli na načrtu, nekateri pa zelo podobni ali enaki. Deček, 
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ki se pri dejavnostih po navadi ne zadržuje dlje kot nekaj minut, je pri gradnji zelo užival in 

gradil več kot pol ure. V kotičku so se zvrstili vsi otroci. 

V kotičku za igro po želji otrok, v katerem so imeli na voljo lesene kvadre, so otroci na lastno 

pobudo začeli graditi objekt s skupnimi močmi. Sklepam, da so to prenesli iz skupinske oblike 

dela, ki sem jo večkrat izbrala kot obliko dela v prejšnjih dneh. Zgradili so bolj zapleten objekt, 

kot so jih gradili pred dejavnostmi na temo hiše. 

 

Slika 16: Zidar zida hiše 

 

Slika 17: Risanje načrta za hišo 

 

Slika 18: Gradnja hiše po načrtu 
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Slika 19: Načrt in hiša iz naravnega materiala 

 

Slika 20: Hiša iz naravnega materiala 
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Slika 21: Gradnja hiše iz naravnega materiala 

 

Slika 22: Načrt hiše, ki ne upošteva naravnega 

materiala 

 

Slika 23: Načrt hiše, ki upošteva naravni 

material 
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Slika 24: Skupinska gradnja objekta med igro po želji otrok 

3.5.5 DEJAVNOST: Opremljamo hiše 

Področje: umetnost (ples) 

Povezava z ostalimi področji: gibanje, družba 

Cilji: 

- Otrok raziskuje, kako lahko na različne načine premika določen del telesa. 

- Otrok premika dele telesa drugega otroka in je tudi sam v položaju, ko se sprosti in drugi 

premikajo dele njegovega telesa. 

- Otrok se postavi na pravo mesto v prostoru (na, v, pod, pred, spredaj, zadaj, zgoraj, 

spodaj, blizu, daleč). 

- Otrok z ustvarjalnim gibom spozna delo mizarja (oblikovanje lesa, postavitev pohištva 

v prostor). 

 

Oblike dela: skupna, v paru, skupinska, individualna 

Metode dela: igra, od vodenja k improvizaciji 

Pripomočki in materiali: plakat s sliko prostorov v hiši, skladba Buddy Block (Maria Speth), 

zvočnik, revije in reklame za pohištvo, risalni listi, barvice 

Potek in analiza dejavnosti: 

Otroke sem spodbudila, naj si v igralnici poiščejo svoj prostor, kjer bodo imeli dovolj prostora 

za gibanje. Povedala sem jim, da bomo postali kosi lesa, ki jih obdeluje mizar, in predvajala 

skladbo Buddy Block avtorice Marie Speth. Pri dejavnosti sem uporabila metodo vodenja. 

Najprej je oživela naša glava. Otroci so morali začeti razmišljati drugače in ugotoviti, na kakšne 
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načine je glavo mogoče premikati. Nato so oživele še roke, boki, noge in na koncu celotno telo. 

Med opazovanjem otrok sem ugotovila, da so iskali inovativne rešitve za gibanje določenih 

delov telesa in s tem nadgradili svoje zmožnosti pri izražanju skozi gib. 

Ko smo dejavnost ob skladbi končali, sem otrokom naročila, naj si vsak poišče svoj par. En 

otrok v paru je postal mizar, drugi pa kos lesa. Podala sem navodilo, kateri kos pohištva mora 

izdelati mizar. Izdelovali smo mize, postelje, omare in stole. Za vsak kos pohištva sta se mizar 

in kos lesa tudi zamenjala, tako da so se vsi otroci preizkusili v obeh vlogah. Opazila sem, da 

so otroci s telesom oblikovali zelo različne mize, stole in postelje, se res prepustili in oblikovali 

pohištvo iz teles, kot so si ga zamislili.  

Nato je sledila gibalna igra »okoli, okoli, okoli« (Valdes, 2011). Otroci so ostali v enakih parih, 

jaz pa sem podala navodila: en član para stoji pri miru, drugi pa je kos pohištva, ki se postavlja 

v prostor. Dajala sem različna navodila, kam se morajo postaviti (na, v, pod, pred, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, blizu, daleč). Ko sem rekla »okoli, okoli, okoli«, so morali narediti tri 

kroge okrog svojega para. Igra je bila za nekatere otroke zahtevna, saj niso točno vedeli, kateri 

otrok stoji pri miru in kateri se premika. Smiselno bi bilo označiti prvega in drugega iz para 

(npr. modre in zelene zapestnice), saj bi otroci tako lažje sledili navodilom.  

Po končani igri sem otrokom naročila, naj vsak par poišče še en par in naj tako oblikujejo 

skupine po štiri. Za to dejavnost sem uporabila igro »diamant« (Geršak, 2006). Vsaka skupina 

je dobila sličico prostora v hiši (dnevna soba, kuhinja, spalnica, otroška soba, soba za dojenčka, 

kopalnica) in ga je poskušala predstaviti v obliki diamanta, kar pomeni, da se je skupina štirih 

postavila v to obliko. Otrok na čelu diamanta je kazal gibe za ponazoritev določenega predmeta 

ali opravila, ostali trije pa so za njim ponavljali. Ko je končal, se je diamant zavrtel za devetdeset 

stopinj in nadaljeval je naslednji otrok. To so ponovili tolikokrat, da so vsi štirje otroci na čelu 

diamanta pokazali svoje gibe. Za otroke je bila oblika diamanta še zelo zahtevna, za vsak obrat 

so potrebovali pomoč. Na tla bi lahko pritrdila štiri pike različnih barv – tako bi vsak otrok 

vedel, kam se mora premakniti. Večina skupin si je za predstavitev prostora izbrala predmete, 

ki so jih videli na sličici (stol, postelja, miza, televizija), kar je otrokom, ki so ugotavljali, kateri 

prostor predstavljajo, povzročalo težave. Lažje je bilo ugotoviti, če so otroci posnemali 

določeno opravilo, kot lahko vidimo na sliki 29, ki prikazuje premikanje gugalnika za dojenčka 

v otroški sobi, in na sliki 30, ki prikazuje pisanje na računalnik v dnevni sobi. Otroci so 

oponašali tudi umivanje rok, zob, hranjenje.  
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Za otroke sem izdelala tudi didaktično igračo »prostori v hiši«, s katero bodo lahko še naprej 

urejali prostor in utrjevali znanje o prostorih, ki jih hiša lahko vsebuje. Igračo sestavlja podlaga, 

na kateri je obris hiše, v njej pa so prazni kvadrati, na katere so pritrjeni ježki. Ob podlagi so 

izrezane slike prostorov, ki imajo prav tako na hrbtni strani ježke in se lahko poljubno namestijo 

v hišo. 

 

Slika 25: Mizar obdeluje mizo 

 

Slika 26: Mizarji obdelujejo omaro 

 

Slika 27: Mizar obdeluje posteljo 
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Slika 28: Gibalna igra »okoli, okoli, okoli« 

 

Slika 29: Gugalnik za dojenčka v otroški sobi 

 

Slika 30: Pisanje na računalnik v dnevni sobi 

 

Slika 31: Didaktična igrača »prostori v hiši« 

3.5.6 DEJAVNOST: Moja hiša 

Področje: matematika 

Povezava z ostalimi področji: umetnost (likovna), družba 

Cilji: 

- Otrok sam ureja prostor na papirju in pri tem odkriva, zakaj so predmeti na določenih 

mestih. 

- Otrok oblikuje notranji prostor, pri tem ga omeji s črtami, robom papirja. 

- Otrok ob vodeni vizualizaciji razvija vizualne predstave. 
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Oblike dela: skupna, individualna 

Metode dela: praktično delo 

Pripomočki in materiali: revije, reklame, barvice, škarje, lepila, risalni listi, beli listi (A5), 

svinčniki 

Potek in analiza dejavnosti: 

Dejavnost smo začeli v krogu. Otroke sem spodbudila, naj se udobno namestijo, lahko se tudi 

uležejo, in naj zaprejo oči. Prebrala sem jim vodeno vizualizacijo Čarobna hiša (Schmidt, 

2012). Ko sem končala, sem jih povprašala, kaj so si predstavljali, kaj so videli. Večina je začela 

opisovati zunanjost hiše, osredinili so se predvsem na barve. Z vprašanji sem jih spodbudila, da 

so začeli opisovati tudi notranjost hiše.  

Nato sem jim povedala, da si bodo tudi sami zamislili svojo hišo. Na mize sem pripravila revije 

in reklame s pohištvom in notranjo opremo, škarje, lepila, risalne liste, barvice in svinčnike. 

Otroci so si med reklamami izbirali notranjo opremo svoje hiše, na voljo pa so imeli tudi 

barvice, da so jo lahko dopolnili, če česa niso našli.  

 

 

Slika 32: Izbiranje pohištva 

 

Ker otrok nisem omejevala z dodatnimi navodili, kako naj bi bile hiše videti, saj sem želela, da 

res ustvari vsak svojo hišo, so nastale zanimive in različno opremljene hiše. Otroci so si 

opremljanje prostora različno razlagali. Nekateri so si prostor omejili z zunanjo obrobo hiše in 

vanj postavili opremo, kot v primeru na sliki 33. Deček je vrata postavil ob hišo, da niso 

zakrivala notranjega prostora, ki ga je oblikoval. 
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Slika 33: Hiša in njena notranjost 

Sledita primera, kjer sta si deklici za omejitev prostora izbrali rob lista. Na sliki 34 vidimo 

oblikovanje prostorov, kot so že sestavljeni v reklami, na sliki 35 pa so oblikovani kot 

sestavljanka ali kolaž. 

 

Slika 34: Prostor omejuje rob lista 
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Slika 35: Prostor omejuje rob lista, kuhinja kot kolaž 

Naslednja slika (36) prikazuje primer, pri katerem si je deček zamislil čarobni šotor. Najprej ga 

je z barvicami narisal, nato je podobno obliko izrezal iz reklame in okrog šotora prilepil štiri 

različne spalnice. Vprašala sem ga, zakaj ima štiri spalnice in ali bo imel šotor tudi kak drug 

prostor. Odgovoril mi je, da v njegovem čarobnem šotoru samo spimo, zato ne potrebujemo 

drugih prostorov.  

 

Slika 36: Čarobni šotor 
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Veliko otrok si prostora ni omejilo, poiskali so, kar jim je bilo všeč, in to nalepili na risalni list 

brez kakršnega koli reda. Nekaj dečkov je kose pohištva raje risalo, saj jim je to vzelo manj 

časa in je zahtevalo manj napora kot izrezovanje in lepljenje sličic iz reklam.  
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4 EVALVACIJA 

Skupina pred izvajanjem projekta ni poznala načina dela po principu ustvarjalnega giba. Malo 

me je skrbelo, kako se bodo otroci na ta koncept odzvali, vendar so bile moje skrbi povsem 

odveč, saj so bili nad takšnim ustvarjanjem navdušeni. Sprva so bili zadržani, a sem jim 

poskušala dati občutek varnosti za sproščeno ustvarjanje, kot je zapisano tudi v Kurikulumu za 

vrtce (1999). Predvidevam, da mi je uspelo ustvariti prijeten prostor za ustvarjanje, saj so se 

otroci odprli in se brez težav izražali. Vzgojiteljica je otrokom običajno pripravila polurno 

dejavnost, sama pa sem vse dejavnosti pripravila za vsaj uro, včasih še več. Otroci se niso nikoli 

naveličali, ob koncu so vedno želeli nadaljevati dejavnosti in jih je bilo treba prepričati, da 

bomo nadaljevali naslednji dan. Tudi vzgojiteljica je bila presenečena, koliko otroci pridobijo 

ob takšnem načinu dela, kjer so sami aktivni. Z otroki smo se o prostoru, vrstah hiš, pohištvu 

itn. zelo malo pogovarjali, a ker sem uporabljala aktivne metode učenja, so ob koncu dejavnosti 

vedno pokazali novo znanje, kar mi je dalo potrditev, da je otrokova aktivna udeležba še kako 

pomembna. To, kar sem opazila v praksi, lahko povežem z Gibbsovo teorijo (2006) o utelešeni 

kogniciji. Na področju kognitivne znanosti je zbral in opisal veliko dokazov, ki podpirajo t. i. 

utelešenje uma, tesno povezanost med človekovo telesno, gibalno dejavnostjo in psihičnimi 

procesi. Novejše raziskave iz nevroznanosti so odkrile zrcalne nevrone, ki se aktivirajo, ko 

izvajamo določene gibe ali ko opazujemo druge pri gibanju (Geršak, 2015).  

Večino dejavnosti sem dobro načrtovala in so uspele, nekatere pa bi morala dodelati. Predvsem 

nisem predvidela, da bodo otroci težko sledili dejavnosti, če ne bodo točno vedeli, kateri v paru 

je na vrsti. Na to bi se lahko pripravila in jih označila, da bi se manj obremenjevali s tem, kdo 

je na vrsti, in bi se bolj posvetili nalogi. Oblika diamanta je bila za otroke še prezahtevna, zato 

bi ga na tla lahko narisali ali nalepili pike na mesta, kjer bi otroci stali. O obliki diamanta bi se 

lahko pred tem pogovarjali, si ga ogledali na sliki in se po njem sprehodili. Premikati so se 

morali v smeri urnega kazalca, zato bi lahko narisala tudi puščice, ki bi jih usmerjale, pred tem 

pa bi se v krogu skupaj vrteli v tej smeri. Čeprav je bila dejavnost zelo zahtevna in smo jo malo 

priredili, so takšne dejavnosti za otroke dobre, saj s tem urijo orientacijo v prostoru in si 

pridobivajo prostorske predstave (Japelj Pavešič, 2001). 

Ob analiziranju izvedenih dejavnosti sem ugotovila, da bi lahko z otroki naredila tudi 

individualne intervjuje ter jih večkrat povprašala o njihovih mnenjih, poleg tega pa bi mi lahko 

razložili, zakaj so nekaj zgradili ali narisali tako, kot so, kaj so si predstavljali. V konceptu 

Reggio Emilia je ključnega pomena pedagogika poslušanja, saj s poslušanjem otroških teorij 
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lahko razumemo, kako otroci razmišljajo in kakšna vprašanja si postavljajo (Devjak idr., 2009). 

Tega sem se sama lotila tako, da sem poskušala pridobiti čim več razlag risb otrok. Opazila 

sem, da sem si kakšno risbo razlagala povsem napačno, in s tem ugotovila, da se vzgojitelji pri 

svojem delu po navadi premalo posvečamo otrokovim idejam, razlagam, mislim. Večkrat sem 

otrokom postavila vprašanja in si zapisala njihove odgovore o tem, kako si določene pojme in 

pojave predstavljajo.  

V konceptu Reggio Emilia je ustvarjalnost jedro vseh spoznavnih dejavnosti otrok. Pomembna 

vloga odraslih je, da jim poskušajo zagotoviti okolje, v katerem se otroci počutijo varne, 

samozavestne in odgovorne in kjer imajo posledično možnost prepleteno povezovati znanja z 

različnih področij, s katerimi pridejo do novih, nenavadnih zamisli in novih spoznanj 

(Podobnik, 2009). Lahko rečem, da sem oblikovala projekt, kjer so se otroci lahko izražali z 

gibom, plesom, risbo, govorom in gradnjo, pri čemer so se razvijali kognitivno (nadgradnja 

razumevanja pojma hiša), psihomotorično (elementi plesa) in nazadnje tudi čustveno-socialno 

(skupinsko delo, sprostitvene dejavnosti). Ustvarjalni gib sem uporabila kot izrazno in 

integracijsko sredstvo za učenje novih vsebin, kot to možnost navaja tudi B. Kroflič (1999), in 

jim približala nekatere težje razumljive pojme, kot so pomen temeljev v arhitekturi, stabilnost, 

prostor. Opazila sem, da so se na plesnih delavnicah veliko naučili tudi otroci, ki pri klasičnem 

načinu dela izstopajo, npr. ne sodelujejo, motijo, nimajo veliko koncentracije. Ustvarjalni gib 

naj bi bil pri otrocih s prevladujočim kinestetičnim stilom zaznavanja pomembno motivacijsko 

sredstvo (Geršak, 2011). 
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4.1 EVALVACIJA PROJEKTA PO ZASTAVLJENIH RAZISKOVALNIH 

VPRAŠANJIH 

R1: Kako v projekt na temo hiše vključiti ples? 

Med izvajanjem projekta sem ugotovila, da je mogoče ples na različne načine vključiti v projekt 

na temo hiše. Hiša pomeni prostor in prostor je tudi pomemben element plesa. Če spoznavamo 

hišo z gibom, obenem spoznavamo tudi prostor in plesni prostor. Gradbišče je polno 

premikajočih se gradbenih strojev, zvokov, materialov, ki so nam lahko spodbuda za ples. 

Čeprav ravno tisti trenutek v bližini ni bilo gradbišča, so ga otroci videli že pred tem, znanje pa 

so obnovili ob ogledu videoposnetka. Opazila sem, da je otrokom tema gradbišča blizu. Ker so 

imeli že motivacijo za gradbišče, so jo prenesli tudi na hiše.  

Postopek gradnje hiše lahko ponazorimo tudi s telesom, z masažami, gibalnimi zgodbami. 

Otroci so znanje o vrstah hiš, ki so ga pridobili med grajenjem iz lego kock, prenesli v 

ustvarjalni gib. Hiše so različne, tako kot so lahko različni naši gibi in ustvarjanje z gibom. 

Čeprav so hiše statične, sem otrokom dala naloge, pri katerih so lahko postale tudi gibljive. Pri 

takšnih nalogah je šlo za razvijanje ustvarjalnega mišljenja. Dejavnost z elastiko je omogočila 

gradnjo abstraktnih hiš in nenehno spreminjanje prostora. S tem ko so se otroci gibali v vedno 

novem prostoru, so reševali gibalne probleme in se vedno znova orientirali v novem prostoru. 

V hišah živimo in opravljamo veliko opravil, prav tako pa je v njih tudi veliko predmetov. Vse 

to je mogoče spoznavati z gibom in plesom. Osredinili smo se tudi na poklic mizarja in na 

ponazarjanje obdelovanje pohištva z ustvarjalnim gibom.  

R2: Kako bodo otroci skozi ustvarjalne plesne dejavnosti razvili razumevanje pojma 

hiša? 

Da sem lažje evalvirala izpeljani projekt, sem pred začetkom in na koncu projekta otrokom 

podala nalogo, naj s svinčnikom narišejo hišo. Nekaj primerov rezultatov predstavljam v 

nadaljevanju, s slikami 37–46. Otrok 1 je na posttestu narisal skoraj identično hišo kot na 

predtestu, dodal pa je dva prostora. Menim, da je skozi dejavnosti spoznal, da poleg zunanjosti 

hiše, ki jo vidimo od zunaj, obstajajo tudi notranjost in notranji prostori. Za izražanje svojega 

znanja z risbo je uporabil rentgensko risanje.  
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Slika 37: Otrok 1, predtest 

 

 

  

Slika 38: Otrok 1, posttest 

 

Otrok 2 je narisal dve različni hiši, z nekaj podobnostmi in elementi na enakih mestih. Obe risbi 

imata podrobnosti, kot so zvonec, kljuka na vratih, strešniki in dimnik. Risba s predtesta ima 

strešno okno, risba s posttesta pa vsebuje tudi rože na okenskih policah.  

 

 
 

Slika 39: Otrok 2, predtest 

 
 

Slika 40: Otrok 2, posttest 

 
 



43 
 

Otrok 3 je pri posttestu narisal veliko več podrobnosti kot pri predtestu. Pri posttestu je dodal 

vrata s kljuko, križaste okvirje na oknih in stopnice. S pikami je označil, da lahko po stopnicah 

pridemo na podstrešje. 

 

  Slika 41: Otrok 3, predtest 

 

Slika 42: Otrok 3, posttest 

 

 

Otrok 4 je obe hiši v osnovi narisal enaki, pri posttestu pa je narisal tudi sedežno garnituro, ali 

kot jo je poimenoval sam, »kavč«. Narisal ga je, kot da se ga vidi skozi okno. Menim, da je 

otroku notranje oblikovanje prostora pustilo velik pečat, zato je poleg zunanjosti narisal tudi 

notranjost. Pri posttestu je dodal tudi dimnik, iz katerega se kadi, čeprav se o dimnikih nismo 

posebej pogovarjali. 
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Slika 43: Otrok 4, predtest 

 

Slika 44: Otrok 4, posttest 

 

Otrok 5 je v predtestu narisal le zunanjost hiše, v posttestu pa je zelo natančno narisal tudi 

notranjost (rentgensko risanje). Dodal je tudi pohištvo in notranjo opremo (stol, miza, lestenec, 

kuhinjske omarice). Risba pri predtestu ima samo okna, pri posttestu pa vsebuje tudi vrata in 

ima okna z okvirji v obliki križa. 

 

Slika 45: Otrok 5, predtest 

 

 

Slika 46: Otrok 5, posttest 

 

Razumevanje pojma hiša je pri vsakem otroku potekal drugače. Vsak je pridobil tisto, kar mu 

je vzbudilo največ zanimanja. Zadnje dejavnosti so temeljile predvsem na notranjosti hiše, in 
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predvidevam, da je zato veliko otrok pri posttestu narisalo tudi notranjost. Lahko rečem, da so 

pred projektom otroci pojem hiše povezovali predvsem z zunanjo podobo hiše, dejavnosti pa 

so pojem razširile tudi na notranje prostore. 

R3: Kako se bodo otroci odzvali, ko se bodo prvič srečali z ustvarjalnim gibom? 

Ko so se otroci prvič srečali z ustvarjalnim gibom, so potrebovali nekaj trenutkov, da so se 

vživeli. Sprva so le stali pri miru in izmenično gledali mene, vzgojiteljico in druge otroke. 

Čeprav sem začela s težko nalogo (zvok gradbišča kot spodbuda za ples), so se po nekaj 

trenutkih vživeli prav vsi otroci in si predstavljali, da so na gradbišču. To je bilo zanje nekaj 

novega, in kot sem opazila, tudi zanimivega. Menim, da je dejavnost pritegnila tako dečke kot 

tudi deklice. Čeprav je bila prva dejavnost uspešna, so pri gibalni zgodbi začeli kazati naučene 

tipične gibe, ki so jih pridobili z učenjem plesnih koreografij. Z nekaj spodbude so kmalu 

ugotovili, da se morajo prepustiti sebi in ustvarjati s svojim telesom. Presenetilo me je, da so se 

med seboj zelo malo posnemali. Otroci so ob koncu vsake dejavnosti izrazili željo, da bi 

dejavnost še nadaljevali, čeprav je bila ura že toliko, da smo odšli na igrišče.  

R4: Kako telo omogoča otroku raziskovanje prostora ter kakšna je pri tem povezava med 

plesnim prostorom (element plesa) in konkretnim prostorom (hiša)? 

Otroci so skozi vse dejavnosti razvijali prostorsko orientacijo in se prostorsko opismenjevali. 

Med vsako plesno dejavnostjo sem otroke navajala, da so si poiskali svoj prostor in imeli dovolj 

prostora za gibanje. Največjo povezanost med konkretnim in plesnim prostorom sem opazila, 

ko so otroci prehajali od konkretnega (lego kocke, naravni material, elastika) k plesnemu 

prostoru (uprizarjanje različnih vrst hiš, gibanje po novonastalem prostoru) in obratno. Iz ene v 

drugo obliko so prehajali brez težav. Ko so s telesom gradili hiše, omejevali prostor in se gibali 

v njem, so s tem spoznavali tudi konkretni prostor. Otroci so s svojo aktivno udeležbo v 

dejavnostih raziskovali, kaj lahko zgradimo in česa ne. Ugotovili so, da je to, kar narišemo ali 

zgradimo iz lego kock, težje sestaviti iz naravnega materiala ali z lastnim telesom.  

V nekaterih dejavnostih sem opazila, da določenih prostorskih predstav še nimajo razvitih, 

takšne dejavnosti pa jim omogočajo, da jih osvojijo (premikanje v smeri urnega kazalca, 

postavitev v obliki diamanta).  

Otroci so z risbami pokazali, da so z dejavnostmi spoznali tudi notranji prostor, ki ga v 

predtestih niso izrazili. Pokazali so novo znanje, ki so ga pridobili z ustvarjalnim gibom. 

Konstrukcijsko igro, ki spodbuja prostorske predstave, otrok pa pri tem gradi prostor, so 
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prenesli tudi v prosto igro. Preden sem prišla v skupino, so radi gradili predvsem stolpe, po 

dejavnostih z ustvarjalnim gibom pa so začeli graditi kompleksnejše objekte.  
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5 ZAKLJUČEK  

Z diplomskim delom sem prikazala izvedbo in analizo projektnega dela s poudarkom na 

spoznavanju pojma hiša; delo sem pred tem skrbno načrtovala. V projekt sem vključila 

ustvarjalni gib, nekatere elemente koncepta Reggio Emilia in arhitekturo. Sprva sem si zadala 

le cilj, da bi diplomsko delo s predstavitvijo in evalvacijo projekta še kakšnega strokovnega 

delavca spodbudilo k izvajanju podobnih projektov, ki spodbujajo aktivno udeležbo otrok. Med 

načrtovanjem dejavnosti in študiranjem strokovne literature pa sem si zadala še cilj, da 

poskušam ugotoviti tudi povezavo med konkretnim prostorom in prostorom kot elementom 

plesa. Na koncu sem ugotovila, da se oboje prepleta in povezuje, tako da je težko potegniti črto 

in pojma spoznavati ločeno. To sem opazila predvsem med praktičnim izvajanjem dejavnosti, 

pri katerih so otroci brez težav povezovali znanja, pridobljena s pomočjo konkretnega prostora 

(in o konkretnem prostoru) ter prostora kot elementa plesa. Lahko zaključim, da se ples in 

arhitektura tesno povezujeta in omogočata pestre dejavnosti ter skupaj pripomoreta k 

razumevanju prostora, v tem primeru tudi hiše.  

Pred izvajanjem projekta me je najbolj skrbelo, kako bom otrokom prvič predstavila ustvarjalni 

gib, saj se z njim še niso srečali. Vprašala sem se, ali bodo otroci sploh ustvarjalni, glede na to, 

da so stari že 4–5 let in je za njimi že nekaj let življenja. Ugotovila sem, da je za uspešno 

ustvarjanje vse odvisno od ozračja, ki ga v skupini ustvarimo, kar se sklada tudi s strokovno 

literaturo. Čeprav otroci prej niso razvijali ustvarjalnosti na plesnem področju, so s prijetnim, 

sproščenim ozračjem v skupini brez težav sprejeli nove izzive, kar potrjuje tudi to, da otrok ne 

smemo podcenjevati, saj zmorejo veliko. 

Želim si, da bi diplomsko delo pripomoglo k temu, da bi vzgojitelji v svoje delo vnašali več 

dejavnosti s področja plesa in bi si upali ples medpodročno povezovati z različnimi področji, ki 

se na prvi pogled z njim ne zdijo združljiva.  
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7 PRILOGE 

Priloga 1: Gibalna zgodba Gradbišče  

Avtorica: Katja Fon 

Delavci spijo v prikolicah ob gradbišču. Še preden vzide sonce, se prebudijo, zazehajo, odprejo 

oči in vstanejo iz postelje. V omari poiščejo delavsko majico in jo oblečejo. Oblečejo tudi 

delavske hlače in odsevni jopič. Za varnost si na glavo poveznejo varnostno čelado. Odpravijo 

se do table, na kateri je načrt, kako zgraditi hišo. Toda tabla je prazna. Ponoči je veter razpihal 

slike vsepovsod po gradbišču, zato jih je treba najti (otroci poiščejo slike, ki so skrite po 

igralnici). Ko delavci poiščejo vse slike, jih poskušajo nalepiti na tablo v pravilnem vrstnem 

redu. Le kako bi začeli graditi hišo? Delavci se odpravijo proti gradbenim strojem. Vsak si 

poišče svoj bager, se vanj usede in ga prižge. Vozi zelo previdno, da koga ne povozi in da ne 

pade v kakšno luknjo. Delavec bager pripelje do mesta, kjer bo začel kopati luknjo. Bagrova 

nakladalka se iztegne in se počasi zarine v zemljo, jo zajame in strese v tovornjak prekucnik. 

Koplje toliko časa, da nastane ravno prav globoka luknja. Ko ima prekucnik polno prikolico 

zemlje, se počasi odpelje naprej. Nekje se ustavi in dvigne prikolico, da pesek začne polzeti iz 

prikolice (oponašamo padanje peska). Ko je luknja dovolj globoka, se pripelje žerjav in v luknjo 

položi kovinske mreže (oponašamo žerjav in sestavimo mrežo). Pripelje se velika hruška z 

betonom. Beton v hruški se nekaj časa meša. Nato se počasi začne prelivati iz hruške 

(oponašanje tekočega betona). Beton se počasi strjuje. Mimo pride valjar, ki beton poravna 

(ravnanje betona s kotaljenjem drug čez drugega). Ko je beton popolnoma strjen, delavci 

začnejo zlagati opeke drugo zraven druge in drugo na drugo. Ko so tla in zidovi zgrajeni, na 

gradbišče pridejo krovci. To so delavci, ki zgradijo streho. Na hišo z žerjavom postavijo dolge 

lesene tramove. Na koncu na tramove zložijo strešnike.  

 

 

  



 
 

Priloga 2: Masaža »gradimo hišo«  

Avtorica: Katja Fon 

Hodimo po cesti. Pridemo do travnika, na katerem je posajenih nekaj dreves, in jih izruvamo. 

Zvaljamo teren, da bomo lahko postavili trdne temelje. Označimo velikost luknje, ki jo bomo 

izkopali. Izkopljemo luknjo. Vanjo položimo cevi in kovinsko mrežo ter luknjo zapolnimo z 

betonom. Začnemo polagati zidake. Namažemo beton, nanj položimo zidake. Postopek 

ponavljamo. Nato postavimo tramove za streho in jih zabijemo z žeblji in kladivom. Na tramove 

položimo strešnike. Na novo streho začne padati rahel dež. Dežuje vse močneje. Dež se počasi 

umirja. Na streho pade le še nekaj kapljic. Dež je ponehal, na streho posijejo topli sončni žarki. 

Priloga 3: Didaktična igra »prostori v hiši«  

 



 
 

Priloga 4: Vodena vizualizacija Čarobna hiša (Schmidt, 2012) 

Lepega sončnega dne se sprehajaš po gozdni jasi, ko v bližini zagledaš prelepo hiško. Prideš 

bliže in hiška se ti pokaže v vsem svojem sijaju. Stene so rumene barve, vrata hiše so zelena, 

okna so pobarvana v sinje modro barvo, streha pa izžareva rdečo barvo. Hiška je tako lepa, da 

se odločiš, da pokukaš, kaj se skriva v njej. Ker se na tvoje trkanje nihče ne oglasi, kar vstopiš. 

Ko stopiš skozi vrata, se ti pred očmi nariše povsem nov svet, svet različnih slaščic. Joj, kako 

lepo diši! Zavohaš višnjevo torto. Tako lepo diši, da se ji ne moreš upreti. Ugrizneš vanjo. 

Mmm, kako je dobra. Kako lepo diši in kako dobrega okusa je. Višnje … kako jih imaš rad. 

Kmalu te premami vonj toplega čokoladnega kolača. Pogledaš po prostoru in ga zagledaš na 

mizi. Kar vleče te k njemu. V roke primeš žlico in si vzameš košček kolača. Kako je dober. 

Okusiš tisto dobro čokolado, s katero je oblit kolač. Nato se še malo razgledaš po prostoru. 

Vonjave najrazličnejših sladic se kar mešajo. Najprej zavohaš vaniljo, nato jagode, in zatem še 

cimet. Joj, kako lepo diši in vse izgleda tako dobro. Toda kaj, ko zaslišiš mamo, kako te kliče, 

ker ne ve, kje si. Za konec si vzameš še kepico vaniljevega sladoleda. Za sabo zapreš vrata 

čarobne hiše in stečeš. Ko se enkrat obrneš, je ne vidiš več. Izginila je. Zdaj počasi odprite oči. 

 


