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POVZETEK 
 

V diplomski nalogi sem želela predstaviti različne gibalne igre in njihov pomen za 

otrokov gibalno-plesni razvoj. 

 

Teoretični del je razdeljen na pet delov. Na začetku je nekaj besed namenjenih igri, 

njenemu nastanku, opredelitvi in vrsti. V naslednjem delu so opisani gibalni razvoj, 

dejavniki gibanja, gibalne dejavnosti otrok, klasifikacija gibanja ... Nadaljevala sem s 

plesom, plesno vzgojo, razvojem plesnosti ter cilji plesne vzgoje. Zaključek 

teoretičnega dela naloge vsebuje nekaj besed o osnovah plesne vzgoje, o pomenu 

gibalnih dejavnosti v otrokovem razvoju in vzgojnem delu, o gibalnih dejavnostih otrok 

ter o gibalnih igrah.  

 

V empiričnem delu so opisane različne gibalne igre, ki sem jih uporabila pri izvajanju 

dejavnosti v Osnovni šoli Stopiče – Vrtec Stopiče, in sicer pri otrocih v starostni skupini 

od enega do dveh let. 

 

Zapisala sem gibalne igre, sprotne evalvacije o poteku gibalnih iger ter končne 

evalvacije po izteku projekta. Posamezne gibalne igre so dokumentirane s fotografijami.  

 

KLJUČNE BESEDE: 
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- igra,  

- gibanje, 

- ples, 

- gibalne igre, 

- plesna vzgoja. 



 
 
 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

In my thesis I wanted to present a variety of physical games or activities and their 

importance for the child's physical-motor 

 

development. 

The theoretical part is divided into five parts. In the first part, a few words about what is 

a  game, its creation, its definition and nature. The second  section describes motor 

development, factors of movement, children's physical activity, classification of motion 

... The following part is abour dance, dance education, development of dance abilities 

and dance education goals. At the end of the theoretical part of my thesis there are a few 

words about the basics of dance education, the importance of motor activity in 

children's development and educational work, children's motor activities and the motion 

games

 

. 

In the empirical part there are described different physical games that I had used in the 

implementation of activities in elementary school Stopiče - Stopiče kindergarten, in the 

age group of children from one year to two years

 

. 

I wrote about  motor game, real-time evaluation of the progress of motion games and 

the final evaluation after the project. Individual physical games are documented with 

photographs

 
. 

KEYWORDS
 

: 

- 

- game, 

children, 

- movement, 

- dance, 
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UVOD 
 

 

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, 

spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje 

sveta temeljita na informacijah, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno 

ustvarjalnostjo v različnih situacijah (Videmšek, Pišot, 2007).  Plesna vzgoja kot 

gibalna igralna aktivnost omogoča otroku sprostitev notranjih napetosti kakršnegakoli 

izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in ustvarjanja omogoča vzpostavitev 

ravnovesja v otrokovi osebnosti (Kroflič, Gobec, 1992). 

 

Temo otroške gibalne igre sem si izbrala na podlagi svojega interesa, da o njih izvem 

kaj več ter da jih poizkusim vpeljati tudi v svojo skupino otrok, starimi od 1 do 2 let. 

Zanima me, kakšen bo odziv otrok, ali se bodo radi vključevali in sodelovali ali bodo 

raje opazovali ... Vem, da je gibalni razvoj v razvoju človekovih funkcij v ospredju 

predvsem v prvih letih življenja, zato se mi zdi potrebno, da v svoji skupini dajem 

možnosti, priložnosti in spodbude, da se otroci  ob gibalnih igrah ustrezno razvijajo. Ob 

njih bodo otroci razvijali gibalne sposobnosti, predvsem koordinacijo rok in nog, 

koordinacijo gibanja v ritmu ter usvajali osnovne gibalne koncepte oz. sheme: se 

zavedali prostora (kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavali različne 

položaje med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi. V različnih plesnih igrah 

bodo otroci sodelovali med seboj in se tako navajali na sodelovanje in spoštovanje ter 

upoštevanje različnosti. S plesno vzgojo tako otroke neprestano spodbujamo k razvoju.  

 

Menim, da bom z gibalnimi igrami naredila korak k otrokovemu celostnemu razvoju. 

Menim tudi, da je gibalnih iger premalo prisotnih pri najmlajših otrocih v vrtcu. Starejši 

otroci v vrtcu se igrajo veliko rajalnih in gibalnih iger, medtem ko jih najmlajši otroci 

znajo le nekaj, navadno tisto, kar vadijo za nastop pred starši. Se pravi dve, tri gibalne 

igre.  
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TEORETIČNI DEL 
 

 

1. IGRA 
 

Igra predstavlja nepogrešljiv in najpomembnejši element otrokovega razvoja ter 

oblikovanja njegove osebnosti (Mozi, b. d.).  

 

Igra je način, kako otrok spoznava zunanji svet, igra je za otroka učenje, igra je zanj 

resna oblika vzgoje, igra je nujno potrebna otroškemu organizmu, ki raste (Krupska). 

 

Igra predstavlja neizčrpen vir vedno novih spoznanj o otrokovem razvoju, doživljanju in 

življenju, zato ni nikoli dovolj poudarjeno, kako zelo je pomembna za razvoj otrokove 

osebnosti in njegovega ustvarjalnega odnosa do življenja in okolja. Igra kot svojevrstna 

dejavnost je najprimernejša otrokovi nravi in osnovnim zakonitostim njegovega razvoja; 

v največji meri zagotavlja enotnost med gibalnim, spoznavnim, čustvenim in socialnim 

razvojem (Videmšek, 2002, str. 9). 

 

Igra, ki se izvaja v skupini, je za otroke zabavnejša in spodbudnejša kot individualne 

gibalne naloge. Z igrami, kjer je pomembno sodelovanje, ne pa tekmovalnost, otroci 

lahko na prijeten in dinamičen način razvijajo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti 

ter usvajajo različne gibalne koncepte oz. sheme. Otroci posnemajo drug drugega, 

prihajajo do novih spoznanj o sebi in drugih, se potrjujejo in si ustvarjajo čustven odnos 

do skupine in svojih dejanj. Otroci sodelujejo med seboj, prilagajajo svoje zanimanje 

ciljem skupine in spoštujejo pravila igre. Otroci, ki so bolj osamljeni, dobijo priložnost, 

da se pogovarjajo in spoznavajo z vrstniki, tisti, ki pa so preveč vsiljivi, pa se podredijo 

pravilom skupine. Otroci med seboj razvijajo solidarnost, medsebojno pomoč ter 

spoznavajo in spoštujejo različnost. Otroci se navadno v igri povsem sprostijo, 

zmanjšajo se jim celo nekatere bojazni, kot so strah pred govorjenjem, strah pred 

zagovarjanjem stališč itd. (Jurak v Videmšek, 2002).  
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Igre so vir zadovoljstva, omogočajo dobro psihično počutje, spodbujajo ustvarjalnost in 

domišljijo, občutek pripadnosti skupini, omogočajo dvig samozavesti, razvijajo 

iznajdljivost ter vživljanje v drugega (Cizelj, 1998, str. 6). 

 

Igra je dejavnost, ki jo proučujejo filozofi, sociologi, antropologi, zdravniki, pedagogi, 

psihologi ... Lahko se vprašamo, zakaj ima igra tako dominantno vlogo v otrokovem 

razvoju in vzgoji, kaj to dejavnost loči od ostalih dejavnosti? Gre za naslednje 

pomembne elemente igre:  

• Samostojnost. Otrok je v igri bolj samostojen kot v katerikoli drugi dejavnosti. 

Pomembna je samoorganizacija in samopotrjevanje otrok v tej dejavnosti. 

• Spontanost in samozadostnost. Igra je dejavnost, ki poteka sama po sebi, motivi in 

cilji so v njej sami. Igra s svojo dinamiko, čustveno obarvanostjo, neponovljivostjo 

zadovoljuje osnovne potrebe otrok in jih usmerja k dejavnosti, ki ima za njih smisel. 

Povedano drugače, igra je usmerjena na proces in ne na rezultat, sredstva prevladujejo 

nad cilji. 

• Izraznost. Otrok v igri izraža sebe in svoj odnos do drugih (otrok, odraslih, ožjega in 

širšega okolja). V igri ni obremenjen z zunanjim nadzorom (kaj sme in kaj ne, kaj je 

najbolj prav ...), neposredno "tu" in "sedaj" izraža svoje potrebe, želje, konflikte, stiske 

in išče poti za njihovo zadovoljevanje. Igra pomeni otroku veselje in radost, saj si za 

krajši ali daljši čas ustvari svoj lastni svet, ki ga sooblikuje in naredi "po lastni meri". 

• Divergentnost. 

 

Otrok se v igri vede ustvarjalno, inventivno, fleksibilno, vse to pa so 

značilnosti divergentnega mišljenja. Otrok išče in preizkuša nove možnosti, ki se 

skrivajo v predmetih (igračah), situacijah, odnosih, delovanjih, in "odkriva" nove, 

najrazličnejše rešitve, ki so zanj vse zanimive in pravilne (v igri je vse mogoče, če le 

vse to najdemo in odkrijemo).  

Na podlagi vseh navedenih specifičnosti bi lahko igro opredelili kot dejavnost, v kateri 

se otroci svobodno gibljejo, neprestano čutijo, iščejo, odkrivajo in spoznavajo samega 

sebe, izražajo in opredeljujejo morebitne konflikte, strahove, jezo ... (Babuder, 1991, 

str. 3–

 

4). 

Različni avtorji uporabljajo različna, a podobna merila, s katerimi opredeljujejo igro. 

Vse opredelitve pa kažejo, da je igra brezmejna (neskončna) in da variira v celovitost. 
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Igra reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter povezave 

med vedeti in ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim. To je dialog 

med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko 

in absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem. Večina avtorjev meni, da nobeno 

posamezno merilo ni dovolj za opredelitev igre. Nasprotno, več meril pomeni tudi več 

soglasja, da gre za igro (Marjanovič Umek, Zupančič  Videmšek, Šiler, Fišer, 2002, str. 

11).  

 

1.1 Kdaj so igre nastale? 
 

Igra že od davnine predstavlja eno od sredstev, s pomočjo katerega so naši predniki 

spoznavali načine, kako živeti in kako si popestriti življenje. V človekovi zavesti in 

miselnosti zavzema igra pomembno mesto, saj predstavlja najstarejši način vzgoje otrok 

in njihove priprave za življenje. Odrasli so prinašali svoje življenjske izkušnje na 

potomce, pri čemer je bilo posnemanje vsakdanjih opravil sestavni del vzgoje. Otroci pa 

niso tako sposobni kot odrasli, zato so dejavnosti prilagodili svojim sposobnostim in 

svojemu dojemanju, kar je privedlo do aktivnosti, ki jo danes imenujemo igra. Ker 

dejavnost ni več tesno povezana s preživetjem, je pridobila tudi navdih zabavnosti, 

tekmovalni duh pa se je kot dejavnik vsakega napredka ohranil tudi pri tem "delu". Igra 

zato ni bila samo zabava in nepotrebno tratenje časa, temveč priprava ali nekakšen 

trening za življenje. Z lovljenjem in skrivanjem so se pripravljali za lov na živali ter na 

samozaščito; z borjenjem in metanjem so pridobivali izkušnje za pravo borbo s 

sovražnimi skupinami; s plezanjem in skakanjem so se privajali na nabiranje hrane ter 

se tako skozi igro, v katero so bile vključene navedene elementarne oblike gibanj, 

usposabljali vse do zrelih let. Vzporedno z razvojem človeka in družbe se je razvijala 

tudi igra ter se prilagajala potrebam in zahtevam časa. Njena vloga pa je bila vedno 

odvisna od ekonomskih pogojev, ravni kulture in razumevanja igre kot potrebne 

sestavine vsakdanjega življenja.  

 

V današnjem času, ko pridobitvene civilizacije po eni strani odmikajo človeka od 

narave in od aktivnosti, ki so bile nekoč nujne za preživetje, so igre izgubile svoj 

pomen, človek pa se je gibalno polenil (Pistotnik, 2004, str. 11). 
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Ohranile so se kot timske igre v različnih okoljih. Pri Angležih so pomemben del 

zabave in rekreacije študentov, ki tako navežejo stik in jih v svoji poznejši karieri 

ohranjajo. Iz izkušenj vedo, na koga se lahko zanesejo (Schmidt, iz predavanja v 

šolskem letu 2009/2010). 

 

Po drugi strani pa mu sodobna tehnologija dela omogoča vedno več prostega časa za 

svobodne dejavnosti, zdravstvena ozaveščenost, ki se prebuja pri ljudeh, pa vodi 

človeka spet k intenzivnejšemu gibanju v naravi, zato pridobivajo igre novo vrednost in 

veljavo. Ne toliko kot sredstvo treninga za življenje, temveč kot sredstvo za razvedrilo 

ter ohranjanje zdravja in delovnih sposobnosti. Še vedno pa imajo tudi uporabno 

vrednost, kot sredstvo vzgoje in učenja, vendar ne več za preživetje, temveč za 

kvalitetnejše življenje. Tako ima igra še vedno pomembno vlogo pri razvoju otroka v 

celostno, harmonično in ustvarjalno osebnost. Z igro otrok razvija svoje telesne 

sposobnosti in duševne razsežnosti, zadovoljuje potrebo po gibanju, hkrati pa je igra 

pomembna tudi za socializacijo, saj otroka postopno navaja na življenje v skupnosti 

(Pistotnik, 2004, str. 11).  

 

Kdaj so igre nastale, je težko reči, še težje pa je zapisati. Zlasti težko je to ugotoviti za 

vsako posamezno igro; lažje je mnoge igre skupaj postaviti v neki čas in prostor. 

 

Po določenih virih lahko sklepamo naslednje: 

 

1.) Prve igre pri nas so verjetno še poganskega izvora. Niko Kuret (1989, I/244) je 

zapisal: "... tisto, kar je danes igra, je bil nekoč obred ...", "... so ostanki nekoč žalnih 

obredov poganskih prednikov v čast svojih rajnih ob nastopu pomladi" (turn, kurji boj, 

robčeci, balinanje na pokopališčih, ki so ga oblasti prepovedale ...). 

 

2.) Mnoge igre so starosvetnega značaja in kot take izhajajo iz verskih obredov (sekanje 

pirhov, zbijanje pirhov, blagoslovljeni ogenj, tek z jerbasi − o njem piše tudi Valvasor 

...). In spet lahko citiramo Nika Kureta (I/59): "Saj zlasti šege pričajo o ustvarjalnosti 

vsakega naroda. Potrjujejo spoznanje, da je znal naš preprosti človek obredno 

oblikovati, poglabljati in bogatiti svoje življenje ob letnih časih naravnega leta in svetih 

časih cerkvenega leta."  
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3.) Mnoge igre so verjetno prinesene od drugod, npr. igra "svaljkati" (v Sloveniji se 

pojavlja pod različnimi imeni), ki naj bi bila stara keltska igra in predhodnica 

današnjega hokeja na travi. To velja tudi za igro Abraham 'ma sedem sinov, ki so jo že 

davno pred nami igrali otroci na Finskem in Novi Zelandiji; nekateri viri trdijo, da so jo 

poznali celo Eskimi. Zanimiva zgodba je o igri "FUČ" (F IO/1), ki jo pri nas najdemo 

pod različnimi nazivi (fuč, campanon, kamenčkanje, nedelja, okentanc, pekel–nebesa, 

polž, ristanc, špon, špan, tancanje, tamz, teden), in so jo na neki razstavi v San 

Franciscu leta 1955 zabeležili v 19-ih različicah. G. Schmidt (2002) je na podlagi virov 

zapisala, da eno izmed različic te igre najdemo vrisano v tlaku antičnega foruma v 

Rimu. To igro poznajo tudi otroci v Angliji (hobscotch), Franciji (marelles), Nemčiji 

(tempelhupfen) in celo v Indiji (ekaria dukaria), Rusiji, Skandinaviji in na Kitajskem. 

Ta igra, ki jo pri nas otroci največkrat poznajo po imenih fuč in ristanc, naj bi se 

razširila s širjenjem rimskega cesarstva, ko so rimske legije gradile tlakovane ceste. 

Mnoge igre smo prevzeli od Madžarov in Italijanov (ohranile so se zlasti v Prekmurju in 

na Primorskem), mnoge najdemo še danes v slovenskem etničnem prostoru (na 

avstrijskem Koroškem, v Porabju, Benečiji, Trstu z okolico), o mnogih je pisal 

Valvasor.  

 

Eden najstarejših zapisov v prvih oblikah iger pri nas (J. V. Valvasor: Die Ehre des 

Herzogtums Crain – Slava vojvodine Kranjske, 1689) kaže, da so Slovenci takrat 

poznali številne (ljudske) igre, ki niso imele samo utilitarnega značaja. Mnogi 

raziskovalci (zgodovinarji, sociologi, etnologi itd.) so proučevali bloško smučanje kot 

poseben fenomen srednje Evrope takratnega časa. Dejstvo je, da so Slovenci v času 

Valvasorja poznali mnoge igre, ki so jim služile tudi (ob utilitarnosti) za razvedrilo, 

sprostitev in zabavo (to so bile predvsem igre na smučeh).  

 

Če pravimo času Valvasorja, potem mislimo seveda na čas njegovega pisanja Slave, kar 

nas navaja na ugotovitev, da so se z igrami, ki jih Valvasor opisuje, ukvarjali ljudje v 

tem delu Slovenije (ali res samo v tem delu?) že najmanj 200, 300 ali še več let pred 

njim.  

 

4.) Nekatere igre verjetno segajo v srednji vek, kjer se je tlačan lahko ukvarjal samo z 

elementarnimi oblikami iger, ki so slonele na hoji, teku, skoku in metu. Ne glede na to, 
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da so konec 5. stoletja n. št. Rimljani grobo "porušili" antične olimpijske igre, pa je 

srednji vek med preprostimi ljudmi vendarle ohranil antične oblike priprav na igre in 

tekmovanja, kot so tek, rokoborba, metanje, skakanje, plavanje, ljudski ples in 

najrazličnejše druge igre. Vse te oblike športa in iger niso bile nevarne posvetni in 

cerkveni gosposki, saj ta ni imela niti pravih igrač. "Kmet je seveda imel manj časa za 

igre in zabavo, pa tudi manj potrebe po gibanju, saj ga je bil dovolj deležen že pri delu, 

vendar se tudi ni odrekal dejavnosti, v kateri je iskal predvsem razvedrilo" (Stepišnik, 

1968). 

 

5.) Mnoge igre, ki jih v Sloveniji poznamo še danes in so vendarle naša kulturna 

dediščina, pa so novejšega izvora. Verjetno so nastale tudi pod vplivom gimnastičnih 

sistemov v Evropi (zlasti Spiesovega, Jahnovega, Lingovega in Tyrševega) in pri nas 

(sokolskega in orlovskega) ter vedno bolj uveljavljene telovadbe v šolah in 

razvijajočega se modernega športa. To so predvsem igre, ki obsegajo t. i. štafetne igre, 

točkovanja in štetja zmag, opravljenih nalog ali zadetkov ipd., ter igre s telovadnimi 

pripomočki ali brez njih, kot jih pripisujejo v svojih dveh knjižicah J. Trdina (1955), M. 

Petkovšek in B. Kremžar (1966) ter zlasti M. Videmšek idr. (2002). 

 

V tej zvezi kaže omeniti, da mnoge pri nas uveljavljene ljudske igre poznajo tudi v 

drugih državah, vendar z manjšimi razlikami (Šugman, 2004, str. 36–38). 

 

1.2  Opredelitev igre 
 

»Igra je morda najbolj prvinski izraz otrokove prirojene genialnosti (Armstrong)«. 

 

Pallegrini in Saracho (Pallegrini, 1991; Saracho, 1991; cit. po Marjanovič Zupančič, 

2001, str. 2) igro opredelita takole. 

  Igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi 

(socialnimi) zahtevami.  

   Otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji. Cilje si definirajo 

sami, vedenje udeležencev igre pa je spontano. 

  Otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane predmete.  
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Igralne dejavnosti dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami nadzirajo svoje 

dejavnosti. 

  Igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne. 

  Igra je svobodna in pod vplivom zunanjih pravil. Pravila, ki obstajajo, otroci v 

igri sproti spreminjajo. 

  Igra zahteva aktivno udeležbo. 

 

Podobno igro opredeljuje Fromberg (1987; cit. po Marjanovič in Zupančič, 2006, str. 2), 

ko pravi, da je igra:  

  simbolna, kar pomeni, da gre za reprezentacijo realnosti s »kot če«, »kaj če«;  

  pomenska, ker poveže ali spravi v odnos doživetja, izkušnje;  

  užitkarska (v veselje) celo takrat, ko so otroci resno zaposleni z dejavnostjo;  

   prostovoljna in notranje motivirana;  

  opredeljena s pravili, ki so izražena bodisi implicitno bodisi eksplicitno;  

  doživljajska, ker se kaže skozi dejavnosti in cilje, ki jih otroci razvijejo sami.  

 

Zupančič (1999; cit. po Marjanovič in Zupančič, 2006, str. 3) v okviru dejavnostno 

teoretskega pristopa igro opredeljuje kot dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi 

lastnega zadovoljstva ne glede na njen končni izid in ni vezana na neposredno 

zadovoljevanje njegovih potreb ali na zahteve, ki jih predenj postavlja okolje.  

 

Oerter (1993; cit. po Marjanovič in Zupančič, 2001, str. 3) pa igro razume kot 

dejavnost, sestavljeno iz posebnih vrst dejanj. Igro loči od drugih vrst dejanj na podlagi 

odsotnosti posledic za dejanja, razrahljane povezave med dejanjem in njegovim izidom, 

k dejavnosti usmerjene motivacije in na podlagi oblikovanja alternativne stvarnosti.  

 

Horvat in L. Magajna (1987; cit. po Marjanovič in Zupančič, 2001, str. 3) igro 

opredelita kot svoboden akt, ki ni povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja 

potreb in ki je omejen na svoj svet; potek in smisel igre pa sta v njej sami.   
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1.3 Vrsta otroške igre 

 
Kljub temu da ima otroška igra svoje univerzalne značilnosti in, gledano primerjalno z 

drugimi dejavnostmi, svoje specifičnosti, se s starostjo in razvojem spreminja. 

Klasifikacije otroške igre se med avtorji in avtoricami delno razlikujejo. Gre za razlike 

v številu različnih vrst igre, v skupinah in podskupinah, njihovem poimenovanju in 

vsebinski pokritosti.  

 

V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Toličič (1961). 

Različne vrste igralnih dejavnosti umešča v štiri skupine:  

  funkcijska igra: vključuje npr. tipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, 

torej kakršnokoli preizkušanje senzomotornih shem s predmeti; 

  domišljijska igra: vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

  dojemalna igra: gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, opazovanje, 

posnemanje, branje;  

  ustvarjalna igra: vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, 

gradnjo.  

 

Ta klasifikacija je posebej zanimiva, ker kot posebno skupino predstavlja dojemalno 

igro, ki je pri drugih avtorjih in avtoricah ne zasledimo (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2001, str. 33).  

 

 

S. Smilansky (1968, v: Christie in Johnsen, 1987; Takhvar in Smith, 1990) otroško igro 

razvrsti v štiri skupine, ki predstavljajo tudi različne razvojne ravni igre. 

 

- Funkcijska igra. V njej gre za ponavljajoče se gibe mišic s predmeti ali brez njih, ki    

temeljijo na otrokovi potrebi po aktiviranju svojega telesa. Otrok ponavlja in posnema 

glasove ter tako postavlja osnovo za jezikovno artikulacijo. Funkcijska igra vključuje 

tudi tekanje in skakanje, nalaganje in podiranje, rokovanje s predmeti (npr. vrtenje koles 

na avtomobilčku) ali materiali (npr. pesek, plastelin, testo). 
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- Ko

 

nstrukcijska igra. V njej otrok uporablja predmete (npr. kocke, lego kocke) ali 

materiale (npr. pesek, plastelin), da bi z njimi oz. iz njih nekaj naredil, sestavil, ustvaril. 

Za to vrsto igre je značilno, da si je otrok že sposoben določene stvari predstavljati, si 

zamisliti temo in se za krajši ali daljši čas osredotočiti na »rdečo nit« svoje igre. 

- Dramska igra. Za to vrsto igre je značilno pretvarjanje in/ali igra vlog. Dramska igra 

otroke spodbuja k različnim gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, iskanju novih 

povezav in ustvarjalnosti, večji socialni občutljivosti in kompetentnosti. Dramsko igro v 

skupini avtorica imenuje sociodramska igra.  

 

Npr. pretvarjanje: otroci se pretvarjajo, da vozijo avtomobil (premikajo roke), hupajo 

(raba vokalizacije), dajejo injekcijo s svinčnikom (uporaba predmeta), z vedenjem 

kažejo, da gre za uporabo različnih domišljijskih predmetov. Npr. igra vlog: otroci se 

pretvarjajo, da igrajo vloge staršev, dojenčka, gasilca, domišljijske pošasti. 

- Igre s pravili. Ključno za igre s pravili je, da otrok prepozna, sprejme in se podredi 

vnaprej določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom. Med igre s pravili sodijo npr. 

igre lovljenja, igre z vodjo (»Mama, koliko je ura?«), igre petja (ringa-ringa-raja), igre 

posameznih spretnosti (frnikule), igre na igralnih ploščah (šah), športne igre (nogomet) 

 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2001, str. 33–34).  

Singer (1994) predstavlja tri razvojne ravni igre. 

1. raven. Prevladuje v obdobju od rojstva do drugega leta otrokove starosti in vključuje 

 

dve vrsti dejavnosti. 

- 

1.) Imitacija: 

- 

uporaba refleksov, 

- 

ponavljanje zvokov in gibov, 

 

začetek simbolne imitacije. 

- 

2.) Vaja in obvladanje: 

- 

senzorna igra, npr. okušanje, proizvajanje zvokov, 

- 

ritualna igra, 

enostavno pretvarjanje. 
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2. raven. Prevladuje v starostnem obdobju od dveh do petih let in je opredeljena 

predvsem s simbolno igro. 

- 

1.) Simbolna igra: 

- 

popačenje realnosti, pretvarjanje, čista asimilacija, 

- 

igra, ki implicira reprezentacijo manjkajočega objekta, 

- 

vzporedna igra, 

 

nadomeščanje.  

3. raven. Ta raven igre je prevladujoča po sedmem letu otrokove starosti. 

- 

-   Igre s pravili, ki vključujejo tekmovalnost in pravila, 

- 

skrivalnice in druge prostorske igre s pravili, 

igre na igralnih ploščah 

 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2001, str. 34).  
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2. GIBANJE 
 

Gibanje je dogajanje v prostoru in času. Človek se giblje, da preživi, da preučuje in 

spoznava svoje okolje, se mu prilagaja in ga spreminja, da vzpostavlja stike in 

komunicira.  

 

Človekovo gibanje je odvisno od njegovih spretnosti, sposobnosti, značilnosti in znanj 

(Koban Dobnik, 2005, str. 12). 

 

V povezavi s plesom in glasbo lahko gibanje definiramo kot »premagovanje telesne teže 

in ravnotežja s silo (energijo) in s tem spreminjanje položaja in napetosti telesa v 

prostoru v določeni časovni enoti. Gibanje je potemtakem prehajanje iz neravnotežja v 

ravnotežje in obratno. Gibanje je osnovno izrazno sredstvo plesnega oblikovanja. Vsako 

gibanje ima začetek, razvoj in zaključek, ki je hkrati prehod v naslednje gibanje« 

(Leksikon CZ Ples v Koban Dobnik, 2005, str. 14).  

 

Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z ustreznimi 

gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi 

spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. Z različnimi dejavnostmi 

pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, si s tem gradi ustrezno predstavo 

o sebi, se potrjuje in si ustvarja čustveno vez z okoljem. Potreba po gibanju je otrokova 

primarna potreba in ko obvladuje svoje telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi 

občutek samozaupanja in samozavesti (Videmšek, Visinski, 2001, str. 13). 

 

2.1 Dejavniki gibalnega razvoja 

 

Tako kot psihični procesi, se tudi človekovo gibanje razvija z medsebojnim vplivanjem 

osnovnih dejavnikov razvoja – dispozicij, okolja, lastne aktivnosti. Za pravilen razvoj 

motorike ni potrebna le podedovana živčno mišična struktura, značilna za človeka, 

ampak tudi socialno okolje.  
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Za celoten otrokov razvoj, tako tudi za gibalni razvoj, ni vseeno, kakšno je socialno 

okolje. Ni vseeno, ali je neposredno prek telesnega stika povezano z otrokom ali pa 

pomeni le hladno razumsko odtujenost, v kateri otrok zaman išče zadovoljitev svojih 

osnovnih potreb po neposrednem stiku, po dotiku, po toplini, tako telesni, kot čustveni 

(Kroflič, Gobec, 1992, str. 14). 

 

2.2  Razvoj gibanja 
 

Razvoj gibanja gre pri otroku v smeri podolžne telesne osi od zgoraj navzdol. Otrok 

obvlada najprej oči, nato vrat, lahti, trup in nazadnje noge. V začetku izvaja gibe 

instiktivno brez namena, da bi s tem kaj dosegel; polagoma pa začne izvajati gibe z 

namenom, da bi dosegel ta ali oni cilj. 

 

V prvem letu posnema še enostavne gibe, v drugem letu že sestavljena gibanja; ko pa je 

star tri leta, z razumom posnema razne gibe in si jih zavestno popravlja. 

 

V splošnem pa izvaja otrok še mnogo gibov igraje, to so gibi, ki ne teže k nobenemu 

cilju, pri njih uporablja odvečno energijo in tako gibanje mu zbuja veliko zadovoljstvo.  

Tako npr. brez smisla teka, skače, se meče po tleh, kriči idr. (Trdina, 1979, str. 16). 

 

2.3 Psihofizični razvoj v otrokovem gibalnem razvoju 
 

Razvoj poteka v smeri od nediferenciranega, celovitega reagiranja k diferenciranemu, 

razčlenjenemu reagiranju, gibanju.  

 

Specialno zaporedje stopenj v psihofizičnem razvoju se kaže v gibalnem razvoju: 

obvladanje aktivnosti na nižji razvojni stopnji je pogoj za obvladovanje zahtevnejše 

aktivnosti (Kroflič, Gobec, 1992, str 7–9). 
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2.4 Klasifikacije gibanja 
 

Vsaka gibalna faza je sestavljena iz vrste gibanj. Te so tudi osnova plesnega gibanja.  

 

V nadaljevanju si oglejmo tiste klasifikacije gibanja, ki so v tesni povezavi z gibalno-

plesnim izražanjem in prek tega z glasbo. 

 

Gates razvršča gibanja glede na razlike v njegovih značilnostih (Gates v Zagorc, 1992, 

str. 39): 

 

 

KLASIFIKACIJA GIBANJA 

NAMERNO 

(zavestno, izbrano, kontrolirano, vodeno) 

NENAMERNO 

(gibanja organskega delovanja, geste, 

izrazne kretnje) 

FUNKCIONALNE AKCIJE IZRAZNE AKCIJE 

(geste, stilizirani gibi) 

NARAVNA TELESNA GIBANJA »IZUMLJENA GIBANJA« 

(balet, ljudski ples) 

GIBANJE CELEGA TELESA PERIFERNA GIBANJA 

(s posameznimi deli telesa) 

LOKOMOTORNA GIBANJA 

(pomikanje skozi prostor) 

NELOKOMOTORNA GIBANJA 

(gibanja okoli telesne osi) 
Tabela I:Klasifikacija gibanja po A. Gates-u 
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Murray deli gibanja na lokomotorna in nelokomotorna (Murray v Zagorc, 1992, str. 41): 

 

 

GIBANJA 

LOKOMOTORNA 

Gibanja, kjer se telo giblje skozi prostor. 

NELOKOMOTORNA 

Gibanja v lastnem prostoru. 

OSNOVNA 

hoja 

tek 

skok 

SESTAVLJENA 

vlek 

potisk 

obrat 

vzravnava 

padec 

udarec 

OSNOVNA 

upogib 

iztegnitev 

zasuk 

zamah 

kroženje 

SESTAVLJENA 

vlek 

potisk 

obrat 

vzravnava 

padec 

udarec 

 

NELOKOMOTORNA GIBANJA 

Upogib, klon Gib, kjer se sosednja dela okončine ali celega 

telesa zbližata. 

Iztegnitev Največja oddaljitev dveh delov telesa v poljubi 

smeri. 

Zasuk Krožno gibanje telesa okrog njegove vzdolžne 

osi. 

Nihanje, zamahovanje, kroženje Gibanje dela telesa okrog določenega središča. 

Potiskanje, upiranje, sunek Upiranje v predmet, pri tem je naša sila enaka 

ali večja od nasprotne sile. 

Vlečenje Gibanje, ki je nasprotno potiskanju. 

Udarec Močan gib z eno ali obema okončinama v 

poljubni smeri z določenim ciljem. 

Zibanje Gibanje dela telesa okrog določenega središča, 

pri čemer je središče gibanja spodaj. 

Dvigovanje Gib, s katerim premaknemo nek predmet, 

običajno z nižje na višjo ravnino. 

Obrat Gib okoli vzdolžne osi telesa. 

Padec Hiter prehod iz višje na nižjo raven pod 

vplivom sile teže. 
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LOKOMOTORNA GIBANJA 

 

Hoja Premikanje teže telesa iz ene na drugo nogo. 

Tek Premikanje po prostoru, kjer se med prenosom 

težišča iz noge na nogo pojavi trenutek, ko je 

telo brez opore – v fazi leta. 

Skok Odriv iz podlage. 

Plazenje, lazenje Premikanje po prostoru, kjer kot osnovo za 

gibanje uporabljamo roke, noge, trup; pri 

lazenju le roke in noge. 

Tabela II: Klasifikacija gibanja po L. R. Murrayu. 

 (Koban Dobnik, 2005, str. 17–19). 

 

2.5 Gibanje in otrokov razvoj od prvega do tretjega leta starosti 
 

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, 

spoznavno, čustveno in socialno – telesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje 

sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, 

izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih 

situacijah. 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja 

veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. 

Hkrati daje gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Z 

gibanjem otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih 

je telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; z gibanjem 

otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas (Videmšek, Kovač, 

2001, str. 57). 

 

Gibanje ima v razvoju otroka velik pomen. Strokovnjaki ugotavljajo, da pomani gibanje 

vir radosti, zlasti v zgodnjih razvojnih stopnjah. Otrok mnogo bolj kot odrasli izraža 

duševno počutje s telesnim stanjem in obratno. Rezultati psiholoških raziskav različnih 

avtorjev dokazujejo, da otrok že v najzgodnejšem obdobju čuti potrebo po gibalnih 
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občutkih, ki spodbujajo gibalni, intelektualni in sploh osebnostni razvoj. Gibanje 

spodbuja domišljijo in ustvarjalnost. Čim mlajši je otrok, tem bolj spontan je pri tem. 

Gibanje povezuje s sovrstniki, prijatelji, pa tudi s samim seboj. Otroku nudi 

zadovoljstvo, zabavo, hkrati pa razvija harmonijo duha in telesa  (Dobnik, 2005, str. 

10). 

 

Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti otrokovega 

mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pomemben je tudi proces učenja. Gibalni 

razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem 

vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti in gibalni spretnosti (Videmšek, 

Pišot, 2007, str. 39). 

 

2.6 Učenje skozi gibanje 
 

Proces učenja pojmujemo v najširšem smislu kot »razvojno učenje«, pod katerim 

razumemo medsebojno učinkovanje, zorenje in pridobivanje izkušenj. Učenje z 

gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti. V 

povezovanju z vsemi vzgojnimi področji z gibanjem spodbujamo otrokov emocionalni, 

intelektualni in socialni razvoj. Z gibalnimi dejavnostmi si otrok razvije naslednje 

psihične funkcije in sposobnosti: 

• motorične spretnosti: koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, 

preciznost;  

• samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna 

slika, telesna shema, zavedanje telesa; 

• zavedanje prostora in časa, ker je gibanje dogajanje v prostoru in času; 

• govor: razumevanje govora drugih (receptivni govor), besedno izražanje 

(ekspresivni govor); 

• zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju: občutljivost (senzibilnost) za 

dogajanje v okolju (tudi socialnem); 

• višje spoznavne funkcije; pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

• ustvarjalnost, ustvarjalna stališča; 

• čustvena in socialna prilagojenost (Kroflič, Gobec, 1992, str. 25–26). 
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3. PLESNA VZGOJA 
 

Plesna vzgoja poteka v igralni gibalni dejavnosti. Vsebina plesne vzgoje je igra z 

gibanjem. Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini.  

 

Bogato predstavno mišljenje, domišljija, kreativno mišljenje so sestavine ustvarjalnega 

procesa. S plesno vzgojo jih neprestano spodbujamo k razvoju.  

 

Plesna vzgoja omogoča in spodbuja sodelovanje in uveljavljanje posameznika v 

skupini. Otrok lahko sodeluje v skupini na več načinov – se vključi v celotno gibanje 

skupine (npr. v rajalni igri), povzame določeno dolžnost v skupini (npr. vloga v plesni 

dramatizaciji), aktivno sodeluje v gibalnem ustvarjanju male skupine. Plesna vzgoja 

spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebne lastnosti.  

 

Plesna vzgoja kot gibalna igralna aktivnost omogoča otroku sprostitev notranjih 

napetosti kakršnegakoli izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in 

ustvarjanja omogoča vzpostavitev ravnovesja v otrokovi osebnosti (Kroflič, Gobec, 

1992, str. 10–12). 

 

3.1 O plesu 
 

 »Ples je mati umetnosti. Glasba in poezija obstajata v času, slikarstvo in arhitektura v 

prostoru. Ples pa živi obenem v času in prostoru. Ustvarjalec in stvar, ki jo ustvarja, 

umetnik in njegovo delo sta še vedno eno in isto. Ritmično osnovo gibanja, plastični 

občutek prostora, živo prikazovanje videnega in izmišljenega – vse to je človek 

ustvarjal s svojim telesom, še preden je uporabil kamen za orodje in besedo za izražanje 

čustev«, je zapisal Curt Sachs. 

 

Gib lahko izrazi neskončno skalo čustev in razpoloženj, za katere marsikdaj beseda ne 

zadostuje. Ples premaguje razdaljo med telesom in dušo, med nebrzdanim izbruhom 

čustev in med nadzorovanim vedenjem (Otrin, 1998, str. 8–9). 
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Ples je bil in ostaja izraz večnega sna človeka, da svoje bivanje osvobodi ter se približa 

iskanju novega. Je tudi izraz posebnosti posameznika in neverbalna komunikacija, ki v 

svojih neskončnih izraznih možnostih verjetno presega tisto, kar obstaja trdno na tleh. 

Je odraz človekovega duševnega in duhovnega sveta. Njegova končna podoba človeku 

omogoča kreativno izraznost in daje pogum, ki izhaja iz najglobljih domišljijskih brezen 

(Zagorc, 2006, str. 4). 

 

Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini. Že 

tisočletja je del človekove kulture, saj ga pozna več kot 3.000 doslej znanih kultur na 

svetu. Skozi svoje gibanje, skozi pesem in glasbo je človek izražal svoje hrepenenje, 

žalost, veselje, bolečino, povezano z nadnaravnimi silami, bojevitost, erotičnost ...  

(Zagorc, 2006, str. 17). 

 

Ples je, tako kot glasba, svetovni jezik. Bornost človeške govorice, ki je omejena s 

številom besed in, še posebej v vsakdanjem življenju, pogosto osiromašena na nekaj sto 

besed, je v plesu zdaleč presežena. Neskončno število kretenj in gibov, telesnih drž in 

položajev, mimičnih gest obraza, izrazov oči itd., predstavlja posebno govorico, s katero 

človek sporoča svoje misli, svoja zaznavanja, čustva, doživetja, občutenja, razumevanja, 

nagnjenja in hrepenenja (Zagorc, 2006, str. 18). 

 

Ples je druženje. Omogoča približevanje našim lastnim reakcijam, lahko pa vzbudi 

veliko smeha in veselja, zadovoljstvo ned virtuoznostjo v gibu, največkrat se dotakne 

odnosov med plesalcema, ljudmi (Zagorc, 2000, str. 18).  

 

Ples je radoživost gibanja, je govorica telesa ob ritmu, ob glasbi, v tišini je del kulturne 

izobrazbe vsakega posameznika in je del kulture naroda, je izborna športna panoga, 

najlepši dvoranski šport, je »mati vseh umetnosti«, je pot do sebe ... (Zagorc, 2001, str. 

10). 
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3.2 Vzgajanje s plesom 
 

Plesna vzgoja s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja prispeva k razvoju 

otrokove osebnosti. Zato prispeva enakovredni sestavni del predšolske vzgoje. 

 

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

Gibanje je skupno plesni in telesni vzgoji, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je 

skupno plesni, glasbeni, likovni vzgoji, razvijanje občutljivosti za gibanja in oblike v 

okolju in s tem spodbujanje interesa za spoznavanje okolja je skupno plesni in 

intelektualni vzgoji. Odkrivamo bistvene značilnosti v oblikah in gibanjih v okolju in z 

različnimi gibalnimi spodbudami razvijamo otrokovo mišljenje in druge umske 

sposobnosti. Medsebojno sodelovanje, ki je nujno in značilno za plesno dejavnost, 

spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov (Kroflič, Gobec, 1992, str. 13). 

 

3.3 Razmejitev s sorodnimi gibalnimi dejavnostmi 
 

Področje plesne vzgoje na predšolski stopnji zajema gibanje, ki je lastno otroku na 

določeni razvojni stopnji, izražanje z gibanjem, ustvarjanje z gibanjem in gibalne 

oblike, ki jih ustvarjajo ali so jih v preteklosti ustvarili otroci (ljudske gibalne in rajalne 

igre) (Kroflič, Gobec, 1992, str. 9). 

 

3.4 Razvoj plesnosti 
 

Dosedanje izkušnje na področju sodobne plesne vzgoje kažejo, da obstajajo dispozicije 

za gibalni izraz v večji ali manjši meri pri vsakem človeku, le zbuditi jih je treba in 

spodbujati njihov razvoj.  

 

Če opazujemo spontano gibanje otrok, različne gibalne igre, njihovo izražanje z 

gibanjem, ustvarjanje z gibanjem na različnih stopnjah, bomo ugotovili določene 

značilnosti za posamezno stopnjo. 
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V prvem, drugem in tretjem življenjskem letu se osnove plesnosti kažejo v naslednjih 

aktivnosti: 

• spontano gibanje v izražanju čustev, v funkcijski igri, v osvajanju in 

spoznavanju okolja; 

• opazovanje gibanja v okolici; 

• usklajevanje gibanja z ritmom glasbe; 

• poskusi posnemanja gibanja iz okolice (predvsem gibanja otrok in odraslih); 

• usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje; 

• izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih.  

 

Značilnosti gornjih aktivnosti so: otrokovo zadovoljstvo ob gibanju, ritmičnosti, 

ponavljanje, vzpostavljanje socialnega stika (Kroflič, Gobec, 1992, str. 15–16). 

 

3.5 Smotri plesne vzgoje 
 

Smotri plesne vzgoje so zastavljeni tako, da poskušamo z njimi zajeti kompleksnost, ki 

jo plesna vzgoja vsebuje. Smotri zato vključujejo ožje plesne smotre, širše estetske 

smotre ter intelektualne in socialne vzgojne smotre. Plesna vzgoja tako prispeva k 

zlitosti otrokovega telesnega, čustvenega, umskega in socialnega razvoja. Z doseganjem 

smotra – omogočiti, da si otroci razvijajo gibalne sposobnosti, si pridobivajo gibalno 

koordinacijo in orientacijo v lastnem telesu in v prostoru – želimo pripraviti instrument, 

s katerim se otrok gibalno izraža, t. j. njegovo telo, istočasno pa skrbimo za otrokov 

pravilen telesni razvoj. To je ožji gibalni smoter plesne vzgoje, ki vključuje zlasti 

razgibanje telesa v različnih položajih in ravneh, občutenje in razlikovanje napetosti in 

sproščenosti telesa in posameznih delov, orientacijo in uporabo prostora v gibanju ter 

gibanje in donose posameznika in skupine v prostoru.  

 

S svojo tematiko in spodbudami sega plesna vzgoja tudi na druga vzgojna področja, se 

tako povezuje z njimi in pospešuje tudi razvoj drugih, ne le gibalnih otrokovih 

sposobnosti. Na to kaže smoter – omogočiti, da si otroci z gibanjem razvijajo posluh in 

umske sposobnosti. 
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Z gibalno aktivnostjo in ustvarjanjem vzpostavlja otrok čustveno ravnovesje, gradi 

samozavest in se uspešno vključuje v skupino. Zato je smoter plesne vzgoje tudi – 

omogočati otrokom telesno in čustveno sprostitev, da se uveljavijo v skupini in kot 

posameznik, z gibalno sprostitvijo preprečevati pojave motenih oblik vedenja (Kroflič, 

Gobec, 1992, str. 38). 

 

3.6  Vrste plesnih zaposlitev 
 

Vrste plesnih zaposlitev so: 

• ples in pantomima, 

• plesna dramatizacija, 

• rajalna igra, 

• didaktična igra.  

 

Posameznih plesnih zaposlitev ni mogoče strogo in togo ločevati, saj so pogosto 

posamezne prvine ene vrste zaposlitve prisotne tudi v drugi, npr. ples kot prosto gibalno 

ustvarjanje je lahko del plesne dramatizacije, rajalne igre, didaktične igre (Kroflič in 

Gobec, 1992, str. 54–55). 
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4. POMEN GIBALNIH DEJAVNOSTI V OTROKOVEM 

RAZVOJU IN VZGOJNEM DELU 
 

Plesna vzgoja na tej stopnji ni specifično vzgojno področje, ampak pomeni nedeljivo 

celoto z vsemi vzg ojn imi p od ročji, ki pa se k asneje osamosvojijo. Na tej stop n ji nas 

posebej zanima otrokova splošna gibalna aktivnost, ki je med drugimi tudi osnova za 

kompleksno gibalno sposobnost – plesnost.  

 

Gibanje je pomemben dejavnik v celotnem otrokovem razvoju. Otrokova aktivnost v 

prvih mesecih in letih se kaže zlasti v gibanju. Če otroku ustvarjamo pogoje zanj, ga s 

tem spodbujamo h gibanju; omogočiti otroku lastno aktivnost je ena osnovnih vzgojnih 

nalog v oddelkih za otroke do treh let starosti.  

 

Otrok se bo ugodno razvijal, če bomo pri vzgoji upoštevali naslednje: otrok naj živi v 

prijetnem okolju, doživlja naj zadovoljstvo, varnost, zaščito in ljubezen, otrok naj ima 

optimalne možnosti za svojo aktivnost, ustrezno svoji razvitosti in individualnim 

posebnostim; vzgoja otroka naj temelji na sodelovanju vzgojitelja in staršev. 

 

Uvajanje estetske vzgoje v tem zgodnjem obdobju pomeni predvsem ustvarjanje 

pogojev za otrokovo spontano aktivnost (Kroflič, Gobec, 1995, str. 85). 

 

4.1 Pogoji za gibalne dejavnosti otrok 
 

Prostor. Celoten prostor igralnice, terase, atrija, trate je otrokovo igrišče. Otrok skladno 

z razvojem iz meseca v mesec ta prostor bolje obvlada, in sicer v vodoravnih smereh, v 

navpičnici in končno ga obvlada s hojo in tekom. 

 

Metode. Otrok se giblje sam od sebe. Vzgojitelj pusti otroku svobodo, da sam raziskuje 

in postopno osvaja vedno nove in zahtevnejše gibe, lege, položaje. S tem ko mu 

vzgojitelj daje možnosti, da se giblje, ga posredno spodbuja h gibalni aktivnosti. Tako si 

otrok razvija motoriko in se postopno osamosvaja. Z zagotavljanjem raznovrstnih igrač 

in drugih ustreznih predmetov vzgojitelj posredno spodbuja otroka, da se z njim ukvarja 
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(manipulira), kar je pomembna motorična dejavnost, ki spodbuja otrokov duševni 

razvoj. 

 

Ob skrbnem opazovanju vzgojitelj sproti ugotavlja, kaj otroka posebej spodbuja h 

gibanju. Ob spodrsljajih v gibalni aktivnosti pusti otroka, da si sam pomaga in se tako 

uvaja v premagovanju težav.  

 

Pri delu z otroki od drugega do tretjega leta starosti je vsebina vzgojnega dela nekoliko 

drugače strukturirana kot pri delu z otroki do drugega leta. Posamezna vzgojna področja 

kot telesna, intelektualna in estetska vzgoja se postopno osamosvajajo, čeprav so med 

seboj še vedno najtesneje povezana in prepletena ter se dopolnjujejo. Poleg spontane 

igre oz. gibanja že uvajamo posamezne usmerjene dejavnosti otrok, predvsem v 

individualni in skupinski obliki, včasih pa tudi v skupni obliki. V usmerjenih gibalno-

plesnih dejavnostih prevladuje metoda vodenja. V skladu z zastavljenim operativnim 

smotrom in z vsebino dejavnosti uvajamo tudi druge tri metode: od vodenja k 

razmišljanju, izmišljanje in od izmišljanja k vodenju.  

 

Spodbude za gibanje. Osnovna spodbuda je ustrezen prostor, ki otroka kar kliče h 

gibanju, naj si bo v igralnici ali zunaj. Visoke posteljice omogočajo, da se otroci lahko 

gibljejo tudi pod njimi in imajo tako na razpolago vso igralnico. Pri večjih, ki nimajo 

več posteljic, so mizice v enem delu igralnice, v drugem, večjem delu pa se otroci lahko 

nemoteno gibljejo. 

 

Druge spodbude lahko razporedimo v dve skupini. Prvo skupino bi lahko označili kot 

materialne ali morda predmetne spodbude, medtem ko so spodbude iz druge skupine 

nematerialne, predvsem vsebinske narave.  

 

Predmetne spodbude. To so igrače, igrala, predmeti vsakdanje rabe, različna gradiva 

in mala orodja. Igrače spodbujajo otroke k neposredni gibalni aktivnosti.  

 

V drugem letu starosti se začne pri otroku razvijati tudi predstavno mišljenje in tedaj 

materialne spodbude usmerjajo otroka v prva gibalna ustvarjanja (s krpico na glavi se 

vrti, koraka ob glasbi, s talno blazino ali večjo penasto kocko se pomika kot šofer, obroč 
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je volan, plastične košarice so obuvala, s katerimi drsa po igralnici itd.). Različna 

gradiva, predmeti vsakdanje rabe, orodja, blazine in kocke iz penaste gume spodbujajo 

raznovrstno gibalno dejavnost in ustvarjanje, ker otroka ne omejujejo v načinu igranja.  

 

 Nepredmetne spodbude. To so spodbude z drugih področij estetske vzgoje in iz 

vsakdanjega okolja. Ta skupina spodbud za gibanje so vsebine iz vsakdanjega okolja in 

z drugih vzgojnih področij. H gibanju otroke spodbujajo: 

• gibanje živali, predmetov in oseb v okolju; 

• vsebine glasbene vzgoje – petje, igranje na instrumente, gibalne pesmi (bibarije), 

rajalne pesmi, izštevanke, poslušanje posnetih otroških pesmi; 

• vsebine likovne vzgoje – ilustracije v slikanicah, flanelogrami, povečave 

ilustracij, diafilmi, animirani filmi (risanke), izdelki oblikovanja, predmeti vsakdanje 

rabe in različni vsebinski pripomočki (pokrivala, oblačila, torbice itd.); 

• vsebine jezikovne oz. literarne vzgoje – pripovedi ob ilustracijah, deklamacije, 

izštevanke; 

• vsebine intelektualne vzgoje – hitro, počasi, zgoraj, spodaj, veliko, majhno itd. 

 

Ob vseh teh spodbudah ustvarjamo možnosti za otrokovo raznoliko ustvarjalno 

dejavnost (Kroflič, Gobec, 1995, str. 85–86). 

 

4.2 Gibalne dejavnosti otrok 
 

Otrokova gibalna dejavnost ni enovita. Sestavljena je iz več različnih gibanj, od katerih 

se nekatera razvijejo že pred rojstvom in ob njem (refleksni gibi, gibalno odzivanje 

zarodka na pogojne dražljaje), druga pa kasneje. 

 

Otrokove gibalne dejavnosti med prvim in tretjim letom starosti lahko razčlenimo oz. 

razvrstimo tudi takole: 

• spontano gibanje (funkcijska igra, čustveno gibalno reagiranje in izražanje); 

• opazovanje gibanja; 

• ravnanje s predmeti; 

• oblikovane gibalne igre; 



Bevc Mateja: Otroške gibalne igre v skupini 1–2 let 
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 
 
 

- 28 - 

• posnemanje in obnavljanje gibanja; 

• gibalno odzivanje, izražanje, izkazovanje, ustvarjanje. 

 

Ker plesna vzgoja temelji na otrokovem naravnem gibanju, pomenijo te dejavnosti 

izhodišče za kasnejše gibalne dejavnosti pri plesni vzgoji. V razvojnem obdobju do 

tretjega leta starosti se naštete gibalne dejavnosti pojavijo približno v navedenem 

zaporedju in ostanejo sestavni del kasnejše gibalne dejavnosti otroka, pa tudi odraslega 

(Kroflič, Gobec, 1992, str. 87). 
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5. GIBALNE IGRE 
 

Pretežni del otrokove gibalne dejavnosti poteka v igri. Zato je gibalna igra v širšem 

smislu tudi otrokova funkcijska igra, ravnanje s predmeti, igra z vlogami pa tudi 

opazovanje gibanja svojega telesa in gibanj v okolju. Gibalne igre v ožjem smislu pa bi 

bile tiste gibalne dejavnosti, ki imajo že neke zasnove pravil, oziroma neko vnaprej 

dano obliko. V obdobju do drugega leta potekajo predvsem v sodelovanju z odraslim, 

kasneje pa tudi brez odraslega. 

 

To so zlasti naslednje gibalne dejavnosti: 

• bibarije – gibalne igre ob pesmih nagajivkah, bibah, ob izštevankah in ritmičnih 

besedilih, 

• rajalne igre, 

• spretnostne gibalne igre, 

• gibalne igre z malimi orodji (Kroflič, Gobec, 1992, str. 93–94). 

 

Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa kot posameznik, v paru ali skupini. Postopoma 

občuti in se zaveda svojega telesa ter raznovrstnosti gibanja, časa in prostora. Ob 

najrazličnejših glasovnih in glasbenih  spremljavah (šumu, tlesku, udarcu, zvoku, pesmi, 

glasbi) se otrok giba v ritmu, se na poseben način izraža, sporoča svoja občutja, 

doživetja, čustva in misli ter ustvarja.  

 

Otrok razvija različne gibalne sposobnosti, predvsem koordinacijo gibanja nog, rok, 

vsega telesa, koordinacijo gibanja v ritmu ter usvaja osnovne gibalne koncepte oz. 

sheme: zaveda se prostora (kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje), spoznava 

različne položaje med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi. V različnih plesnih 

igrah sodeluje s sovrstniki in se tako navaja na sodelovanje ter spoštovanje in 

upoštevanje različnosti (Videmšek, Kovač, 2001, str. 72). 
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5.1 Bibarije 
 

Bibarije so gibalne igre ob pesmih nagajivkah, ob izštevankah in ritmičnih besedilih. Te 

gibalne igre so oblika komuniciranja med otrokom in odraslim od prvih mesecev 

otrokove starosti dalje. Temeljijo na ritmičnih glasovnih in besednih igrah, včasih 

dopolnjenih z melodijo, ki se povezuje z igro dotikanja in gibanja odraslega in otroka. 

Do drugega leta je v igri aktivnejši odrasel, nato pa lahko prevzema pobudo otrok, tako 

v odnosu odrasel – otrok, kot v odnosu otrok – otrok. Bibarije najdemo v našem 

ljudskem izročilu, ustvarjali pa so jih in jih še ustvarjajo tudi pesniki in glasbeniki. V 

zadnjem času tej zvrsti posvečata dosti pozornosti Mira Voglar in Janez Bitenc. Seveda 

pa so nenehni ustvarjalci te vrste gibalnih iger starši, vzgojitelji in drugi odrasli ter sami 

otroci. Bibarije so pomemben člen v stikih med otrokom in odraslim. Odrasel ustvarja z 

dotikom, mimiko obraza, z ritmom v glasu ter s svojim in otrokovim ritmičnim 

gibanjem daje otroku ugodje in čustveno toplino. Čeprav otrok igre ne vodi 

samoiniciativno, je v igri vsestransko aktiven – posluša glas, mimiko in gibanje 

odraslega, giblje se skupaj z odraslim. Doživlja različne rime in dinamiko slušno, 

taktilno (taktilno – preko dotika), gibalno in vizualno in si tako razvija občutek za ritem 

in muzikalnost. Igra glasov in besed ga spodbuja v govornem razvoju. Zaradi 

vsestranskosti so gibalne igre – bibarije – nepogrešljiv del vsebine vzgojnega dela z 

otroki na tej razvojni stopnji, pa tudi kasneje. Zahtevajo individualen odnos med 

odraslim in otrokom in s tem prispevajo k ugodnemu počutju otroka. Vsebujejo celo 

vrsto gibalnih kvalitet – ritem, dinamiko, izraz, gibe in gibalne motive posameznih 

delov telesa in celega telesa, gibanje v odnosu do soigralca, ki jih kasneje razvijamo v 

usmerjenih zaposlitvah na področju plesne vzgoje (Kroflič, Gobec, 1992, str. 94). 

 

5.2 Rajalne igre  
 

Rajalna igra je lahko ljudskega ali pa umetnega izvora. V prvem primeru je rajalna igra 

otroški ljudski ples (ringa raja, mačka in miška, trden most, bela lilija, rdeče češnje ...). 

Na Slovenskem je otroškega plesnega izročila malo, nekaj pa je tudi tujega izvora, iz 

nemških učiteljišč iz časa stare Avstrije.  
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Napačno ravnamo, če prirejamo ljudske plese odraslih predšolskim otrokom. 

Pripravljajmo predšolskega otroka za kasnejšo plesno aktivnost, folkloro ali družabno 

igro, na ustreznejši način! Posredujmo mu otroške ljudske plesne in gibalne igre, 

oziroma jih gojimo, če so še žive med otroki, in vključujmo načrtno in spontano v 

plesne zaposlitve. Tako pomagamo ohranjati otroško plesno izročilo in bogatimo 

otrokov odnos do ljudske umetnosti. 

 

Rajalne igre vzgojitelj in otroci tudi sami ustvarjajo. Mnoge pesmi naših in tujih 

skladateljev so ustvarjene predvsem za rajanje. Njihov glasbeni motiv in besedilo sta 

pripravljena za vzgojiteljevo in za otrokovo ustvarjanje gibalnih motivov, za gibanje 

skupine v prostorski formaciji – krogu, vijugi, polžu, dvojicah idr. Osnova za rajalno 

igro so lahko tudi pesmi, ki jih skladatelj ni namenil za rajanje, pa tudi različne 

instrumentalne skladbe. Pobudo za rajalno igro nam dajejo tudi ljudske in umetne 

izmišljene izštevanke.  

 

V rajalni igri ni poudarek na prikazovanju vsebine besedila, pač pa na ritmičnemu 

motivu, ki mu sledi gibalni motiv. Gibalni motiv ni ilustracija besedila, pač pa 

abstrakcija – prikaz bistvenih značilnostih besedila (npr. Sonce – krog); torej ne gre za 

pantomimsko ponazarjanje teksta. Kadar ustvarjamo umetno rajalno igro, morajo biti 

gibalni motivi enostavni, ponavljajoči se, ne preštevilni, pač pa v skladu z razvojno 

stopnjo otrok.  

 

V rajalne igre vključujemo tudi gibalne igre, ki nimajo izrazitih melodičnih in ritmičnih 

značilnosti, vendar temeljijo na pravilih gibanja skupine in posameznika v prostoru in 

na govorjenem besedilu (Trden most, Mati, koliko je ura ...). 

 

Za razliko od plesa kot vrsta zaposlitve, kjer otrok pretežno individualno ustvarja, 

oziroma se izraža, gre pri rajalni igri za skupinsko poustvarjanje, lahko pa tudi za 

skupinsko ustvarjanje motivov. Individualno ustvarjanje ni izključeno, kadar otrok 

oblikuje rajalni motiv za skupino. Vzgojitelj pogosteje uporablja metodo vodenja, 

zaželeno pa je uporabljati tudi metodo improvizacije ... (Kroflič, Gobec, 1992, str. 57–

58). 
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Rajalne igre (tudi reji, raji, kola) so prostorske gibalne igre skupine. Oblika igre je 

vnaprej določena. Že v drugem letu se otroci radi v družbi z odraslim prestopajo v 

krogu. Čim starejši so, večji bo krog, samostojneje ga vodijo in vključujejo vloge 

(okrog tretjega leta). Rajalne igre so družabne gibalne igre. Vzgojitelj je skoraj 

nepogrešljiv v krogu, da s petjem in korakom spodbuja gibanje in petje otrok. V rajalni 

igri otrok prek stiska rok, skupnega gibanja in petja čuti vzgojitelja in sovrstnike, kar 

mu bo olajšalo vključitev v skupino, še zlasti, če je novinec ali pa težje prilagodljiv.  

 

Že na tej stopnji rajalne igre vključujejo elemente, ki jih kasneje razvijamo v plesni 

vzgoji: povezovanje gibanja z glasbo – petjem, enotno gibanje skupine, gibanje 

posameznika v vlogi, odnos med skupino in posameznikom, gibanje skupine v prostoru, 

skupina oblikuje prostor (krog, vijuganje). Z vključevanjem ljudskih otroških iger v 

vzgojno delo gojimo ljudsko plesno izročilo in uvajamo otroke v oblike ljudskega in 

družabnega plesa. Seveda pa vzgojitelji in otroci, na stopnji do treh let zlasti vzgojitelji, 

tudi sami ustvarjajo nove rajalne igre na osnovi umetnih otroških rajalnih pesmi 

(Kroflič, Gobec, 1992, str. 94–95). 

 

Rajalne igre lahko delimo na dve področji: 

 

1.) LJUDSKE RAJALNE IGRE 

To so skupinske igre, pri katerih otroci pojejo ali govorijo različna besedila. Po navadi 

se izvajajo v krogu, v ravni vrsti, z vijuganjem itn. V rajalnih igrah ima lahko eden 

izmed otrok posebno vlogo, ki mu določa drugačno gibanje (npr. Bela bela lilija, Rdeče 

češnje itn.), ali pa se vsi otroci gibljejo enako (npr. Ringa raja). 

 

2.) USTVARJALNE RAJALNE IGRE 

Rajalne igre lahko skupaj z otroki ustvarjamo sami, saj mnoge pesmi nastajajo v ta 

namen. Otroci v paru, krogu, koloni itn. ustvarjajo gibalne motive na podlagi besedila 

pesmi in glasbenega motiva. Rajalne igre lahko ustvarjamo tudi na podlagi izštevank, 

ritmičnih besedil, instrumentalnih skladb itn. Za rajalno igro je značilno skupinsko 

ustvarjanje, ki lahko temelji na besedilu pesmi, ritmu, melodiji, lahko pa je osnovano le 

na podlagi pravil gibanja skupine in posameznika v prostoru ter nima izrazitih 

melodičnih in ritmičnih značilnosti (npr. Trden most) (Videmšek, Kovač, 2001, str. 73). 
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5.3 Spretnostne igre 
 

Te igre se dogajajo predvsem v družbi otroka z odraslim. Odrasli omogoča otroku 

izvajanje različnih gibalnih spretnosti ali pa ga ob izvajanju varuje. Obliko igre ter 

igrala oziroma telovadno orodje določa običajno odrasel, lahko pa tudi otrok. Nekatere 

igre izhajajo iz ljudskega izročila in se prenašajo iz roda v rod. 

 

Spretnostne gibalne igre dajejo otroku veliko veselja zaradi neposrednega stika z 

odraslim, s pomočjo katerega premaguje težave ob zadanih gibalnih nalogah in si ob 

tem razvija gibalne sposobnosti. Ta zvrst gibalnih iger je zelo pomembna za odnos 

otrok – starši, saj daje priložnost, da se starši, oče ali mati v gibalni igri v celoti 

posvetijo samo otroku.  

 

Tako gibalno igranje pa je zaželeno tudi v vrtcih, saj so otroci navdušeni nad tistimi 

vzgojitelji, ki se spuščajo z njimi v raznovrstne gibalne vragolije. Tudi na stopnji do 

tretjega leta naj vzgojitelj omogoči otrokovi starosti in željam primerno tovrstno gibalno 

igro in s tem vzpostavlja z otrokom neposreden individualen stik, mu daje občutek 

varnosti in ugodja. Na kasnejšo plesno vzgojo se ta dejavnost navezuje z razvijanjem 

gibalnih spretnosti in z vzpostavljanjem stika s partnerjem – soigralcem, soplesalcem 

(Kroflič, Gobec, 1992, str 95–96). 

 

5.4 Gibalne igre z malimi orodji 
 

Tako kot spretnostne gibalne igre so tudi gibalne igre z malimi orodji področje telesne 

vzgoje, ki je na tej stopnji del enovite vzgojne dejavnosti. V zasnovah plesne vzgoje 

uresničujemo z gibalnimi igrami z malimi orodji predvsem dva smotra: razvijanje 

gibalnih spretnosti in razvijanje ustvarjalnosti. V igri z žogicami, obroči idr. si otrok 

razvija hitrost gibanja, hitro reagiranje, koordinacijo, orientacijo, sposobnosti, ki so 

potrebne telesu kot plesnemu instrumentu. Z ustreznim usmerjanjem so mala orodja tudi 

sredstvo za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. Otrok z njimi ravna, jih uporablja 

samoiniciativno za različne namene, na različne načine, v spretnosti igri in v igri z 

vlogami. Mala orodja tako ne uporabljamo le za razgibavanje in posnemanje 
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vzgojiteljevega gibanja, ampak imajo pomembno vlogo tudi v razvijanju otrokove 

ustvarjalnosti, če jih spustimo otrokovi igri (Kroflič, Gobec, 1992, str. 96). 

 

5.5 Posnemanje gibanja 

 
Otrok posnema, oponaša, povzema, obnavlja, ponazarja: 

• Gibanje in vedenje odraslih v vsakdanjih situacijah in delovnih opravkih, ob 

gibalnih igrah, ob pripovedovanju, deklamaciji, petju pesmi, itd. 

• Gibanje drugih otrok. 

• Gibanje živali. 

• Gibanje predmetov. 

• Gibanje in dogajanja na televizijskih zaslonih itd. 

 

To gibalno dejavnost označujemo z več izrazi: posnemanje, oponašanje, povzemanje, 

obnavljanje, ponazarjanje itd.  

 

Otrok, katerega mišljenje je okrog drugega leta na zaznavno-praktični ravni, je dober 

opazovalec, zaznava gibanje okoli sebe in ga zmore tudi gibalno obnavljati, ker je 

njegova motorika že toliko razvita. Otrok teži k posnemanju, ki pa je glede na njegovo 

razvojno stopnjo različno natančno. Tako kot otrokova risba je tudi posnemanje odvisno 

od razvitosti otrokovega zaznavanja, od razvitosti otrokove motorike in od razvitosti 

otrokovega mišljenja. 

 

Natančnost otrokovega posnemanja ni odvisna le od njegove razvitosti, ampak tudi od 

zahtevnosti opazovanega gibanja.  

 

Na stopnji do treh let otrok že natančno posname manj zahtevno gibanje, medtem ko 

zahtevnejše gibanje posnema shematsko, ga povzema. Otrok ne posnema ali povzema le 

gibanja samega, ampak tudi izraz oziroma vsebino. Gibanje in vsebina sta tesno 

povezana. Otrok se s posnemanjem gibanja vživlja v vsebino, vsebina ga spodbuja k 

vživetemu posnemanju, povzemanju, obnavljanju. 

 



Bevc Mateja: Otroške gibalne igre v skupini 1–2 let 
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 
 
 

- 35 - 

Posnemanje je pomembna sestavina kasnejših plesnih zaposlitev. S to gibalno 

dejavnostjo spodbujamo razvoj gibalne koordinacije, orientacije v telesni shemi, 

zaznavanja in predstavljivosti. Neposredno posnemanje gibanja vzgojitelja ali drugega 

otroka je uvod v plesno tehniko. Gibalno obnavljanje različnih vsakodnevnih dejavnosti 

in dogodkov pa predstavlja v plesni vzgoji uvajanje v umetnost pantomime kot posebne 

gledališke dejavnosti (Kroflič, Gobec, 1992, str. 96–97). 

 

5.6 Gibalno reagiranje; izkazovanje; ustvarjanje 
 

Ob gibalnem reagiranju ustvarja otrok gibalne oblike ali pa posnema zunanje spodbude 

in vnaša svoj gibalni izraz.  

 

Gibalno izkazovanje in ustvarjanje se pojavlja že pred tretjim letom. Otrok želi odraslim 

in drugim otrokom pokazati, kaj zmore. Opozarja na različne gibalne spretnosti, gibalno 

oblikovanje in gibalno izražanje. Izkazovanje potrebuje gledalce, zato se kaže otrokova 

gibalna aktivnost v odnosu do gledalca, odraslega ali otroka.  

 

Gibalno ustvarjanje spodbuja vzgojitelj z ustvarjanjem pogojev za otrokovo tovrstno 

aktivnost. V oddelkih najmlajših (do 2 let) so to predvsem prostor in raznoliki predmeti 

in igrače, ki otroke spodbujajo, da z njimi ravnajo, jih gibalno preizkušajo in razvijajo 

gibalne igre (Kroflič, Gobec, 1992, str. 97–99). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

 

6. NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
 

6.1 Opredelitev problema 
 

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja (Videmšek, Strah, 

Stančevič, 2001, str. 15). Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti razvija tudi spoznavne in čustvene sposobnosti ter lastnosti 

(Videmšek, Visinski, 2001, str. 13). Gibanje spodbuja domišljijo in ustvarjalnost. 

Otroku nudi zadovoljstvo, zabavo, hkrati pa razvija harmonijo duha in telesa (Dobnik, 

2005, str. 10). Plesna vzgoja s spodbujanjem gibalnega ustvarjanja prispeva k razvoju 

celov ite otrokove osebnosti (Kroflič, Gobec, 1 9 9 2 , str. 7). Otrok  s p lesn imi ig rami 

razvija različne gibalne sposobnosti, predvsem koordinacijo gibanja nog, rok, vsega 

telesa, koordinacijo gibanja v ritmu ter usvaja osnovne gibalne koncepte oz. sheme: 

zaveda se prostora (kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje), spoznava različne 

položaje med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. V različnih 

plesnih igrah sodeluje s sovrstniki in se tako navaja na sodelovanje ter spoštovanje in 

upoštevanje različnosti (Videmšek, Kovač, 2001, str. 72). Z gibalnimi dejavnostmi si 

otrok razvija naslednje funkcije oziroma sposobnosti: motorične spretnosti 

(koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, preciznost), samozavedanje 

(pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, telesna shema, 

zavedanje teles), zavedanje prostora in časa, govor (razumevanje govora drugih, 

besedno izražanje), zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju, višje spoznavne 

funkcije (pomnjenje, domišljija, mišljenje), ustvarjalnost, čustvena in socialna 

prilagojenost (Kroflič, Gobec, 1992, str. 25–26).  

V vrtcu delam z najmlajšo skupino otrok (1–2 let). Ti otroci so letos prvič začeli 

obiskovati vrtec. Na začetku šolskega leta so bili zadržani, prestrašeni, nezaupljivi ... 

Otroci so se tekom časa opogumili in se začeli igrati individualno. Pozneje sem v 

skupini začutila potrebo po večjem sodelovanju in zaupanju med seboj, prijateljskih 
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odnosih, po boljši klimi. Odločila sem se, da otroke spoznam z različnimi gibalnimi 

igrami, kjer bi sodelovala celotna skupina. Otroci bi z njimi zadovoljili potrebo po 

gibanju, hkrati pa bi navezovali in vzdrževali prijateljske odnose, se socializirati in se 

tudi celostno razvijali.  

 

6.2 Cilji 
 

Cilj diplomske naloge je, da se prek različnih gibalnih iger otroci razvijajo (gibalne 

sposobnosti, koordinacijo gibanja rok, nog, vsega telesa, usvajajo osnovne gibalne 

koncepte), da se navajajo na sodelovanje ter spoštujejo in upoštevajo različnosti med 

otroki, da navežejo prijateljski odnos z drugimi otroki, kar spodbuja pozitivne 

medčloveške odnose, da se otroci zabavajo in celostno razvijajo. 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja 
 

1.) Ali gibalne igre pripomorejo k celovitemu razvoju otroka? 

2.) Ali izvajanje gibalnih iger  pripomore k boljšemu navezovanju stikov med otroki in 

prijateljskemu odnosu?  

3.) Ali obstaja kakšen gibalni in plesni motiv, ki otroke še posebno zabava in motivira 

za dejavnost? 

4.) Ali gibalne igre pripomorejo k socializaciji otroka? 

 

6.4 Raziskovalna metoda 
 

Pri raziskovanju bom uporabila deskriptivno (opisno) metodo in komparativno 

(primerjalno) metodo. Otroke bom pri igranju gibalnih iger opazovala ter podatke in 

dejstva zbirala v obliki zapisov, evalvacij. Na koncu bom otroke posnela z 

videokamero. 
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6.5 Vzorec: 
 

- 7 predšolskih otrok (starostna skupina 1–2 let), strokovna delavka iz  OŠ Stopiče --

Vrtca Stopiče.  

-  

6.6 Pripomočki:  

 

- glasbeni CD. 
 

6.7 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 
 

Otroke sem postopno seznanjala s posamezno gibalno igro ter spremljala njihov 

napredek in spremembe. Vse ugotovitve in napredke otrok sem opisala v evalvacijah. 

Otroke sem z različnimi dejavnostmi motivirala za gibalno dejavnost – gibalne igre. 

Podatke sem zbirala v obliki zapisov sprotnih evalvacij in končne evalvacije po izteku 

projekta. Podatke sem dokumentirala s fotografijami in prek avdiovizualne naprave – 

kamere.  
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7. INTERPRETACIJA REZULTATOV (OPISI IN 

EVALVACIJE DEJAVNOSTI) 

 
7.1 Ringa raja 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Ringa, ringa raja,  

muca pa nagaja,  

kuža pa priteče, 

pa vse na tla pomeče. 

 Hodimo v krogu v eno stran. 

Kokot kikiriče, 

čipke, čopke kliče, 

putka kokodajca, 

ker je znesla jajca. 

Počepnemo in s kazalcema rahlo udarjamo 

po tleh. 

Kikiriki! Skočimo oz. se dvignemo in damo roke v 

zrak. 

 

NI AVTORJA BESEDILA: ljudska (Voglar, Nograšek, 1996, str. 141) 

 

 
Slika 1: NOTNI ZAPIS PESMICE RINGA RAJA 
 

CILJI: 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša ...) 

- otrok navezuje stike z drugimi otroki 
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- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, gibanje otrok) 

- otrok postopno usvaja pesem in pripeva 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro sem otrokom pokazala po zaključeni temi o piščančkih, kokoškah in 

petelinu. Na začetku smo si o njih ogledovali knjige, nato pa smo jih tako gibalno kot 

verbalno oponašali. Sledila je gibalna igra Ringa raja. To je bila prva gibalna igra, s 

katero sem začela. Otroci so me z zanimanjem opazovali in nekateri so že poizkusili 

posnemati gibalne motive za menoj. Gibalno igro smo se večkrat igrali v naslednjih 

dneh. 

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Otroci so na začetku gibalno igro Ringa raja spremljali z opazovanjem in poslušanjem, 

nekateri pa so mi z gibi začeli slediti. Ko smo naslednji dan igrali to gibalno igro, sem 

otroke spodbudila, da se primejo za roke in tako smo naredili krog. Dva otroka, eden je 

najmlajši v skupini, drugi pa je novinček, se nista hotela prijeti. Za roke sta prijela samo 

mene, ko pa so drugi otroci poskušali prijeti njiju, sta začela jokati. Otroka sta v gibanju 

manj stabilna od drugih otrok, zato se nista počutila varno. Gibalno igro Ringa raja sta 

si ogledovala od daleč in se gibala po svoje.  

Ko smo se z otroki večkrat igrali to gibalno igro, so bili otroci že bolj spretni. Pri hoji v 

krogu ne padajo več na tla, ampak spretno premikajo noge. V delu gibalne igre, kjer 

počepnemo, le nekateri otroci počepnejo, ostale moram spodbuditi z besedo. Gibalno 

igro sem se igrala tudi z otrokoma, ki sta igro samo od daleč opazovala, toda z njima 

sem se igrala posamično. Ko je nastopil del, kjer počepnemo, tega nista mogla narediti. 

Kar padla sta na tla in na s kazalcem rahlo udarjala po tleh. Ko je nastopil del v gibalni 

igri, kjer skočimo v zrak, oziroma se dvignemo in damo roke v zrak ter zakričimo 

kikiriki, so vsi otroci zamudili trenutek, kjer bi bilo potrebno to narediti. Kar pomeni, da 

sem samo jaz to naredila, ostali otroci pa so s časovnim zamikom ponovili za mano.  

Otroci so navezovali stike z drugimi otroki, se ob tem zabavali ter razvijali gibalne 

sposobnosti. To je bilo jasno razvidno, saj so otroci ob prvih igrah pokazali le nekaj 

gibov, ko pa smo se igro nekajkrat igrali, so otroci znali vse več gibov in tudi vse več 

otrok je sodelovalo. Otroci so postopoma usvajali pesem ter nekateri začeli že pripevati.  
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INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Vsak otrok je gibalno igro Ringa raja doživljal na svoj način. Eni so bili navdušeni nad 

ponavljanjem gibov, drugi so se gibali na svojstven način ter igro bolj opazovali in 

poslušali. V gibalni igri na koncu, kjer izrečemo kikiriki, pa se večina otrok nasmeji in 

pogleda z velikim navdušenjem.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Skupino sestavljajo otroci, ki vrtec obiskujejo prvo leto. Med izvajanjem gibalne igre 

sem bila pozorna na socializacijo, da otroci začutijo pripadnost skupini, zaupanje in 

sodelovanje s sovrstniki. Nekateri otroci se primejo brez težav, pri nekaterih pa sem že 

opazila, da svoje roke ne želijo dati podati drugemu otroku. Pri dveh otrocih pa sem 

opazila nezaupanje, saj se skupini nista hotela pridružiti v krogu. Eden izmed njiju je 

novinček, zato bo rabil še nekaj časa, da se v skupino uvede in ostalim otrokom 

postopoma začne zaupati. Poizkusila sem, da bi sodeloval z nami v krogu, vendar sem v 

njegovi izrazni mimiki opazila strah, zato sem z njim gibalno igro raje izvedla 

posamično. Podobno je bilo še z enim fantkom, ki pa je prišel v krog, vendar ko so smo 

začeli hoditi v krogu, se je počutil ogroženega, saj pri hoji ni bil najbolj stabilen in tudi 

otroci so ga vlekli v eno stran in nazaj ... 
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7.2  Miha Pavliha 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Miha Pavliha balonček napiha. V majhnem krogu se držimo za roke. Proti 

sredini kroga začnemo pihati in se 

oddaljevati drug od drugega (naredimo 

velik krog). 

Miha poskoči, Z nogo udarimo ob tla. 

balonček pa poči. Plosknemo. 

 

CILJI: 

- otrok na različne načine sodeluje v gibalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša 

...), 

- otrok navezuje stike z drugimi otroki, 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, gibanje otrok), 

- otrok razvija ravnotežje, 

-  otrok se zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Igro Miha Pavliha smo se sprva igrali za mizo. Najprej smo pihali, potem smo udarili z 

roko po mizi in ko smo izgovorili, da je balonček počil, smo plosknili z roko. Igro smo 

nekajkrat ponovili, nato pa smo se jo igrali v krogu. Otroke sem postopoma navajala, da 

se primejo za roke ter naredijo krog. To je trajalo nekaj dni. Še vedno pa se zgodi, da se 

kdo od otrok v krogu izpusti ... Ko smo naredili krog, smo nadaljevali z igro. Ko v igri 

oz. besedilu Miha poskoči, udarimo z nogo ob tla, ko balonček poči, plosknemo. Včasih 

tudi pademo na tla. Igro smo večkrat ponovili in se jo bomo igrali tudi v prihodnje, saj 

je kratka, sproščujoča in zabavna. 

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Otrokom je kar nekaj težav povzročal krog. Menim, da je vzrok v tem, da se nekateri 

otroci ne najbolje poprimejo za roke, kar pa ostalim ne ustreza, zato se počutijo 

nelagodno. Včasih otroci tudi med igro spustijo roke, ker jih kdo povleče na to ali ono 
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stran oz. naprej ali nazaj. Otroci imajo najraje, da jih primem jaz, saj se tako počutijo 

varneje. Po pihamo proti sredini kroga, s koraki nazaj povečujemo krog, kar pa 

nekterim otrokom povzroča težave. Otroci bolj kot ne stojijo na mestu in pihajo. Le tisti, 

ki se držijo mene, stopajo nazaj in s tem povečujejo obseg kroga. To pa zato, ker jih 

vodim z roko, tako da stopijo nazaj. Ostale gibalne in plesne motive so otroci hitro 

usvojili. Zelo radi udarijo z nogo ob tla in potem plosknejo. Ena izmed deklic z mano na 

glas zavpije konec pesmice (balonček pa poči).  

Otroci v tej  igri različno sodelujejo. Eni poslušajo in gledajo, drugi so le za kratek čas 

prisotni v krogu, nekateri pa sodelujejo v igri od začetka do konca. Otroci so posnemali 

moje gibanje, prav tako pa tudi gibanje drugih otrok. Ob gibalni igri so razvijali 

ravnotežje. Ravnotežje so urili, ko smo povečevali krog. Otroci so se ob igri zabavali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci se radi igrajo to gibalno igro. Je kratka in zabavna. Najbolj zanimiv gib v tej 

gibalni igri se jim zdi ta, da udarimo z nogo ob tla. Igri sem dodala tudi to, da na koncu, 

ko plosknemo, tudi pademo po tleh. Na tla padejo le nekateri otroci, drugi pa čakajo, da 

jim rečem, naj padejo na tla. Takrat pritečejo do mene in jih jaz položim na tla ali na 

sebe. Ob tem se še malo stisnemo, igra pa je tako še bolj zanimiva.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Otroci bodo tekom leta igro še bolj usvojili. Bolj bodo natančni v gibanju (tako časovno 

kot tudi v skladnosti gibanja).  Nekateri otroci so že zelo dobro usvojili gibalne in 

plesne motive, nekateri pa jih bodo čez čas, tekom izvajanja igre. Bistveno je, da otroci 

uživajo v igri in da se dobro počutijo.  
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7.3  Cipa copa 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Cipa copa, cipa copa, 

grejo čevlji na sprehod. 

Hodimo v krogu v eno stran. 

Naj le grejo, saj ne vejo, 

 

Se ustavimo in gledamo v levo in desno 

stran. 

kod je prava pot. S prestopanjem se enkrat zavrtimo v 

krogu. 

 

AVTOR PESMI: Neža Maurer  

 

CILJI: 

- otrok sodeluje v gibalni igri 

- otrok usvaja nove gibalne in plesne motive 

- otrok razvija ravnotežje 

- otrok usvaja osnovne gibalne koncepte 

- otrok uživa v prijateljskih odnosih z več otroki 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otrokom sem pesem Cipa copa najprej zapela. Imeli smo veliko dejavnosti in iger, 

preko katerih so otroci spoznali čevlje, copate, prepoznavali, katere obutev pripada 

kateremu izmed otrok ... Pesem sem večkrat zapela tudi na sprehodu, ko so otroci 

postali nemirni. Ob petju te pesmi sem podzavestno začela korakati in z nogami trdno 

udarjala po tleh. Otroci so me začeli posnemati. Otroci so ob pesmi začeli korakati kot 

pravi vojaki. Kolena so dvigovali visoko in se na tak način igrali. Pesem sem nato 

predstavila tudi z drugačnimi gibalnimi in plesnimi gibi. Prijeli smo se za roke in 

naredili krog. Nekateri otroci so, takoj ko sem začela peti, udarjali z nogo ob tla in 

korakali. Sčasoma, ko smo se večkrat igrali to igro, so otroci hodili v krogu in 

prevzemali druge gibalne motive. 
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EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Otroci so že bolj spretni pri izvajanju gibalnih iger. Primemo se že za roke in naredimo 

krog. V delu pesmice, kjer gledamo v levo in desno stran, včasih pogledamo še naokoli. 

Ob tem se malo pozabavamo, tako da je otrokom bolj zanimivo. Nato se zavrtimo. 

Nekateri otroci so zelo spretni. Brez težav se s prestopanjem zavrtijo. Drugi pa še malo 

lovijo ravnotežje.  

Večkrat ko so ponovili gibalno igro, bolj so otroci usvojili zaporedje gibov, več 

ravnotežja so imeli ob vrtenju. Gibalne in plesne motive so usvajali ob vsaki zaigrani 

igri, ob tem pa hkrati urili ravnotežje. Otroci so uživali v prijateljskih odnosih.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci so se najbolj razveselili dela pesmi, kjer so se zavrteli. To je bilo za njih nekaj 

novega, nov plesni in gibalni motiv. Otroci so ob tem preizkušali svoje zmožnosti in 

ravnotežje. Nekaterim je bilo tako zabavno, da so se zavrteli večkrat.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Otroci se radi igrajo to igro. Zaključek gibalne igre, kjer se morajo zavrteti s 

prestopanjem, jim je nadvse všeč. Mislim, da nekateri otroci, ki se večkrat zapored 

zavrtijo, sami sebi dokazujejo svoje zmožnosti. To mi je všeč, saj otrok na nek način z 

obvladanjem svojega telesa sam sebi dokazuje, kaj zmore. Tako postaja zaupljiv v svoje 

telo in svoje zmožnosti.  
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7.4  Lubenica 
 

VIR: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mVeQJQLye5EJ:www2.arnes.si/~oskkb

la1s/Arhiv_09_10/Vrtec/pesmice.pdf+lubenica+velika+okrogla&hl=sl&gl=si&pid=bl&

srcid=ADGEESiuj127a2uLm9F060CJgqUZesBW16ZMR_NHaJJfvVn3qNfx9HnNVo

GyH9uED9WWHlndAqyheNdkSjiYTf36I2kL_GnXGi2cgQQTNoP28OkbyLgKnAmcI

vU5TOdG0t2m7WbWXw&sig=AHIEtbR54bM1Ep098wIMr45mLWV866aDGg  

(27.11. 2011). 
 

Refren: 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Lubenica, velika, okrogla, Z rokama v zraku narišemo krog. 

najmočnejša, hotela je biti, Stisnemo pesti in pokažemo mišice na 

rokah. 

vse prav vse je hotela prekositi, Z obema rokama kažemo na vse 

udeležence igre.  

nekega dne začela je piti. Stojimo na mestu. 

Glu, glu, 

začela je piti. 

Stisnemo v pest vse razen palca in 

pokažemo, kako lubenica pije. 

Glu, glu, 

začela je piti. 

Stisnemo v pest vse razen palca in 

pokažemo, kako lubenica pije. 

 

Refren: 

... nekega dne začela je jesti. Stojimo na mestu.  

Mljask, mljask,  

začela je jesti. 

Stegnemo dlan ene roke in z njo 

prikazujemo, kako lubenica je. 

Mljask, mljask,  

začela je jesti. 

Stegnemo dlan ene roke in z njo 

prikazujemo, kako lubenica je. 

 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mVeQJQLye5EJ:www2.arnes.si/~oskkbla1s/Arhiv_09_10/Vrtec/pesmice.pdf+lubenica+velika+okrogla&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESiuj127a2uLm9F060CJgqUZesBW16ZMR_NHaJJfvVn3qNfx9HnNVoGyH9uED9WWHlndAqyheNdkSjiYTf36I2kL_GnXGi2cgQQTNoP28OkbyLgKnAmcIvU5TOdG0t2m7WbWXw&sig=AHIEtbR54bM1Ep098wIMr45mLWV866aDGg�
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mVeQJQLye5EJ:www2.arnes.si/~oskkbla1s/Arhiv_09_10/Vrtec/pesmice.pdf+lubenica+velika+okrogla&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESiuj127a2uLm9F060CJgqUZesBW16ZMR_NHaJJfvVn3qNfx9HnNVoGyH9uED9WWHlndAqyheNdkSjiYTf36I2kL_GnXGi2cgQQTNoP28OkbyLgKnAmcIvU5TOdG0t2m7WbWXw&sig=AHIEtbR54bM1Ep098wIMr45mLWV866aDGg�
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mVeQJQLye5EJ:www2.arnes.si/~oskkbla1s/Arhiv_09_10/Vrtec/pesmice.pdf+lubenica+velika+okrogla&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESiuj127a2uLm9F060CJgqUZesBW16ZMR_NHaJJfvVn3qNfx9HnNVoGyH9uED9WWHlndAqyheNdkSjiYTf36I2kL_GnXGi2cgQQTNoP28OkbyLgKnAmcIvU5TOdG0t2m7WbWXw&sig=AHIEtbR54bM1Ep098wIMr45mLWV866aDGg�
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mVeQJQLye5EJ:www2.arnes.si/~oskkbla1s/Arhiv_09_10/Vrtec/pesmice.pdf+lubenica+velika+okrogla&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESiuj127a2uLm9F060CJgqUZesBW16ZMR_NHaJJfvVn3qNfx9HnNVoGyH9uED9WWHlndAqyheNdkSjiYTf36I2kL_GnXGi2cgQQTNoP28OkbyLgKnAmcIvU5TOdG0t2m7WbWXw&sig=AHIEtbR54bM1Ep098wIMr45mLWV866aDGg�
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mVeQJQLye5EJ:www2.arnes.si/~oskkbla1s/Arhiv_09_10/Vrtec/pesmice.pdf+lubenica+velika+okrogla&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESiuj127a2uLm9F060CJgqUZesBW16ZMR_NHaJJfvVn3qNfx9HnNVoGyH9uED9WWHlndAqyheNdkSjiYTf36I2kL_GnXGi2cgQQTNoP28OkbyLgKnAmcIvU5TOdG0t2m7WbWXw&sig=AHIEtbR54bM1Ep098wIMr45mLWV866aDGg�
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Refren: 

... nekega dne začela je rasti. Stojimo na mestu. 

Rasti, rasti, 

začela je rasti. 

Primemo se za roke in naredimo velik 

krog. 

Rasti, rasti,  

začela je rasti. 

Z otroki se v krogu držimo za roke.  

 

Refren: 

... nekega dne pa lubenica POČI! Pademo po tleh.  

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Lubenica, 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi, 

- otrok usvaja nove gibalne motive, 

- otrok razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja, 

- otrok se zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro Lubenica sem otrokom pokazala in predstavila tako, da sem jim ob petju 

pesmi pokazala tudi plesne in gibalne motive. Otroci so me le opazovali. Otroke sem 

besedno spodbujala, da pokažejo določen plesni motiv. Nekateri so poizkusili izvajati 

določene gibe, drugi pa so še vedno le opazovali. Ko so otroci igro večkrat videli, so 

usvojili že določene plesne in gibalne motive, tako da je igra stekla bolj tekoče.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Ko smo se gibalno igro Lubenica nekajkrat igrali, so otroci pri izvajanju gibalnih in 

plesnih motivov postajali vse bolj natančni. Gibalni in plesni motiv v delu igre, kjer 

lubenica začne piti in jesti, so otroci hitro usvojili. Ko pa je začela lubenica rasti, so 

otroci potrebovali besedne spodbude. Nekajkrat sem jim tudi sama pomagala, da so 

naredili krog. Ko v gibalni igri lubenica poči, pa otroci radi padejo na tla. Včasih otroci 

padejo tudi name oz. v moje naročje. Nekatere otroke pa je pri tem potrebno spodbuditi.  
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Otroci so spoznali in sodelovali v gibalni igri Lubenica. Po svojih zmožnostih in 

zanimanju za igro so se izražali s kretnjami in gibi. Otroci so ob igri usvajali nove 

gibalne motive. Razvijali so koordinacijo oziroma skladnost gibanja. Ob igri pa so se 

nekateri otroci zelo zabavali.   

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Gibalno igro Lubenica je vsak otrok doživljal drugače. Nekateri so v njej sodelovali 

tako, da so ob igri izvajali gibalne in plesne motive, drugi so sodelovali le v enem delu 

igre, kdaj pa kdaj pa se je našel kakšen otrok, ki je igro raje opazoval ali se igral v 

igralnemu kotičku. Otroci so uživali v končnem delu igre, kjer so padli po tleh. 

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Igra je zelo zanimiva. Lahko ji dodajamo veliko nove vsebine. Tudi sama sem kdaj 

dodala kakšen svoj element (lubenica je na primer začela peti, skakati, ploskati, igrati na 

boben ...). Tako lahko preverjam razumevanje otrok. Ali razumejo navodila ter 

določene besede ... 
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7.5  Moj rdeči avto 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Moj rdeči avto motor ima, Hodimo v krogu v eno smer. 

ki brr, brr, brr, brr, brr, brr,  

brr, brr, brr, brr blja. 

Stresamo dlani. 

Moj rdeči avto volan ima, Hodimo v krogu v eno smer. 

zavija sem, zavija tja, 

zavija sem in tja. 

Se ustavimo in z rokami zavijamo levo in 

desno. 

Moj rdeči avto hupo ima, Hodimo v krogu v eno smer. 

ki pa, pa, pa, pa, pa, pa, 

pa, pa, pa, pa, pa. 

Se ustavimo in s kazalcem pritiskamo na 

svoj nosek in govorimo pa, pa, pa.  

 

AVTOR PESMI: Mira Voglar (Voglar, Nograšek, 1996, str. 118) 

NOTNI ZAPIS: 

 
Slika 2: NOTNI ZAPIS PESMICE MOJ RDEČI AVTO 
 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Moj rdeči avto 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa 
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- otrok usvaja osnovne gibalne koncepte 

- otrok razvija ravnotežje 

- otrok pripeva pesmico 

- otrok se zabava 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro Moj rdeči avto sem otrokom predstavila tako, da sem jim zapela pesem in 

ob tem pokazala glavne plesne in gibalne motive. Pokazala sem jim, kako se trese avto, 

ko dela brr, brr, brr, kako zavija volan in kako pritiskamo na hupo. Ko sem pesem z 

gibalnim in plesnim motivom zapela še enkrat, so nekateri otroci že začeli ponavljati za 

menoj. Nekateri so pesem že gibalno prikazovali, drugi so začeli glasno govoriti pa-pa-

pa (to je končni del v pesmi). Gibalno igro smo večkrat igrali in otroci so vsak dan bolj 

sodelovali.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Večkrat ko smo se igrali gibalno igro Moj rdeči avto, bolj so otroci usvajali plesne in 

gibalne motive. Otroci so spoznali zaporedje gibov in že prehitevali z gibalnimi in 

plesnimi motivi. Ko sem rekla, da zavija sem, zavija tja, so otroci že začeli peti pa-pa-pa 

in pritiskali na svoj nosek. Bila sem vesela, da so si zapomnili zaporedje gibov in znali 

predvideti, kaj sledi. Težji deli v pesmi so tam, kjer se otroci spustijo in prikažejo plesni 

in gibalni motiv, nato pa se morajo ponovno prijeti in nadaljevati s hojo v krogu, nato 

pa se ponovno spustiti ter nato ponovno p rijeti ... Pri tem jim p omag am, d a v  čim 

krajšem času primejo prijatelja in da nadaljujemo z igro. 

Vsi otroci so spoznali in sodelovali v gibalni igri Moj rdeči avto, se v igri izražali s 

kretnjami in gibi telesa, usvajali nove gibalne koncepte, urili ravnotežje. Otroci so se ob 

igri zabavali. Nekateri so pesmico že pripevali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci so igro doživljali na različne načine. Nekateri otroci so gibalno igro hitro 

osvojili. Dva v skupini sta pesem kmalu začela tudi pripevati. Otroci so igro in pesem 

podoživljali tekom nekaj dni. Hodili so do mene, do pomočnice vzgojiteljice in do 

drugih otrok in pritiskali na nosek in govorili pa-pa-pa. To jim je bilo v tej igri najbolj 

interesantno. Gibalno igro smo se igrali tudi tako, da smo samo kazali plesne in gibalne 
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motive brez tega, da se med seboj držimo v krogu. Igrali smo se jo tudi tako, da sem se 

postavila nasproti njih, jim pela in kazala gibe, otroci pa so bili po prostoru in opazovali 

mene in skupaj z mano prikazovali plesne in gibalne motive.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Otroke je igra pritegnila. Najbolj so si zapomnili del v igri, kjer rečemo pa-pa-pa. Ta del 

igre so si tudi najlažje zapomnili. Ko sem preizkušala gibalno igro izvesti na različne 

načine, od držanja rok v krogu do igranja brez kroga, sem opazila, da so bili otroci bolj 

sproščeni v igri, kjer se niso držali za roke.  
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7.6  Biba torto meša 

 

AVTOR PESMI: Mira Voglar 

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v novi gibalni igri Biba torto meša, 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa,  

- otrok spoznava različne položaje in odnose med deli telesa, med predmeti in ljudmi, 

med ljudmi, 

- otrok razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja, 

- otrok razvija ravnotežje, 

- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, 

- otrok se bo s pomočjo gibalne igre bolj socializiral, 

- otrok se zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro Biba torto meša sem otrokom pokazalo, ko smo vsi sedeli in čakali na 

kosilo. Otroci so opazovali igro in ji poskušali slediti. Nekaterim sem gibe tudi 

demonstrirala. Prijela sem otrokovo roko in skupaj sva naredila določene gibe. Sprva 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Biba torto meša, 

vija, vaja, vija, vak. 

Stojimo ali sedimo na mestu in s 

kazalcem na eni roki krožimo po drugi 

roki. 

Biba torto reže,  

šlik, šlak, šlik, šlak. 

Z robom dlani ene roke režemo štirikrat 

križno po drugi roki.  

En kos ti dobiš ..., 

drugega pa mala miš. 

Eden izmed otrok ali jaz gre do 

vsakega otroka in mu ponudi »torto«. 

Otrok odpre usta. Ko rečemo, da dobi 

miška, damo kos torte tudi naši miški, 

ki jo imamo nalepljeno na omari.  
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otroci niso vedeli, kaj točno morajo narediti, ko jim dam namišljen kos torte, ko pa smo 

se igro večkrat igrali, so odprli usta čisto vsi otroci. Igra jim je zanimiva in radi se jo 

igramo.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Gibalno igro Biba torto meša so otroci hitro usvojili. Radi se jo igrajo, saj nastopi v igri 

trenutek, kjer vsak otrok na nek način postane pomemben, saj je deležen posebne 

pozornosti tako od mene, ki mu ponudim torto, kot tudi drugih otrok, ki ga opazujejo. 

Otroci se v igri počutijo zaželene in to jim zelo prija. Vsak otrok v skupini zna pokazati 

gibe iz te gibalne igre, le včasih potrebujejo besedno spodbudo ali nekaj več motivacije.  

Vsak otrok iz skupine je spoznal in sodeloval v gibalni igri Biba torto meša. V igri so 

otroci spoznavali različne položaje in odnose med deli telesa, med predmeti in ljudmi, 

med ljudmi. Otroci so razvijali koordinacijo oziroma skladnost gibanja in ravnotežje. V 

igri je imel vsak otrok možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z en im ali v eč otrok i. S p omočjo te 

gibalne igre in vseh drugih so se otroci bolj socializirali. V igri so se otroci zabavali. 

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Vsi otroci so v igri neizmerno uživali. V igri so dobili pozornost, kar jim je zelo prijalo. 

Po tem se ta gibalna igra tudi razlikuje od ostalih. Vsak otrok se je v igri nehote in 

nevede izpostavil pred ostalimi otroki in užival v svoji vlogi. 

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

V tej igri se je dobro videlo, kako otroci uživajo ob pozornosti. Radi imajo igre, kjer so 

nevede izpostavljeni. V prihodnje jih bom naučila še kakšno gibalno igro, kjer bodo 

otroci imeli svojo vlogo, ali pa kakšno pesmico, kjer bo izpostavljeno otrokovo ime.  
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7.7  Biba raja 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Biba, buba, baja, 

pleše ringa, raja. 

Hodimo v krogu v eno stran.  

Malo sem in malo tja, S telesom se nagnemo v desno in v levo 

stran.  

Biba stopa ena, dva. Postopamo. 

Sredi kroga buci, buc, Pokažemo na sredino. 

dremlje, dremlje črni muc. Dlani stisnemo skupaj in jih damo pod 

glavo na eno stran in na njih naslonimo 

glavo. 

Črni muc se prebudi, Se pretegnemo in iztegnemo roke na vse 

strani. 

Bibe, ni, ni.  Z rokami pokažemo, da bibe ni (zapestja 

obračamo v levo in desno stran). 

 

AVTOR PESMI: Mira Voglar (Voglar, Nograšek, 1996, str. 142). 

NOTNI ZAPIS: 

 
Slika 3: NOTNI ZAPIS PESMICE BIBA RAJA 
 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v novi gibalni igri Biba raja, 

- otrok se poizkuša izražati s kretnjami in gibi telesa, 

- otrok razvija ravnotežje, 

- otrok se s pomočjo gibalne igre bolj socializira in zabava. 
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POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otrokom sem pesem Biba raja sprva zapela, ko so sedeli za mizo in čakali na zajtrk. 

Uporabila sem že nekaj gibov in kretenj, otroci pa so me opazovali. Po malici sem 

otroke spodbudila, da naredijo krog. Pri tem sem jim pomagala. Nato sem jih skozi 

gibalno igro vodila, jim ob petju pesmi kazala gibe, otroci pa so opazovali, nekateri pa 

so me tudi oponašali.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Nekateri otroci so gibalno igro Biba raja hitro usvojili, nekatere pa je ta igra malo manj 

zanimala oz. jih ni toliko pritegnila. Otroci nekatere gibalne in plesne motive pokažejo, 

druge pa izpustijo. Ko je v gibalni igri potrebno pokazati proti sredini, tega ne naredi 

nihče. Pokažejo pa druge plesne in gibalne motive: postopajo, se nagnejo v levo in 

desno stran, pokažejo, kako dremljejo, kako se prebudijo ... Nekateri otroci pokažejo 

več gibalnih in plesnih motivov kot ostali. Opazila sem, da so starejši otroci bolj 

navdušeni nad igranjem gibalnih iger, medtem ko mlajši raje opazujejo od daleč ali pa 

se zaigrajo z drugimi igračami.  

Vsi otroci so spoznali in sodelovali (na različne načine) v gibalni igri Biba raja. Otroci 

so se po svojih močeh izražali s kretnjami in gibi telesa. Ob igranju gibalne igre so 

razvijali ravnotežje. Preko gibalne igre so se otroci bolj socializirali. Tudi novinček se je 

včasih prijel za roke z drugimi otroki. Prej mu je to povzročalo težave. Ni mu bilo 

prijetno in včasih je začel jokati. Otroci pa so se v igri zabavali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci so gibalno igro doživljali na različne načine. Nekateri so v njej uživali, drugi 

malo manj. Starejši otroci so usvojili več gibalnih in plesnih motivov kot mlajši. Mlajši 

otroci so pri gibanju manj spretni. Nekateri imajo težave že pri ravnotežju, drugi pri 

ostalih gibalnih in plesnih motivih. Ko sem se gibalno igro igrala individualno z 

najmlajšimi, sem opazila, da so jim določeni gibi pretežki, da bi jih naredili sami, zato 

plešejo po svoje.  
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REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Otroci so radi sodelovali v igri. Ko se vsi držimo za roke, sodelujejo vsi otroci. Ko pa se 

v nadaljevanju spustimo in začnemo z gibalnimi in plesnimi motivi, takrat motivacija za 

igro upade. Otroci se izpustijo iz rok in takrat gre marsikateri od otrok v svoj igralni 

kotiček. Menim, da bi se, če bi se skozi celo igro držali za roke in izvajali drugačne gibe 

(take, da se otroci ne izpustijo), igro vsi igrali do konca.  
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7.8  Naša četica koraka 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Naša četica koraka 

strumno in veselo, 

drug za drugim v ravni vrsti 

zdaj gremo na delo. 

Korakamo drug za drugim in nihamo z 

rokami naprej in nazaj. 

Jurčku bomo pomagali 

hišico zgraditi, 

 

Se ustavimo in dajemo eno dlan na drugo. 

da bo mogel svoje zajčke 

pred lisico skriti. 

Z rokami si pokrijemo oči. 

Žiga, žaga, poje žaga, Eno roko stegnemo, z drugo pa preko nje 

mahamo naprej in nazaj. 

rom, pom, pom kladivo, Stisnemo pesti in s pestmi udarjamo eno 

na drugo. 

mi pa vsi najboljše volje Stojimo  na mestu. 

delamo marljivo. Drgnemo dlan ob dlan. 

 

AVTOR PESMI: Janez Bitenc (Voglar, Nograšek, 1996, str. 155) 

NOTNI ZAPIS: 

 
Slika 4: NOTNI ZAPIS PESMICE NAŠA ČETICA KORAKA 
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CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v novi gibalni igri Naša četica koraka, 

- otrok se poizkuša izražati s kretnjami in gibi telesa, 

- otrok usvaja osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 

spoznava različne položaje med deli telesa, 

- otrok razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro sem otrokom pokazala tako, da sem začela peti in izvajati gibe ter hodila 

po prostoru. Otroci so me opazovali, prav tako tudi moje gibe. Korakanje jim je bilo 

zelo všeč. Nekateri otroci so gibe ponavljali za mano, drugi so le opazovali mene, ostale 

otroke in celotno dogajanje. Gibalno ig ro smo se večk rat ig rali, tako da so nekateri 

otroci usvojili že kar nekaj gibalnih in plesnih motivov.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Otroci so korakanje v gibalni igri hitro usvojili. Sprva nisem zahtevala od otrok, da 

hodijo drug za drugim, saj bi od njih zahtevala preveč. Otrokom sem pustila, da 

svobodno korakajo po prostoru igralnice. Ko smo prišli do dela, kjer je bilo potrebno 

izvajali druge gibe, je nekaterim motivacija za igro upadla. Nekaj otrok pa je 

nadaljevalo z igranjem gibalne igre. Pri igri so otroci potrebovali besedne spodbude, 

drugače bi izvedli le malo plesnih in gibalnih motivov.  

Otroci so vsak na svoj način sodelovali v gibalni igri Naša četica koraka. Veliko otrok 

se je poizkušalo izražati s kretnjami in gibi telesa. Otroci so preko igre spoznavali in 

usvajali gibalne koncepte (kje se telo giblje), spoznavali so različne položaje med deli 

telesa ... S pomočjo igre pa so otroci razvijali koordinacijo oziroma skladnost gibanja.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Gibalno igro Naša četica koraka smo se z otroki igrali nekajkrat. Opazila sem, da vsi 

otroci igro najbolj pozitivno doživljajo v njenem prvem delu, kjer je gibalni motiv 

korakanje po prostoru. V naslednjem delu igre pa nekaj otrok izgubi motivacijo in se 

raje zaigra po svoje. Nekaterim otrokom je v igri všeč, da se morajo skriti pred lisico.  
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REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Menim, da otroci najbolj uživajo v gibalnih igrah takrat, ko se nekaj dlje časa dogaja in 

se gibalni in plesni motivi ponavljajo. Takrat se lahko tudi najmlajši in manj spretni s 

časovnim zamikom priključijo igranju igre. Pomembno je, da tisti del igre, kjer otroci 

resnično uživajo, podaljšamo ter jim pri igranju pustimo še malo svobode in lastne 

kreativnosti.  

 



Bevc Mateja: Otroške gibalne igre v skupini 1–2 let 
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 
 
 

- 62 - 

7.9  Ole Majole 

 

NI AVTORJA: ustno izročilo  

 

VIR: http://www.kalicopko.si/Besedila/OLE%20MAJOLE.htm (27. 11. 2011). 

 

CILJI: 

- otrok sodeluje v gibalni igri, 

- otrok poizkuša usvojiti gibalne in plesne motive, 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Kili, kili, kili, Stojimo v krogu. Iztegnemo kazalca in 

izmenično mahamo z obema rokama 

gor in dol. 

jaka zaka, S kazalcem kažemo izmenično levo in 

desno. 

joko ama bum, bum, bum. Z rokama naredimo mlinček. 

Kili, kili, kili, Iztegnemo kazalca in izmenično 

mahamo z obema rokama gor in dol. 

jaka zaka, S kazalcem kažemo izmenično levo in 

desno. 

joko ama bum. Zavrtimo dlani vzporedno eno ob drugo 

in enkrat plosknemo. 

Ole majole,  Obračamo dlani v levo in desno stran in 

se s prestopanjem enkrat zavrtimo. 

kili, kili, kili, 

 

Iztegnemo kazalca in izmenično 

mahamo z obema rokama gor in dol. 

bum, bum, bum. trikrat plosknemo. 

Ole majole, Obračamo dlani v levo in desno stran in 

se s prestopanjem enkrat zavrtimo. 

kili, kili, kili, bum. Iztegnemo kazalca in izmenično 

mahamo z obema rokama gor in dol in 

nato enkrat plosknemo. 

http://www.kalicopko.si/Besedila/OLE%20MAJOLE.htm�
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- otrok spoznava različne položaje med deli telesa, 

- otrok razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja, 

- otrok spoznava svoje telo in delovanje telesa. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otrokom sem igro pokazala, ko smo sedeli za mizo. Otroci so strmeli vame in 

opazovali, kaj se dogaja. Pogledi so bili usmerjeni v moje roke. Gibi z rokami so jim 

bili zanimivi. Poskušali so ponavljati za menoj, vendar jim je šlo bolj počasi. Tekom 

večkratnega ponavljanja so bili otroci že bolj spretni in so lažje sledili gibalnim 

motivom. Gibalno igro smo se kasneje igrali tako, da so otroci stali. Takrat so bili otroci 

manj motivirani za igro. 

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Gibalno igro Ole majole so otroci usvajali počasi. Gibi v igri so hitri, hitro se 

izmenjujejo, zato so potrebovali veliko časa in vaje, da so jo postopoma usvojili. 

Velikokrat so se zapletli z rokami in po svoje mahali. Prav simpatično jih je bilo gledati, 

kako so se trudili. Otrokom sem gibe pokazala tudi posamezno. Vsakemu posamezniku 

sem pokazala gibe tako, da sem ga prijela za roke, jim demonstrirala gib, jih vodila z 

roko ... Nekateri otroci so gibalno igro delno usvojili, drugim gibi še vedno delajo 

težave. Igro smo se igrali večkrat tedensko in se jo bomo tudi v prihodnje še igrali.  

Vsi otroci so sodelovali v gibalni igri. Vsak je sodeloval na svoj način. Nekateri so se 

trudili usvajati plesne in gibalne motive, drugi so opazovali in plesali po svoje. Otroci 

so ob tej igri razvijali koordinacijo oziroma skladnost gibanja ter spoznavali svoje telo 

in delovanje telesa.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Ta gibalna igra je bila za otroke velik izziv. Doživljali so jo različno. Eni so opazovali 

gibe, drugi so gibe že preizkušali. Zdelo se jim je smešno, ker se je igra odvijala bolj 

hitro, s hitrim tempom in hitrejšimi gibi, kot so jih bili vajeni do sedaj. Kadar niso igri 

več sledili, so ji dodajali lastne plesne in gibalne motive. 
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REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Menim, da je otrokom bila igra všeč, čeprav jim je sprva povzročala nekaj težav z 

usvajanjem gibalnih in plesnih motivov. Opazila sem, da so otroci v igri bolj sodelovali 

takrat, ko smo se igro igrali za mizo, to pa zato, ker so bili lahko bolj osredotočeni na 

gibe rok, saj jim ni potrebno loviti ravnotežja.  
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7.10 Dežek 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Zdaj na nosek, Pokažemo na nosek. 

zdaj na glavo, Pokažemo na glavo. 

zdaj na strehe in zemljo. Stegnemo roke nad sabo in jih spuščamo 

proti tlom. 

Rajam, plešem kot vrtalka, 

da noben ne zna tako.  

Se zavrtimo. 

Kdo me zdaj še ne pozna? Stojimo na mestu. 

Droben dežek sem z neba.  Stegnemo roke nad sabo in jih spuščamo 

proti tlom. 

Kdo me zdaj še ne pozna? Stojimo na mestu. 

Droben dežek sem z neba.  Stegnemo roke nad sabo in jih spuščamo 

proti tlom. 

 

AVTOR PESMI: Janez  Bitenc (Voglar, Nograšek, 1996, str. 44). 

NOTNI ZAPIS: 

 
Slika 5: NOTNI ZAPIS PESMICE DEŽEK 
 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Dežek, 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

- otrok razvija ravnotežje, 

- otrok spoznava delovanje svojega telesa, 

- otrok se zabava. 

 



Bevc Mateja: Otroške gibalne igre v skupini 1–2 let 
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 
 
 

- 66 - 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otrokom sem gibalno igro pokazala tako, da sem jim zapela in ob tem uprizorila 

določene gibe. Otroke sem spodbudila, da gibe ponovijo za menoj. Večkrat sem zapela 

del besedila pesmi in tako otrokom večkrat pokazala določen gib. Otroci so tako lažje 

usvojili gibe. Že prvi dan, ko so igro spoznali, so določeni otroci zelo dobro sledili 

gibalni igri.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Otroke sem spodbudila, da pridejo bližje k meni in nato sem začela peti in prikazovati 

plesne in gibalne motive. Otroci so določene gibe že lahko prikazovali, pri nekaterih pa 

so potrebovali več spodbud. Odločila sem se, da jim večkrat zapojem in prikažem plesni 

motiv pri tistem delu v igri, ki jim ne gre najbolje. To se je dobro obrestovalo, saj so se 

nekateri otroci naučili igro v enem dnevu.   

Otroci so spoznali in sodelovali v gibalni igri Dežek, izražali so se s kretnjami in gibi 

telesa. Ravnotežje so razvijali, medtem ko so stali, se vrteli, priklanjali ... Preko igre so 

spoznavali delovanje svojega telesa in se v igri zabavali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci so igro doživljali zelo pozitivno. V igri so bili taki gibalni in plesni motivi, ki so 

otroke zelo motivirali in so se radi igrali. Zanimiv gib jim je bil, ko smo pokazali na 

nosek, na glavo, kot tudi takrat, ko smo se priklanjali in vrteli. Vsak otrok se je po 

svojih močeh potrudil in sodeloval v igri, nekateri so sodelovali z opazovanjem in 

izvajanjem svojih gibov.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Ob igri sem razmišljala, kaj otroke najbolj pritegne. Mislim, da so v tej igri ključnega 

pomena gibalni in plesni motivi, ki so bili malo drugačni od ostalih pri drugih igrah. Pri 

teh motivih so otroci na nek način preizkušali tudi svoje zmožnosti, svoje ravnotežje. 

Četudi so kdaj padli, jih to ni vznemirilo. Ravno nasprotno, to jim je dalo še več zagona, 

da preizkusijo svoje zmožnosti.  



Bevc Mateja: Otroške gibalne igre v skupini 1–2 let 
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 
 
 

- 67 - 

7.11  Žabice (švedska pesem) 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Oj, žabice, te žabice, 

so smešne videti,  

oj, žabice, te žabice,  

so smešne videti. 

Držimo se za roko in hodimo v krogu. 

So brez ušes,  

so brez ušes, 

Z dlanmi pokrijemo ušesa.  

še repka, nimajo. Se udarimo po riti. 

So brez ušes,  

so brez ušes, 

Z dlanmi pokrijemo ušesa. 

še repka, nimajo. Se udarimo po riti. 

Ku-akaka, ku-akaka, 

ku-akakakaka, 

ku-akaka, ku-akaka, 

ku-akakakaka. 

Po prostoru oponašamo skakanje žabe. 

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v novi gibalni igri Žabice, 

- otrok usvaja osnovne gibalne koncepte, 

- otrok razvija ravnotežje, 

- otrok spoznava svoje telo, delovanje telesa, 

- otrok uživa v prijateljskih odnosih. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otrokom sem gibalno igro pokazala tako, da sem jim zapela in ob tem uprizorila 

določene gibe. Otroke sem spodbudila, da se primejo za roke in da gibalno igro skupaj 

zaigramo. Otrokom je bila igra všeč. Igro smo večkrat tedensko ponovili in otroci so iz 

dneva v dan postajali spretnejši pri izvajanju plesnih in gibalnih motivov. 
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EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Z otroki smo naredili krog. Ko smo hodili v krogu, jim to ni povzročalo težav. Bili so 

spretni in imeli dobro ravnotežje. Tudi plesne in gibalne motive v nadaljevanju igre so 

se hitro naučili. Samo zadnji del v igri jim je povzročal nekaj težav, saj otroci še niso 

dovolj telesno razviti, da bi skakali. Tako otroci poskakujejo na svoj način. Nekateri se 

odrinejo le z eno nogo, drugi pa delajo manjše počepe. Pomembno je, da se otroci 

trudijo in plesne ter gibalne motive izvajajo po svojih zmožnostih in spretnostih.  

Otroci so spoznali in sodelovali v gibalni igri Žabice. Usvajali so osnovne gibalne 

koncepte. Ob skakanju so otroci spoznavali svoje telo in njegovo delovanje ter razvijali 

ravnotežje. V gibalni igri pa so vsi otroci uživali v prijateljskih odnosih.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci so igro doživljaji na svoj način. Nekateri so se zelo vživeli, drugi so rabili še 

malo besednih spodbud. Starejši otroci so se bolj vživeli kot mlajši in so bili tudi bolj 

samozavestni pri izvajanju igre. Počutili so se sposobni in to jasno pokazali. 

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Gibalno igro Žabice bodo otroci tekom leta bolj usvojili. Mogoče bodo na koncu znali 

že vsi skakati. To bi bil za njih velik napredek.  
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7.12  Medved stopa 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Medved stopa copa, cop, 

copa, cop, 

copa cop. 

Gibljemo se po prostoru in delamo dolge, 

počasne korake v levo in desno stran. 

Zajček skače hopla, hop, 

hopla, hop, 

hopla, hop. 

Poizkušamo skakati. 

Mala miška pa hiti, 

tike, tike,  

tike, ti. 

Tekamo po prostoru z drobnimi koraki.  

 

VIR: http://zoge.weebly.com/bibarije.html  (27. 11.2011). 

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Medved stopa, 

- otrok razvija koordinacijo in skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, 

rok in nog), 

- otrok razvija ravnotežje, 

- otrok z lastnim gibanjem oponaša živali, 

- otrok se zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otrokom sem demonstrirala potek igre. Otroci so že ob moji prvi demonstraciji igre 

posnemali gibalne in plesne motive. To me je zelo presenetilo. Gibalno igro smo 

kasneje izvajali še z instrumenti. Ko je medved stopal, sem uporabila boben, ko je 

zajček skakal sem uporabila palčke, ko pa je v igri nastopila miška, sem uporabila 

ropotuljo. Otroci so se ob igri zelo zabavali in hoteli tudi sami igrati na instrumente. 

 

 

 

http://zoge.weebly.com/bibarije.html�
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EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Gibalno igro Medved stopa so otroci hitro usvojili. Dobro so oponašali gibe, ki so 

predstavljali žival. Že ob mojem prvem demonstriranju igre so otroci za menoj 

posnemali gibalne in plesne motive. Igro smo se večkrat igrali in se jo bomo v prihodnje 

večkrat posluževali. Majhno težavo jim povzroča samo gibanje zajčka, saj otroci zaradi 

svoje starosti in razvitosti še niso zmožni sonožno skakati. Otroci so ta del odigrali na 

svoj način, ki pa je bil podoben skakanju.  

Otroci so ob igranju te igre razvijali ravnotežje. Najbolj so ravnotežje urili pri zajčku, 

kjer je bilo potrebno skakati. V igri pa so otroci razvijali tudi koordinacijo in skladnost 

gibanja. Otroci so z lastnim gibanjem skušali oponašati živali, ob tem pa so razvijali 

tudi ravnotežje.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Nekateri otroci so se zelo dobro vživeli v vlogo določene živali. Pri medvedu so stopali 

z močnejšimi koraki, pri miški pa z majhnimi in drobnimi koraki. Ob igri so se zabavali. 

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Ko smo se gibalno igro igrali tudi s pomočjo instrumentov, so otroci še bolj odločno 

prikazovali vlogo živali, ki nastopa v igri. Čim več različnih spodbud za gibalno igro 

pripomore, da si otroci še bolj predstavljajo vloge živali.  
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7.13  Dežek 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Prve kapljice dežja, 

tiho padajo na tla. 

Tiho hodimo po prostoru. 

Zdaj dežuje že močno, 

lije, lije, vse mokro. 

Hodimo po prostoru in hkrati močneje 

udarjamo s stopali. 

Toča, ta ti ropota,  

kot orehi padli bi z neba. 

Se ustavimo in topotamo z nogami. 

Joj, grmi, grmi, bežimo, 

urno, urno, vsi se skrijmo. 

Počepnemo, se skrijemo in z dlanmi 

pokrijemo oči. 

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v novi gibalni igri Dežek, 

- otrok se izraža z gibi telesa, 

- otrok usvaja osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se giblje), 

- otrok spoznava svoje telo, delovanje svojega telesa, 

- ouživa v skupni igri in se ob tem zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otroci so igro Dežek poznali že od prej. Igrali smo se jo za mizo. Prve kapljice smo 

uprizorili s tapkanjem prstov po mizi, ko je začelo liti in je bilo vse mokro, smo to 

uprizorili z glasnejšim tapkanjem po mizi, ko je v igri nastopila toča, pa smo po mizi 

udarjali s pestmi. Na koncu besedila pa smo si pokrili oči in rekli ku-ku. Ko smo se 

gibalno igro Dežek igrali prvič, sem mislila, da bo otroke malo zbegalo, ker smo se jo 

pred tem igrali na drugačen način, vendar sem se zmotila. Otroci se niso obremenjevali 

s prejšnjo igro, ampak so mojo demonstracijo gibalne igre opazovali, kot bi jo prvič 

slišali. Igro smo se z otroki večkrat igrali in se jo bomo v prihodnje velikokrat 

posluževali, saj v njej neizmerno uživajo.  
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Otroci so spoznali in sodelovali v gibalni igri Dežek, v njej so se izražali z gibi telesa. 

Usvajali so osnovne gibalne koncepte (kje se telo giblje in kako se giblje). V igri so 

otroci spoznavali svoje telo.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Ko sem se skupaj z otroki prvič igrala gibalno igro Dežek, so mi otroci z gibalnimi in 

plesnimi motivi lepo sledili. Ko smo se jo zaigrali večkrat, so otroci prehitevali z 

gibalnimi in plesnimi motivi. Zelo priljubljen del v igri jim je ta, kjer toča ropota, in 

takrat glasno topotamo z nogami. Ker jim je ta del najljubši, topotajo z nogami takoj, ko 

slišijo prve besede gibalne igre. Otrokom takrat nakažem, da morajo po hoditi potiho.  

Takrat se umirijo in sledijo gibalnim in plesnim motivom naprej. Tudi konec gibalne 

igre jim je zanimiv (takrat, ko se skrijemo). Skrijemo se v različne kote v igralnici. 

Navadno se otroci skrijejo tam, kamor grem jaz. Nato si še pokrijemo oči in na koncu 

rečemo ku-ku. Nekateri otroci se začnejo glasno smejati in bi radi nadaljevali igro, tako 

da si ponovno pokrijemo oči in še nekajkrat rečemo ku-ku. Otroci so se v igri zelo 

dobro izražali z gibi. Ob igri so spoznavali svoje telo in delovanje telesa. Vsi otroci so 

uživali v skupni igri in se zelo zabavali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Ta gibalna igra Dežek ja name in na otroke pustila velik vtis. Doživljanje te igre je nad 

vsakim možnim pozitivnim  pričakovanjem. Otroci se jo tako radi igrajo, da, ko jo 

enkrat zaigramo, jo moramo takoj za tem še najmanj trikrat. In ko se jo zaigramo že 

večkrat zapored, bi se jo nekateri še želeli igrati. 

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

To igro se bomo v prihodnje večkrat igrali. Igra je primerna tako za motivacijsko 

sredstvo pred dejavnostmi, kot tudi po dejavnostih, da se otroci sprostijo in zabavajo. 

Služila nam bo tudi za dejavnost med razgibavanjem, mogoče tudi za kakšen nastop ... 

Igra nas je vse razveselila.  
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7.14  Črni muc 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Črni muc, kaj delaš? Sedimo v krogu in pojemo. 

Pusti me, zdaj spim! Dlani sklenemo skupaj in na njih 

naslonimo glavo. 

Črni muc, kaj delaš? Sedimo v krogu in pojemo. 

Zdaj se pretegujem. Stegujemo roke na vse strani. 

Črni muc, kaj delaš? Sedimo v krogu in pojemo. 

Zdajle se umivam. Z rokama se podrgnemo po licih. 

Črni muc, kaj delaš? Sedimo v krogu in pojemo. 

Zdajle zajtrkujem. Roke približamo do ust in se delamo, da 

jemo. 

Črni muc, kaj delaš? Sedimo v krogu in pojemo. 

Zdajle se igram. Z rokami mahamo in se vrtimo. 

Črni muc, kaj delaš? Sedimo v krogu in pojemo. 

Pusti me, zdaj spim! Se uležemo na tla in soponašamo zvoke 

smrčanja. 

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v novi gibalni igri Črni muco 

- Otrok spozna navade Črnega muca, 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

- otrok razvija sposobnosti in načine za vzdrževanje in vzpostavljanje prijateljskih 

odnosov. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otrokom sem gibalno igro Črni muc predstavila tako, da sem jo zapela, hkrati pa 

prikazala gibalne in plesne motive. Otroci so me opazovali. Del igre, ko muca vprašamo 

kaj dela, sem zapela bolj poudrjeno, z močnim glasom, ostalo besedilo pa z manj 

poudarjenim glasom. Da bi si gibalne in plesne motive bolje predstavljali, sem narisala 

in izrezala Črnega muca in ga nalepila na omaro. Otroke sem posedla tako, da so bili 
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obrnjeni proti njemu in ga gledali. Ko sem pela in spraševala Črnega muca, kaj dela, 

sem preko narisanih slik prikazovala, kaj Črni muc počne.  Ko se je Črni muc umival, 

sem z narisanim milom milila po njem, ko je jedel, sem mu dala narisano hrano pred 

gobček, ko se je Črni muc igral, sem mu iz roke v roko potiskala žogo. Otroci so bili 

navdušeni nad to igro in se kar grebli, kdo bo naslednji, ki bo prikazoval, kaj Črni muc 

počne. Ko so otroci usvojili in se seznanili z določenimi opravili, ki jih je Črni muc 

počel, sem dodala še nekaj novih opravil – Črni muc se češe, pije mleko ... Ko smo igro 

gibalno in plesno prikazovali, so nekateri otroci gibanje ponazarjali, drugi pa so le 

opazovali. Nekateri so se znali zelo dobro izražati s kretnjami in gibi telesa. Otroci so 

razvijali sposobnosti in načine za vzdrževanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Nekateri otroci so usvojili vse gibalne in plesne motive, drugi nekaj manj. Nekateri 

otroci včasih samo opazujejo, včasih pa v igri gibalno sodelujejo. Mislim, da se igranje 

te igre iz dneva v dan spreminja. Nikoli pa se ni zgodilo, da bi ta gibalna igra otroke 

tako pritegnila, da bi vsi gibalno in plesno sodelovali.  

Kadar sem pesmi dodala novi del, so bili otroci začudeni in presenečeni, saj tega dela 

niso prepoznali. Otroci so ob tej gibalni igri potrebovali kar nekaj besednih spodbud. 

Otroci so spoznali in sodelovali v novi gibalni igri Črni muc. Spoznali so navade 

Črnega muca. Otroci so se v igri izražali s kretnjami in gibi telesa ter razvijali 

sposobnosti in načine za vzdrževanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov. 

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

V igro Črni muc so se najbolje vživeli takrat, ko so se igrali z narisanim Črnim mucem. 

Malo manj so bili zainteresirani za gibalno igro. Nekateri so prikazali več gibalnih in 

plesnih motivov, nekateri malo manj, eni pa so samo opazovali. Najbolj so bili 

presenečeni takrat, ko sem v igro dodala svoje novo besedilo. Takrat so me z 

zanimanjem opazovali, kateri gibalni in plesni gib bo sledil. Tega so potem radi 

ponovili za menoj.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Menim, da preko te igre lahko otroci spoznajo in se naučijo veliko novih stvari. V samo 

besedilo igre lahko dodajaš veliko novih besed, novih dejavnosti. Igra Črni muc bi 
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lahko služila kot motivacijsko sredstvo za nadaljevanje vsake dejavnosti. Zapeli in 

zaigrali bi igro, ki jo poznamo, na koncu pa bi dodali novi del, na katerega bi se 

nanašale dejavnosti, ki bi sledile igri.  
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7.15  Avto (ljudska pesem iz Amerike) 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Kolesa na avtu se okrog vrte, 

okrog vrte, okrog vrte. 

Kolesa na avtu se okrog vrte,           

cel ljubi dan,                                  

Stojimo in krožimo z boki. 

cel ljubi dan. Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

Motor pa dela brrm, brrm, brrm,         

brrrm, brrrm, brrrrm, 

brrrm, brrrm, brrrm. 

Motor pa dela brrm, brrrm, brrrm, 

 

Stresamo roke. 

 

cel ljubi dan. Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

Okna na avtu pa gor in dol,        

gor in dol, gor in dol, 

okna na avtu pa gor in dol, 

Roke dvigujemo visoko v zrak in jih nato 

spuščamo proti tlom. 

cel ljubi dan. Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

Luči na avtu pa žmig, žmig, žmig, 

žmig, žmig, žmig, žmig, žmig, žmig. 

Luči na avtu pa žmig, žmig, žmig,          

Nakažemo z rokami luči in žmigamo. 

cel ljubi dan.                                        Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

Vrata na avtu pa lop, lop, lop,           

lop, lop, lop, lop, lop, lop. 

Vrata na avtu pa lop, lop, lop, 

Iztegnemo roke v stran in jih damo skupaj 

pred sabo. 

cel ljubi dan.                                  Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

Brisalci na avtu pa briš, briš, briš,        

briš, briš, briš, briš, briš, briš. 

Brisalci na avtu pa briš, briš, briš, 

Roki kot brisalca pred nami brišejo. 

cel ljubi dan.                                       Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

Dojenčki v avtu pa jok, jok, jok,         

jok, jok, jok, jok, jok, jok. 

Roki damo na oči, si jih manemo –  

jokamo. 
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Dojenčki pa v avtu jok, jok, jok, 

cel ljubi dan.                                      Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

Mamice pa pravijo pššš, pššš, pššš,   

pššš, pššš, pššš, pššš, pššš, pššš.                               

Mamice pa pravijo pššš, pššš, pššš, 

Kazalec damo na usta, nato pa na levo in 

desno stran govorimo pšššššš. 

cel ljubi dan.                                               Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

Šofer pa pravi ne me zgečkat,                  

ne me zgečkat, ne me zgečkat. 

Šofer pa pravi ne me zgečkat, 

Vsi se med seboj žgečkamo.  

cel ljubi dan.                                               Roke dvignemo in z njimi zaokrožimo. 

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Avto, 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

- otrok usvaja zaporedje gibalnih in plesnih motivovo 

- Otrok razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja (koordinacijo gibanja celega 

telesa, rok in nog), 

- otrok se zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro Moj rdeči avto smo se igrali tako ob glasbi, ki so je predvajali na radiu, kot 

tudi ob petju. Otroci so opazovali gibe in plesne motive, ki sem jih izvajala tekom 

besedila igre ter postopoma že ponavljali za menoj. Otroci so tekom časa usvojili že 

veliko gibov. Eden izmed otrok se je vedno, kadar smo prišli do dela besedila, v 

katerem nastopi mamica, spomnil na dom in mamico. Postal je žalosten, ponavljal 

besedo mamica in tudi jokal. Nekateri otroci so se ob besedi mamica spomnili tudi na 

očija. Besedilo pesmi smo zapeli po svoje in sicer tako, da smo poleg mamice dodali v 

besedilo igre še očija.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Igro smo se z otroki večkrat igrali. Nekatere otroke je igra zelo pritegnila, nekateri 

otroci pa so rabili besedno spodbudo. Otroci so imeli zelo radi, če sem prišla do njih in 
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izvedla nekaj gibov in plesnih motivov skupaj z njimi. Tako so dobili mojo pozornost in 

s tem več samozavesti pri izvajanju gibalne igre. Enega izmed otrok sem le s težka 

motivirala, saj bi se raje igral z igračami. Nekako še ne zaupa vase, v svoje sposobnosti, 

v skupino in otroke, zato raje opazuje igro od daleč. Kar nekajkrat sem ga povabila v 

ig ro, se z n jim p osamično ig rala, vend ar sta njegovo zanimanje za gibalno igro in 

motivacija hitro upadla.  

Vsi otroci so na svoj način sodelovali v gibalni igri. Otroci so se izražali s kretnjami in 

gibi telesa. Nekateri so zelo dobro usvojili zaporedje motivov. Otroci so v tej gibalni 

igri razvijali koordinacijo oziroma skladnost gibanja (koordinacijo gibanja celega telesa, 

rok in nog) in se ob tem zabavali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci so gibalno igro doživljali zelo različno. Nekaterim je bila igracmalce dolga, drugi 

so vztrajali do konca. Nekateri pa so bili za igro tako zainteresirani, da so dodajali še 

svoje besede v besedilu. Otrokom se je prikradel nasmešek na obraz takrat, ko je v 

besedilu igre nastopil šofer, ki je požgečkal otroke.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

To gibalno igro bom uporabila pri motivaciji za gibalne in športne dejavnosti. Menim, 

da se s to igro lahko razgibamo. Lahko pa dodamo še svoje besedilo in se tako še bolj 

razgibamo. 
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7.16 Račke 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

S prsti kljunček narediš S prsti naredimo kljunček. 

in s komolci poletiš. Komolca premikamo gor in dol. 

Z ritko migaš sem in tja, Z ritko migamo v levo in desno stran. 

ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Glasno gagamo in delamo majhne počepe. 

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Račke, 

- otrok se izraža z gibi telesa, 

- otrok preko gibalne igre spozna žival račko, 

- otrok razvija ravnotežje, 

- ousvaja del besedila in se ob tem zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro z naslovom Račke sem otrokom povedala in poleg prikazovala gibalne in 

plesne motive. Otroci so me le opazovali. Ko sem gibalno igro nekajkrat ponovila, so 

otroci začeli ponavljati plesne in gibalne motive za menoj. Plesne in gibalne motive so 

kar dobro usvojili, le pri motivu, kjer je bilo potrebno pomigati z ritko, so obstali. 

Nekateri so se trudili, da bi pomigali, vendar so ritko pomaknili le v eno stran. Zaključni 

del gibalne igre (ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga) pa so gibalno, plesno in vokalno znali 

odigrati. 

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Otroci so gibalno igro Račke nekajkrat odigrali. Otroke sem ob igranju igre morala 

malo spodbuditi, da so ponavljali gibe in motive za menoj, drugače bi le opazovali. Del 

v igri, kjer migamo z ritko sem in tja, bodo otroci usvajali tekom večkratnega izvajanja 

in igranja te gibalne igre. Zadnji del besedila igre, kjer račka gaga, je dovolj enostaven, 

da ga otroci lahko ponovijo. Nekateri otroci so že tako govorno spretni, da ponovijo, 

drugi pa še bodo. 
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Otroci so spoznali in sodelovali v gibalni igri Račke, se v njej izražali z gibi telesa,  

preko gibalne igre so bolj podrobno spoznali žival račko. Otroci so ob tej gibalni igri 

urili in razvijali ravnotežje. Tega so še posebej potrebovali pri manjših počepih. Ob 

večkratnem ponavljanju besedila igre pa so nekateri otroci usvajali besedilo igre in se 

ob tem zabavali. 

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Veselje in ponos pri otrocih, ki so usvojili del besedila te pesmi, se je jasno videl. Otroci 

so se ob igri zabavali. Še posebno tisti, ki so govorno bolj spretni in bolj razviti. Ko se z 

otroki igram katerokoli igro, v kateri nastopa žival, otrokovo zanimanje za igro naraste. 

Otroci radi oponašajo živali, njihovo oglašanje in gibanje, tako da je ta igra dobro 

motivacijsko sredstvo za dejavnosti.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Igra je zelo primerna za otroke te starosti. Je kratka, jedrnata in zabavna. Besedilo igre 

gre hitro v ušesa, to pa je razvidno iz govora otrok, ki so besedilo že med igro 

ponavljali.  
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7.17 Mi se imamo radi  
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Mi se imamo radi,  

radi, radi, radi,  

mi se imamo radi,  

radi, radi, radi,  

mi se imamo radi,  

radi, radi, radi,  

mi se imamo radi,  

Stojimo v krogu in se držimo za roke oz. 

čez rame (poljubno) in se zibljemo v levo 

in desno stran. 

radi prav zares! Dvignemo roke v zrak. 

 

 

CILJI: 

- otrok spoznava in sodeluje v gibalni igri Mi se mamo radi, 

- otrok razvija ravnotežje, 

- otrok pripeva, 

- otrok vzdržuje in vzpostavlja prijateljske odnose z enim ali več otroki, 

- otrok se zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro Mi se imamo radi sem otrokom predstavila, ko smo sedeli za mizo. Otroke 

sem spodbudila, da se primejo za roke in se ob pesmi zibljejo v levo in desno stran. 

Nekateri otroci se niso hoteli prijeti za roke. Te nisem sila, saj sem prepričana, da se 

bodo tekom časa opogumili in se tudi oni prijeli za roke. Nato smo gibalno igro izvajali 

stoje. Za enkrat smo se le prijeli za roke in peli. Čez čas bom otroke spodbudila, da se 

primejo čez ramena.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Otrokom je bila gibalna igra všeč. Bila jim je prijetna, saj so nekateri hitro usvojili 

poleg gibalnega in plesnega motiva tudi besedilo pesmi in ga pripevali. Otroke, ki se 

niso hoteli prijeti, sem spodbujala, da primejo vsaj mene. To so naredili, vendar krog ni 
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bil sklenjen, saj niso prijeli ostalih otrok. Pomembno je, da so vsi otroci sodelovali in 

spoznali to gibalno igro. Kasneje smo med igro hodili v krogu. To se je zgodilo 

spontano. V igri so razvijali svoje ravnotežje, saj so se zibali v levo in desno stran. 

Vzdrževali so tudi prijateljske odnose z več otroki in se ob tem zabavali. Na koncu igre, 

kjer je potrebno dvigniti roke v zrak, pa je marsikateri otrok to pozabil narediti. 

Nekateri to naredijo z zamikom, drugi pa le opazujejo. Na koncu igre pa jim včasih 

rečem, naj pridejo k meni, da se malo stisnemo. To naredijo z veseljem. Nekateri komaj 

čakajo, da to rečem, in kar pritečejo do mene. Otroci so se zabavali. Vzdrževali in 

vzpostavljali so prijateljske odnose z enim ali več otroki. 

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Ta gibalna igra pripomore k uživanju prijateljskih odnosov. Iz otrok je razvidno, da 

uživajo v igri, se smejejo in sodelujejo.  Na koncu, ko se vsi stisnemo, pa doživlja vsak 

otrok poseben trenutek, kjer se počuti sprejetega in ljubljenega. To je še kako 

pomembno za prvo starostno skupino otrok.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Meni je ta gibalna igra zelo pri srcu, saj se zabavam skupaj z otroki. Na koncu pa 

vsakega otroka stisnem in mu namenim trenutek pozornosti, da ga objamem in 

pobožam.  
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7.18  Krokodil Murimir 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Krokodil Murimir jedel je piškote, 

ko piškotov več ni bilo,  

Sedimo v krogu.  

renčal je zelo: vvvveeeuuuu. Se nagnemo nazaj. 

Krokodil Murimir jedel je sadje, 

ko pa sadja več ni bilo,  

Izberemo drugega otroka, ki bo 

predstavljal krokodila. In igra se ponovi. 

renčal je zelo: vvvveeeuuuu. Se nagnemo nazaj. 

Krokodil Murimir jedel je solato, 

ko solate več ni bilo,  

Izberemo drugega otroka, ki bo 

predstavljal krokodila. In igra se ponovi. 

renčal je zelo: vvvveeeuuuu. Se nagnemo nazaj. 

 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Krokodil Murimir, 

- otrok sledi navodilom, 

- otrok razvija ravnotežje, 

- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z več otroki, 

- otrok se s pomočjo gibalne igre bolj socializira, 

- otrok se zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro Krokodil Murimir sem otrokom pokazala, ko so otroci sedeli v krogu. 

Začela sem peti besedilo pesmi in se vživela v vlogo krokodila. Ko je krokodil renčal 

veeeuuu, sem se nagnila k enemu otroku. Med igro sem otrokom postopoma razlagala 

navodila igra. Ko krokodil zarenči na enega otroka, se ta nagne nazaj. Vloge se nato 

zamenjajo in je eden od otrok krokodil.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Igro smo se nekajkrat igrali in določeni otroci so usvojili gibalni motiv, da se nagnejo 

nazaj, ko krokodil Murimir zarenči. Nekateri otroci niso sledili navodilom, saj menim, 
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da so še premajhni. Ko se bomo večkrat igrali to igro, bodo sčasoma začeli posnemati 

ostale otroke. Tudi starejši otroci, ki znajo prikazati gibe, so v vlogi krokodila, ki 

zarenči, bolj sramežljivi. Ob tem jim pomagam tako, da sva skupaj krokodila.  

Otroci so spoznali in sodelovali v novi gibalni igri Krokodil Murimir. V igri so sledili 

navodilom po svojih zmožnostih razumevanja besedila. Otroci so v igri razvijali 

ravnotežje, saj so se v delu igre morali nagniti nazaj. Vsi otroci so imeli možnost 

razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih z več otroki. Otroci so se s pomočjo vseh gibalnih iger bolj socializirali. V igri 

smo se vsi zabavali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci so igro doživljali vsak na svoj način. Vsakokrat, ko smo se igrali igro, so otroci 

igro drugače doživljali. Eni so se bolj vživeli v vlogo in so je bili veseli, drugi še niso 

popolnoma razumeli vloge. Eni so bili bolj sramežljivi, drugi bolj samozavestni. Igro 

bom bolj spremljala v prihodnje, ko se jo bomo večkrat igrali. 

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Ta igra je bila kljub enemu samemu gibu zahtevna. Otroci so imeli v igri vloge, kar je 

bilo za njih nekaj novega. Navadno smo se v igri vsi enako igrali. Nekateri so sicer 

razumeli igro, drugi malo manj. Menim, da je bilo prav, da sem med najmlajše otroke 

vpeljala tudi eno igro z vlogami in tako videla različne odzive otrok.  
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7.19 Tri majhne žabice 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Tri majhne žabice na kamnu so sedele, Čepimo v prostoru in pojemo. 

z muhami se basale in veselo pele.  Z rokam delamo tako, kot da jemo. 

Ena v vodo je skočila  Poskočimo oz. dvignemo trup in spet 

počepnemo.  

in si krake namočila,  Se uležemo na hrbet in malo dvignemo 

noge in brcamo. 

dve majhni žabici  Brcamo z nogami. 

sta rekli ti, ti, ti! Žugamo s prsti (vsi, ali pa samo 

vzgojitelj). 

 

VIR: http://www.ringaraja.net/forum/m_3521635/mpage_1/key_/tm.htm#3521635  

(27.11. 2011). 
 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v novi gibalni igri Tri majhne žabice, 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

- otrok spoznava različne položaje in odnose med deli telesa, 

- otrok razvija ravnotežje in koordinacijo oziroma skladnost gibanja, 

- otrok se zabava. 

 

POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Gibalno igro Tri majhne žabice sem otrokom zapela in poleg prikazovala gibe. Ko sem 

pesem zapela drugič, sem otroke spodbudila, da plešejo in ponavljajo gibe za mano. 

Nekateri otroci so plesne in gibalne motive ponavljali za mano, drugim je motivacija 

upadla. V tej gibalni igri je kar nekaj zapletenih plesnih motivov (npr. da otroci čepijo, 

poskočijo, se uležejo na hrbet in brcajo). Pesem sem pela počasi. Na začetku, ko so 

otroci usvajali plesne in gibalne motive, sem določeni del pesmi večkrat ponovila, in 

tako so lahko tudi tisti otroci, ki prej niso bili dovolj spretni za določen gib, gib tokrat 

http://www.ringaraja.net/forum/m_3521635/mpage_1/key_/tm.htm#3521635�
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naredili. Vsem otrokom sem na začetku pomagala, da se uležejo na hrbet. Malo me je 

skrbelo, da ne bi z glavo udarili nazaj.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Večkrat ko smo se igrali igro Tri majhne žabice, boljše nam je šlo, otroci pa so bili tudi 

bolj spretni. Plesni in gibalni motivi v igri so bili težavnejši kot pri drugih gibalnih 

igrah, tako da so meni in otrokom predstavljali izziv. Najstarejši otroci v skupini so gibe 

bolj usvojili, mlajši pa so plesali na svoj način oz. so plesali in se trudili skupaj z mano, 

da po svojih močeh usvojijo gibe. Otrokom so bili gibi zanimivi, čeprav so bili težki. 

Predstavljajo jim je izziv, sami sebi pa so dokazovali, kaj zmorejo. Nekateri otroci so 

težko dvignili noge, ko so ležali na hrbtu. Opazila sem, da so čez čas le zadržali noge v 

zraku in brcali.   

Otroci so spoznali in sodelovali v novi gibalni igri Tri majhne žabice. V igri so se 

izražali s kretnjami in gibi telesa, spoznavali so različne položaje in odnose med deli 

telesa. Razvijali so ravnotežje in koordinacijo oz. skladnost gibanja in se v igri zabavali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Vsak otrok je igro doživljal na svoj način. Mislim, da jim je ta gibalna igra predstavljala 

izziv, saj so v igri preizkušali svoje zmožnosti obvladovanja telesa ... Otrokom je bilo 

zanimivo to, da so bili plesni in gibalni motivi nekoliko drugačni od drugih, ki smo jih 

že izvajali.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

Tudi nekoliko težje gibalne igre, ki predstavljajo izziv, so koristne in zanimive. V igri 

lahko opazuješ, kako otroci napredujejo, kateri otroci so zelo vztrajni, kdo hitro usvoji 

določen motiv ... Ob igranju te igre sem otroke opazovala drugače kot pri lažjih gibalnih 

igrah. Zanimale so me gibalne zmogljivosti otrok.  
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7.20 Rasla je jelka (ljudska) 
 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Rasla je jelka,  

do neba, do neba, 

rasla je jelka, do neba. 

Smo v krogu in čepimo. Počasi se 

dvigamo in raztezamo roke visoko v zrak. 

Širila veje,  

do zemlje, do zemlje, 

širila veje, do zemlje. 

Roke počasi spuščamo, prav tako se tudi 

mi počasi sklanjamo proti tlom.  

 

NI AVTORJA: ljudska (Voglar, Nograšek, 1996, str. 176). 

NOTNI ZAPIS: 

 
Slika 6 NOTNI ZAPIS PESMICE RASLA JE JELKA 
 

CILJI: 

- otrok spozna in sodeluje v novi gibalni igri Rasla je jelka, 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

- otrok spoznava različne položaje in odnose med deli telesa,, 

- otrok razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog), 

- otrok razvija ravnotežje, 

- otrok se zabava. 
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POTEK IZVAJANJA GIBALNE IGRE: 

Otroke sem spodbudila in jim pomagala, da naredijo krog skupaj z mano. Povedal sem 

jim, da se bomo naučili novo gibalno igro Rasla je jelka. Ob petju pesmi sem otrokom 

kazala gibe in jih spodbujala, da ponovijo za mano. Otroci so ponavljali gibe, vendar ne 

časovno točno. Njihovi gibi so bili bolj hitri od mojih. Gibalno igro so otroci hitro 

usvojili. Nekateri so si zapomnili gibe, najmlajši izmed otrok pa je igro le opazoval. Ob 

dodatnih spodbudah je malo zaplesal, vendar s svojimi gibalnimi in plesnimi motivi.  

 

EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Gibalno igro Rasla je jelka so otroci hitro sprejeli in se jo naučili. Sami gibi niso bili 

zahtevni, zato so se jih otroci hitro naučili. Zahtevno v tej igri za najmlajše otroke je 

bilo to, da so bili ti gibi počasni, trajali so dlje časa. Otroci tega niso najbolj upoštevali, 

tako da so naredili gibe bolj hitro. Menim, da čez čas, ko se bomo igro večkrat igrali, 

bodo otroci bolj pozorni in natančni. Cilji v gibalni igri so bili doseženi.  

Otroci so spoznali in sodelovali v novi gibalni igri Rasla je jelka. Otroci so se izražali s 

kretnjami in gibi telesa. Otroci so spoznavali različne položaje in odnose med deli 

telesa, razvijali so koordinacijo oziroma skladnost gibanja, razvijali ravnotežje in se v 

gibalni igri zabavali.  

 

INTROSPEKCIJA OZ. DOŽIVLJANJE: 

Otroci so ig ro doživ ljali vsak  na svoj način . Velik o o trok je sod elovalo tako, d a so  

plesne in gibalne motive ponavljali za mano, drugi so bili v tem manj spretni in izvajali 

svojevrstne gibe. Otroci so jelko spoznali že v času praznovanja novega leta, saj smo jo 

skupaj okrasili. Sedaj, ko smo jo gibalno uprizorili, je bilo to za njih nekaj nenavadnega 

in novega.  

 

REFLEKSIJA OZ. RAZMIŠLJANJE: 

S to gibalno igro lahko otroke motiviramo za dejavnosti, vezane na matematiko. Že pri 

razlaganju gibalnih in plesnih motivov lahko poudarjamo matematične pojme (jelka 

raste gor, veje širi dol). Poleg tega bi se lahko tudi izmerili, kako smo visoki ... Iz te 

gibalne igre se da izpeljati veliko dejavnosti.  
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8. UGOTOVITVE NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

H.1: Gibalne igre pripomorejo k celovitemu razvoju otroka. 
 

Plesna vzgoja prispeva k zlitosti otrokovega telesnega, čustvenega, umskega in 

socialnega razvoja. Otroci so pri igranju gibalnih iger postopoma občutili in se zavedali 

svojega telesa ter raznovrstnosti gibanja, časa in prostora. Gibali so se ob različnih 

ritmih, se na poseben način izražali in sporočali svoja občutja. V gibalnih igrah so 

razvijali gibalne sposobnosti ter usvajali gibalne sheme. Igre smo se igrali v skupini, 

tako so se otroci navajali na sodelovanje ter spoštovanje in upoštevanje različnosti.  

Pri svojemu delu v vrtcu za izhodišče uporabljam nacionalni dokument kurikulum. Če 

izhajam iz njega in iz področij dejavnosti v vrtcu, se otrok preko gibalnih iger razvija 

celostno, na vseh področjih.  

 

Na področju gibanja otrok z gibalnimi igrami razvija koordinacijo oziroma skladnost 

gibanja (koordinacijo gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje, povezuje gibanje z 

elementi časa, ritma in prostora, izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, valjanje 

...), usvaja osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega 

telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi, usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih 

in drugih plesnih iger. Razvijajo tudi moč, natančnost, hitrost, gibljivost in vztrajnost.  

 

Na področju jezika je otrok pri igranju gibalnih iger vključen v komunikacijske odnose 

z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija), otrok se v gibalnih igrah 

izraža s kretnjami in gibi telesa, razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in 

položajih ob vsakodnevnih dejavnostih, spoznava pa tudi nove besede in se jih nauči.  

 

Na področju plesne umetnosti otrok spoznava in se uči gibe, gibalna zaporedja in 

telesna zaporedja. Otrok se giba in pleše s celim telesom, preizkuša svoje zmožnosti 

gibanja posameznih delov telesa, kombinira zaporednost in hkratnost gibanja. Otrok 

preizkuša hitra in počasna gibanja, vezana in odsekana ter napeta in sproščena. V 

gibalnih igrah otrok preizkuša razliko med nelokomotornimi gibanji (upogibanje, 
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raztegovanje, obračanje, nihanje na mestu) in lokomotornimi gibanji (hoja, tek, skoki po 

prostoru ...). Prav tako preizkuša gibanje v različnih telesnih smereh ter doživlja in 

opazuje ples vzgojitelja. Pri glasbeni umetnosti otrok s poslušanjem in petjem pesmic 

glasbo doživlja, poustvarja, se z njo izraža in komunicira. 

 

Na področju družbe otrok spoznava, da si moramo vsi pomagati in sodelovati, da bi se 

dobro počutili. Otrok ima pri gibalnih igrah možnost razvijati sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih, in sicer z enim ali več 

otroki.  

 

Pri področju narave otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele. Otrok  preko besedil 

gibalnih iger spoznava vremenske pojave (rahle kapljice, dež, toča, grmenje ...) in  

živali (njihovo oglašanje, gibanje ...). 

 

Na področju matematike otrok zazna prirejanje 1–1 (v gibalni igri Biba torto meša), 

spoznava prostor, njegove meje, posluša in se uči izraze za opisovanje položajev (na, v, 

pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se uči orientacije v 

prostoru.  

 

H.2: Izvajanje gibalnih iger pripomore k boljšemu navezovanju stikov 

med otroki in prijateljskemu odnosu. 
 

Pred mojim izvajanjem gibalnih iger so se otroci igrali posamezno. Tudi ko smo plesali 

na glasbo na CD-ju, so otroci plesali individualno, v paru so plesali le z mano. Ko smo 

se poizkušali med sabo prijeti za roke in narediti krog, so se otroci kar razbežali ali pa 

niso bili vztrajni. Določeni otroci niso hoteli dati roke drugemu otroku. Ko sem 

postopoma vpeljevala gibalne igre in ko so otroci začutili povezanost med seboj, so se 

počutili veliko bolje. Pri vsakemu izvajanju nove gibalne igre, so se otroci navajali na 

dotike drugih otrok in na sodelovanje skupine kot celote. Otroci so imeli manj težav s 

prijemanjem drugega otroka. To je bil že velik napredek, ki sem ga začutila pri 

izvajanju gibalnih iger. Največjo potrditev, da so gibalne igre pripomogle k boljšemu 

navezovanju stikov med otroki in prijateljskem odnosu, pa sem dobila, ko sem 
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predvajala glasbo na CD-ju . Tak oj k o se je glasba začela odvijati, so otroci že iskali 

druge otroke, jih prijemali za roke ter jih po imenu klicali v krog. To me je zelo 

pozitivno presenetilo. Tak odziv otrok nisem pričakovala, zato moram priznati, da sem 

ta cilj, da otroci navežejo prijateljske odnose, popolnoma dosegla. 

 

H.3: Obstajajo gibalni in plesni motivi, ki otroke še posebno zabavajo 

in jih motivirajo za nadaljno dejavnost. 
 

Otroke so vse gibalne igre pritegnile. Lahko pa rečem, da so v nekaterih gibalnih igrah 

otroci tako uživali, da smo jih morali večkrat zaporedoma ponoviti. Igre, ki so se 

otrokom zdele zelo zanimive so: Miha Pavliha, Ole majole, Žabice, Medved stopa, 

Dežek, Mi se mamo radi. Med igranjem iger sem opazila, da obstajajo gibalni in plesni 

motivi, ki otroke še posebno zabavajo in jih tudi motivirajo za dejavnost, ki jim sledi. 

Otrokom zabavni plesni in gibalni motivi so: udarjanje z nogo ob tla, dati roke v zrak, 

ploskanje, pasti na tla, vrtenje v krogu, pritiskanje kazalca na nosek, korakanje po 

prostoru, udariti se z roko po ritki, skakanje po prostoru, zgečkanje, počepi.  

 

H.4:Gibalne igre pripomorejo k socializaciji otroka.  

 
Otroci, s katerimi sem izvajala gibalne igre, so prvič prestopili prag vrtca. To je bila za 

njih zelo zahtevna in pomembna izkušnja. Iz domačega okolja so vstopili v drug, 

popolnoma neznan prostor. Srečevali so se z neznanimi obrazi – od vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljice, do otrok in drugih strokovnih delavk. Otroci so se morali 

prilagajati na novo okolje, nova pravila ... Socializacija je izraz za označevanje 

procesov, s katerimi se posameznik vdružablja. Je zapleten in celovit proces, v katerem 

se posameznik prek stikov z družbenim okoljem razvija, oblikuje, hkrati pa osvaja 

družbeno pomembne oblike obnašanja in doživljanja. Za proces socializacije je 

značilno, da lahko poteka le v interakciji z drugimi ljudmi.  
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Gibalne igre, ki sem jih postopoma izvajala v skupini Polžki, so pripomogle k 

socializaciji otrok. Otroci so se v igrah izražali, oblikovali vedenja, imeli stike z 

vrstniki, vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice ...  

 

Otroci so preko gibalnih iger začutili pripadnost skupini, dobili zaupanje, se začeli bolje 

razumeli. Sedaj si že znajo poiskati prijatelja za ples. Nekateri so preko gibalnih iger 

premagali sramežljivost in pridobili samozavest. Najbolj me je presenetila povezanost 

med otroki. Preden smo začeli z igranjem gibalnih iger, so se otroci igrali z igračo sami, 

čim dlje od drugih otrok. Sedaj,  ko se igrajo, se igrajo na isti blazini, v istem kotičku. 

Znajo se tudi vsi in istočasno igrati z eno samo igračo. Igra je sedaj bolj sproščena in 

otroci se v skupini dobro počutijo.  
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9. SKLEP 
 

Otrokovi primarni potrebi sta potrebi po gibanju in igri. V igri se otroci  razvijajo na 

gibalnem, telesnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem področju, zato je igra še kako 

pomembna za njihov razvoj. Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v 

otrokovem razvoju. Z gibanjem otroci preizkušajo, kaj zmorejo, zaznavajo in odkrivajo 

svoje telo, doživljajo ponos in veselje ob svojih zmožnostih opravljanja določene 

spretnosti in sposobnosti ter gradijo zaupanje vase. Gibanje daje otrokom občutek 

veselja, varnosti, ugodja in zaupanja vase.  

 

Otrokom v vrtcu vsakodnevno omogočam in jih spodbujam, da spoznajo in razvijajo 

gibalne sposobnosti ter usvojijo gibalne sheme. S poudarkom na gibalnih igrah so otroci 

razvijali gibalne sposobnosti, koordinacijo rok, nog, celega telesa, usvajali so gibalne 

koncepte, se navajali na sodelovanje ter spoštovanje in upoštevanje različnosti med 

otroki. V gibalnih igrah so otroci navezovali prijateljske odnose z drugimi otroki in se 

zabavali.  

 

Gibalne igre so pripomogle k boljši klimi v igralnici. Otroci so se počutili pomembne, 

povezane med seboj, pridobili so občutek pripadnosti skupini. To je razvidno, ko 

izvajamo dejavnosti, vezane na drugo področje, saj otroci med seboj sodelujejo. Preden 

smo začeli izvajati gibalne igre, so se otroci igrali individualno, vsak zase. Otroci so se 

preko gibalnih iger tudi bolj socializirali.  

 

Z diplomsko nalogo sem dokazala, da se lahko še tako majhni otroci naučijo igrati 

veliko gibalnih iger. Otroci so se s pomočjo gibalnih iger razvijali na vseh področjih 

kurikula. Gibalne igre so pripomogle k socializaciji otroka, k boljšemu navezovanju 

stikov med otroki in prijateljskemu odnosu. Otroke so določeni plesni in gibalni motivi 

zelo zabavali in jih motivirali za naslednje dejavnosti. 
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n. AVTO 
 

 

 
Slika 72: UPRIZARJALI SMO VRTENJE 

KOLES. 

 
Slika 73: UPRIZARJALI SMO 

DELOVANJE BRISALCEV. 

 
Slika 74: UPRIZARJALI SMO, KAKO SE 

POMIKAJO OKNA NA VRATIH – GOR 

IN DOL. 

 
Slika 75: UPRIZARJALI SMO, KAKO 

JOKAJO DOJENČKI V AVTU. 

 
Slika 76: UPRIZARJALI SMO MAMICO 

IN OČIJA, KI GOVORITA PSSST. 

 
Slika 77: NA KONCU PA SMO 

UPRIZARJALI ŠOFERJA IN SE MALO 

POZGEČKALI. 



Bevc Mateja: Otroške gibalne igre v skupini 1–2 let 
Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja, 2012 
 
 

- 113 - 

 

 
Slika 78: TUDU OTROCI SO SE MED 

SEBOJ POŽGEČKALI. 
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o. RAČKE 
 

 

 
Slika 79: S PRSTI SMO NAREDILI 

KLJUNČEK. 

 
Slika 80: KOMOLCE SMO DVIGOVALI 

GOR IN DOL. 

 
Slika 81: MIGALI SMO Z RITKO. 
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p. MI SE IMAMO RADI 
 

 

 
Slika 82: PRIJELI SMO SE ZA ROKE IN 

NAREDILI SMO KROG. 

 
Slika 83: ZIBALI SMO SE V LEVO IN 

DESNO STRAN. 

 
Slika 84: NA KONCU IGRE SMO 

DVIGNILI ROKE V ZRAK IN ZAVPILI 

JUHEJ. 
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r. KROKODIL MURIMIR 
 

 

 
Slika 85: VSEDLI SMO SE V KROG. 

 
Slika 86: BILA SEM KROKODIL 

MURIMIR IN ZARENČALA. 

 
Slika 87: VLOGO KROKODILA JE 

DOBIL DEČEK, KI JE TUDI ZARENČAL.  
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s. TRI MAJHNE ŽABICE 
 

 

 
Slika 88: ČEPELI SMO IN PELI. 

 
Slika 89: Z GIBI SMO PRIKAZALI, KAKO 

ŽABICE JEDO. 

 
Slika 90: ŽABICE SO SE DOBRO IMELE. 

 
Slika 91: ŽABICE SO SKOČILE V VODO. 

 
Slika 92: ULEGLI SMO SE NA HRBET IN 

BRCALI Z NOGAMI. 

 
Slika 93: TUDI OTROCI SO POIZKUSILI 

BRCATI Z NOGAMI. 
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Slika 94: ŽABICA KAŽE TI, TI, TI. 
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š.  RASLA JE JELKA 
 

 

 
Slika 95: ČEPELI SMO IN ROKE 

DVIGOVALI PROTI STROPU. 

 
Slika 96: KO SMO IMELI ROKE NAD 

SVOJO GLAVO, SMO JIH SPUŠČALI 

PROTI TLOM. 

 
Slika 97: OTROCI SO Z GIBI 

PREHITEVALI. 
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