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POVZETEK 

 

 V specialističnem delu sem preučila učinke metod plesno-gibalne terapije na 

inkluzijo dveh otrok s posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno skupino. 

Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri metode plesno-gibalne terapije spodbujajo 

razvoj socialnih spretnosti in vplivajo na medsebojne odnose vseh otrok v skupini ter 

v kolikšni meri vključevanje metod plesno-gibalne terapije v plesno interesno 

dejavnost vpliva na zadovoljstvo in občutek uspešnosti vseh otrok v skupini. 

Problem specialističnega dela je vezan na spodbujanje komunikacijskih sposobnosti 

dveh otrok s posebnimi potrebami v skupini ter posledično na njuno gibalno, 

socialno in osebnostno rast. Opazovala in spremljala sem medsebojno sprejemanje 

različnosti otrok, strpnost in razvijanje sodelovanja v skupini ter posledično potek 

povezovanja skupine. 

 V teoretičnem delu sem se osredotočila na vpliv plesa na vse otroke ter na 

pomen plesno-gibalne dejavnosti kot terapije. Opredelila sem pomen plesno-izrazne 

aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami ter pomen inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja.  

 V raziskavo je bilo vključenih skupaj 32 otrok (26 deklic in 6 dečkov) od 5. 

do 8. leta starosti iz dveh interesnih plesno-gibalnih skupin, ki sem ju vodila sama. V 

prvo skupino je bilo vključenih 15 otrok iz 1. razreda osnovne šole in sicer 11 deklic 

in 4 dečki. Raziskava je trajala pol leta. Raziskava v drugi skupini je potekala dve 

leti. V prvem letu je bilo v to plesno interesno skupino vključenih 11 deklic. V 

drugem letu se je oblikovala nova skupina, v kateri je bilo 6 otrok in sicer 4 deklice 

ter 2 dečka. Prav tako sta bila v raziskavo kot študiji primera vključena 2 otroka s 

posebnimi potrebami: 1) v prvi skupini deček (6 let), ki kaže primanjkljaj pozornosti, 

težave v samoregulaciji in v nadzorovanju vedenja ter slabšo socialno 

prilagodljivost; 2) v drugem primeru sem posebej spremljala deklico (7-8 let) z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju ter motnjami koordinacije.  

V okviru kvalitativnega metodološkega pristopa sem podatke za raziskavo zbirala s 

pomočjo empiričnega gradiva in sicer 1) z opazovalno shemo, na osnovi katere sem 

na tedenskih srečanjih beležila odzive na plesno-gibalne terapevtske dejavnosti 

posameznega otroka s posebnimi potrebami ter vedenje otrok v skupini, 2) na osnovi 

odprtega, delno strukturiranega intervjuja s starši, učiteljico ter z otroki, vključenimi 

v raziskavo, ter 3) z dokumentarnim gradivom.  

 Študija dveh primerov je pokazala, da sta se otroka s posebnimi potrebami 

preko plesno-gibalnih terapevtskih dejavnosti uspešno socialno vključevala v 

skupinsko delo in sta bila upoštevana in sprejeta v skupinsko dogajanje z vsemi 

njunimi posebnostmi. Rezultati raziskave so pokazali, da so upoštevanje in 

razumevanje s strani skupine ter lastna aktivnost obeh otrok s posebnimi potrebami 

pripomogli k razvoju njunih gibalnih in socialnih spretnosti ter vplivali na 

intenzivnost konstruktivnega delovanja vseh otrok v skupini. Vse to se je odražalo v 

povezanosti in harmoniji skupine kot celote in nudilo pomoč otrokoma s posebnimi 

potrebami pri vključevanju v širše socialno okolje. Ugotovila sem, da se preko metod 

in prvin plesno-gibalne terapije v plesni interesni skupini v veliki meri omogoča in 

uresničuje inkluzija otroka s posebnimi potrebami. 

 Ključne besede: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, skupinska plesna 

interesna dejavnost, plesno-gibalna terapija, socialne spretnosti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

The inclusion of children with special needs into optional group dance 

activity: the impact of dance/movement therapy 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis explores the effects of dance/movement therapy based on the 

inclusion of two children with special needs into a dance group activity. The aim of 

the study was to determine to what extent methods of dance/movement therapy assist 

the development of social skills and influence interpersonal relations within the 

group. The study also explores to what extent integrating methods of 

dance/movement therapy into the group influences children’s feeling of satisfaction 

and success. The main research topic focuses on the development of the 

communication skills of the two special needs children within the group and also on 

their movement skills, as well as their social and personal development. Interpersonal 

acceptance of the differences between children, their tolerance and development of 

co-operation within the group was observed and studied, focusing on interaction 

within the group. The theoretical part of the thesis discusses the influence of dance 

on children and the significance ascribed to the dance/movement activity as a 

therapy. The importance of dance expression activities for children with special 

needs are defined.  

The study incuded thirthy two (32) children (26 girls and 6 boys) aged 

between 5 and 8 were organised in two dance groups which were led by the author of 

the thesis. Group One consisted of 15 children (11 girls and 4 boys) from the first 

class of primary school in a study lasting for six months. Group two were included in 

a study spanning over two years. During the first year 11 girls attended dance 

activities, while in year two a new group was formed consisting of 6 children (4 girls 

and 2 boys). Two children with special needs were also included. The Group one 

study focused on a boy (ages 6) with attention-deficiency syndrome, who also had 

self-regulation difficulties and poor behaviour control, that also manifested as 

diminished social adaptation skills. The Group two study focused on a girl (ages 7-8) 

with a minor deficiency in mental development and co-ordination disorder.   

As part of the quality methodology approach applied in the study the data 

necessary for this research was gathered in form of empirical material through 1) an 

observation scheme, on the basis of which weekly responses to dance/movement 

therapy of the two children with special needs and the behaviour of children in the 

group were recorded, 2) open, partially structured interviews with parents, the 

teacher and other children of the studied group, and 3) documentary materials. 

The study of the two cases showed that the application of the 

dance/movement therapy equipped the two special needs children with improved 

skills allowing for better social integration in group work. They were considered for, 

and accepted in, group activities irrespective of their differences. The results of the 

study show that acceptance and understanding within the group as well as personal 

involvement of the two children with special needs, made a considerable impact on 

the development of their motor and social skills and has influenced the intensity of 

constructive dance group activities. All this was reflected in the cohesion and 

harmony of the group as a whole and provided the necessary support to the two 



 

 

 

 

 

children with special needs for a successful integration in a wider social 

environment. It was discovered that the methods and basic elements of 

dance/movement therapy in a dance group greatly contribute to the inclusion of 

children with special needs. 

 

 

Key words: inclusion, children with special needs, groups dance activity, 

dance/movement therapy, social skills. 
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1 

 

 

UVOD 

 

 

 V svoji dolgoletni praksi plesnega poučevanja predšolskih in mlajših šolskih 

otrok v okviru interesnih plesnih delavnic se srečujem z različnimi, »drugačnimi« 

otroki, torej z otroki s specifičnimi potrebami. Vsak je poseben na svoj način. 

Vedenje vsakega otroka, prav tako pa tudi vedenje pedagoga, je v neki meri 

motivirano in pogojeno zaradi različnih razlogov, vsak vnaša v odnose svojo 

preteklost. To je pri delu potrebno razumeti, upoštevati in se zavedati različnosti. 

Danes v plesnih šolah, še posebej pri prvih stikih otroka s plesom na predšolski 

stopnji, velikokrat še vedno, zaznavam frontalno učenje plesa s ponavljanjem, 

nekakšno »kopiranje« zamisli vaditelja. Ni individualnega pristopa, razumevanja 

značilnosti in različnosti vsakega posameznika. Pri plesnih uricah premalokrat ali 

sploh nikoli ne srečamo vključevanja in spodbujanja samostojnega gibalnega 

ustvarjanja in lastnega izražanja preko giba, zaznavanja občutkov in doživljanj ter 

spodbujanja pozitivne samopodobe posameznika. B. Kroflič in D. Gobec v svoji 

knjigi Igra – gib – ustvarjanje – učenje poudarjata, da vzgajati s plesom pomeni 

spodbujati razvoj telesnih in duševnih sposobnosti, kakor tudi emocionalni, socialni 

in intelektualni razvoj otroka. Vzgajati s plesom, z gibom, pomeni tudi spodbujanje 

ustvarjalnega mišljenja in ustvarjalnega reševanja konfliktov v vsakdanjem življenju. 

Otroci se pri plesno-gibalni vzgoji učijo nadzirati svoje gibanje. Ker je gibanje 

sestavni del vsakega vedenja, lahko nadzor nad gibanjem izboljša tudi nadziranje 

vedenja (Kroflič, Gobec, 1995).  

 Ples in gibanje sta telesni aktivnosti, predstavljata ekspresivni in 

komunikacijski medij. Ljudje intuitivno vemo, da je izražanje samega sebe pot do 

zdravljenja, pa naj si bo to z glasom, glasbo, pisanjem, z likovnim izražanjem ali z 

gibanjem. Razmišljam o svojem delu plesne pedagoginje v odnosu do plesne 

terapevtke. Kdaj lahko rečem, da delujem v smislu plesne terapije? Plesne vsebine 

plesno-gibalnih delavnic imajo prizvok terapevtskega vpliva na posameznika in 

skupino. In, kar je prav tako pomembno, te učinke in sporočila otrok ponese s seboj v 

vsakdan. Ti pozitivni učinki se plast za plastjo odstirajo še v kasnejših letih, ko ga 

kot mladostnika vodijo »k sebi in k svetu«. Delo z mlajšimi otroki, še posebej na 

predšolski stopnji, prav gotovo zahteva drugačen pedagoški in/ali terapevtski pristop 

kot delo z mladino in odraslimi. Pri nekaterih otrocih opažam določene znake 

motenj, primanjkljajev ali/in posebnosti že zgodaj, ni pa še timskega strokovnega 

pristopa, sodelovanja različnih strokovnjakov in diagnoze. Kot plesna terapevtka sem 

jim lahko v veliko pomoč.  

 Na osnovi dosedanje pilotske raziskave opažam, da vključevanje metod 

plesno-gibalne terapije v plesno dejavnost pripomore k inkluziji otrok s posebnimi 

potrebami v plesno interesno skupino. Gibalne in plesne izkušnje omogočajo 

integracijo fizičnega in emocionalnega ter usposabljajo vse otroke za ustreznejše 

odzivanje na okolje. V svojem načinu dela razvijam celosten pristop. Bistvo je igra. 

V specialističnem delu želim preveriti uporabo metod plesno-gibalne terapije za vse 

predšolske otroke in mlajše učence devetletne osnovne šole. Ugotovljeno je že 

(Kroflič, 1999), da gibalno ustvarjanje pripomore k integraciji uma, čustev, telesa in 

duha, da ples pozitivno vpliva na odnose v skupini in lajša stike med ljudmi. 

Ustvarjalne gibalne dejavnosti lajšajo komunikacijo vsem otrokom, ne glede na 
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njihovo različnost, saj z njimi zadovoljujejo osnovne potrebe po stikih, gibanju in za 

človeka značilno potrebo po ustvarjanju. Še zlasti je ples pomemben pri oblikovanju 

otrokove samopodobe. Otroci imajo možnost, da sprostijo psihofizične napetosti na 

konstruktiven način, prav tako tudi možnost konstruktivnega zbiranja in usmerjanja 

svoje energije v ustvarjalnem procesu. Iz take vizije izhajam pri svojem delu.  

 Z vključevanjem metod plesno-gibalne terapije v plesno interesno dejavnost 

želim preveriti možnosti inkluzije dveh otrok s posebnimi potrebami v plesno 

interesno skupino otrok in ju na ta način spodbujati k samoizražanju in obvladovanju 

njunih težav. Tudi na področjih izobraževanja otrok brez socialne vključenosti ne 

napreduje. 
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TEORETIČNI DEL 

 

  

1 PLES – GOVORICA TELESA 

 

 
»Če znaš govoriti, lahko tudi poješ, če se znaš premikati, lahko plešeš.« 
                                                            Afriški pregovor 

 

Ples je vedno znak življenja, ki izhaja iz telesa in njegovega gibanja. Gibanje 

prebuja življenje v nas. »Ples je mati vseh umetnosti. Glasba in pesništvo obstajata v 

času; slikarstvo in arhitektura v prostoru. Ples živi hkrati v času in prostoru. 

Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in umetnina sta eno. Ritmični gibni vzorci, 

plastično občuteni prostori, živa predstavitev sveta, kakršnega vidimo in si ga 

predstavljamo – vse to ustvarja človek v plesu z lastnim telesom in tako oblikuje 

svoje notranje doživljanje brez uporabe materiala, kamna ali besede« (Sachs, 1997).  

Telo ima neskončno različnih možnosti izražanja. Vsako čustvo in 

razpoloženje se prek telesa izrazi na svoj način. Ljudje s svojim telesnim izražanjem 

sporočamo o svojem notranjem dogajanju ter »prebiramo jezik« drugih. Veliko bolj 

se odzivamo in vživljamo na telesna sporočila drugih kot na besede. Otroci, ki se 

verbalno še ne zmorejo veliko izražati, so še bolj odvisni od sporočanja in 

razumevanja prek posrednih, telesnih izrazov.  

Ples je že od nekdaj ena od elementarnih človekovih izraznih oblik. Ples je 

govorica telesa. Telesna govorica pa je jezik občutkov. Razvija se od rojstva naprej 

in je sestavni del medosebnih odnosov. Skozi svoje telo doživljamo svet okoli sebe, 

skozi telo se zrcali naš odnos do sebe, do drugih, do sveta, z gibanjem izražamo 

svoja čustva, misli, doživetja. Že dojenček se izraža z gibanjem. Njegova 

komunikacija je od prvega dne telesna – gibalna. Od rojstva do pozne starosti skozi 

gib izražamo svoje razpoloženje: veselje, zadovoljstvo, žalost, bolečino, strah … S 

telesom, z držo, gibi in gestami, s premikanjem, z mimiko govorimo, sporočamo.  

Gibanje je primarna človekova potreba in prav tako pomembna kot voda, 

hrana in zrak. Če bi obmirovali, se ne bi mogli gibati, bi kmalu prevladala potreba po 

gibanju. J. A. Komensky, znani češki mislec, filozof, pisatelj in pedagog je rekel, da 

je »gibanje isto kot zrak, ki ga dihamo« (Zagorc, 2006).  

Antropološke študije kažejo, da so ljudje poznali ples kot sestavni del 

človekove kulture že v davnih praskupnostih. Poznali so najrazličnejše plese: plese v 

pozdrav soncu, plese v čast noči in lune, plese, s katerimi so častili božanstva in 

razne naravne pojave. Znani so plesi ob rojstvu, poroki, smrti. S plesom so izražali 

tudi veselje po končani žetvi, ob bogatem ulovu, pred začetkom raznih del, z njim so 

se znali razveseliti tudi med delom (Vogelnik, 1993).  

Aktivnosti oz. vaje, kot so npr. kroženje z glavo, dviganje roke, razgibavanje 

dlani z upogibom zapestij, zibanje z ene strani na drugo, prekrižane noge čez nogo, 

dvig roke, da bi nekaj vprašali ipd., lahko označimo za gibanje. Ko pa prenesemo 

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

do zvoka glasbe, pa se približamo plesu. Če povežemo taka različna gibanja v ritem 

in jim dodamo emocionalno, intelektualno ali namerno poetično kvaliteto, ki je širša 

oz. bolj estetska kot vsakodnevno gibanje, jih lahko že označimo za ples. Ples je torej 
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namerno privzdignjenje različnih gibanj v nekaj višjega kot so vsakdanja gibanja 

(Slade v Kroflič, 1999).  

Ples kot govorica telesa je prijeten način komuniciranja in sporazumevanja 

med ljudmi, otrokom pa je najbližji. Ples razvija dobre socialne odnose v skupini, 

kultivira in odpravlja predsodke med spoloma ter pripomore k razumevanju 

drugačnosti v naši družbi. Ples je hkrati kakovostno preživljanje prostega časa in 

telesna, duševna ter čustvena sprostitev vsakega posameznika. Ples je umetnost srca, 

ki je velikokrat ne moremo dojeti razumsko in je v času, v katerem živimo, še kako 

dobrodošla.  

 

1.1 TELESNA PODOBA 

 

 »Predstava o lastnem telesu ali telesna podoba je duševna slika človekove 

zunanje podobe« (Tomori, 1990).  

 Telesne podobe ne oblikujejo samo vidne značilnosti, temveč še bolj 

človekov čustveni odnos do njih in pomen, ki jim ga pripisuje. Torej ima vsak človek 

svojo sliko in predstavo o svojem telesu, ki pa se spreminja glede na njegova 

duševna stanja in dogajanja.  

 Telo in duševnost sestavljata neokrnjeno celoto, ki je osnova in pogoj za vse 

človeške dejavnosti in sta med seboj povezana v obeh smereh. Čeprav sta počutje in 

razpoloženje nekaj intimnega, ju človek vedno odraža s svojim telesom, to je z 

izrazom, pogledom, kretnjami, telesno sproščenostjo ali napetostjo, celotnim 

načinom gibanja oz. z vsem skupaj. Besede bi težko opisale človekovo počutje tako 

zgovorno kot številna sporočila njegove telesne izraznosti, piše Tomorijeva.  

Po tem, kako človek pojmuje svoje telo in kaj mu pomeni, se uravnava tudi 

njegov celoten odnos do sebe. In obratno, prek doživljanja sveta, njegovih vrednot, 

priložnosti in omejitev se oblikuje tudi človekov odnos do lastnega telesa (Tomori, 

1990). Od tega odnosa pa je odvisna pozitivna ocena samega sebe, torej 

samospoštovanje. Človek, ki je sam s seboj v pozitivnem odnosu, je tudi za druge 

prijetnejši. »Samospoštovanje je osnova zdravega uveljavljanja, je izvor tiste 

samozavesti, ki je potrebna za jasno in neposredno izražanje sebe na sprejemljiv 

način« (Tomori, 1990).  

 Za otroka je spoznavanje in obvladovanje svojega telesa pogoj za 

spoznavanje in obvladovanje okolja. Pogosto gibanje in telesno izražanje povečujeta 

zavedanje o svojem telesu, ker je telo pri gibanju izrazno sredstvo.  

 Znano je, da gibanje in telesna dejavnost vplivata na presnovne procese, 

delovanje srca, dihalnih organov, na mišice in kosti ter tako na človekovo zdravje in 

s tem tudi na njegovo dobro duševno počutje. To pa vpliva na njegovo pozitivno 

predstavo o sebi in posledično na posameznikovo kvaliteto življenja. Zadovoljstvo in 

pozitiven odnos do sebe, ki ga človek doseže z lastnim trudom, prizadevanjem in 

premagovanjem, povečujeta tudi pozitiven odnos do samega sebe, dvigujeta lastno 

vrednost in samospoštovanje in s tem pozitivno samopodobo, le to pa je bistvenega 

pomena pri komunikaciji in uveljavljanju posameznika v njegovem okolju.  
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1.2 USTVARJALNOST IN GIB 

 
Vsak otrok je umetnik. 

Težava je ostati umetnik 

potem, ko odraste. (Picasso) 
 

 Danes postaja ustvarjalnost vse večja potreba vsakega posameznika. A. 

Trstenjak, R. Kvaščev in V. Pečjak, ki so se posebno veliko ukvarjali z 

ustvarjalnostjo in ustvarjanjem, so ugotovili, da je ustvarjalnost dejavnost, lastnost 

mišljenja, način mišljenja, sposobnost, osebnostna lastnost oz. poteza.  

 V ustvarjalnem procesu je pomembna izvirnost, originalnost. Psihologi, ki 

preučujejo ustvarjalnost, imajo izvirnost za najbolj zanesljivo, veljavno in 

nedvoumno merilo ustvarjalnosti. Ustvarjalni odgovor je vedno in nujno izviren. 

Odgovor pa je izviren takrat, kadar daje nekaj novega, svojskega, redkega, v 

skrajnem primeru edinstvenega in neponovljivega (Pečjak v Grubešič, 2001). 

 Za ustvarjalni proces je značilna spontanost. Ko naključne zunanje 

vzpodbude učinkujejo na podzavest, se uskladiščijo v spominu in se spontano 

preoblikujejo v nove domislice in probleme. Ustvarjalnost se lahko razvije pod 

vplivom naslednjih dejavnikov: 

 

 dednosti – prisotnost dispozicij 

 okolja – vzgoja spontanega mišljenja, spodbudno okolje 

 lastne aktivnosti – učenje in trening ustvarjalnega mišljenja. 

 

 Ugotovljeno je, da je za ustvarjalno mišljenje potrebna določena stopnja 

inteligentnosti, ki pa ni edini pogoj ustvarjalnega mišljenja. Motivi ustvarjalnega 

mišljenja so: 

 

 radovednost 

 potreba po raziskovanju in manipuliranju 

 potreba po dosežkih 

 zadovoljstvo ob reševanju kreativnih nalog 

 potreba po samopotrjevanju. 

 

 E. P. Torrance navaja, da je za predšolskega otroka značilen senzomotorični 

stadij intelektualnega razvoja. Torrance izhaja iz ugotovitev razvojne teorije J. 

Piageta. Prepričan je, da je ustvarjalnost večine predšolskih otrok najprimernejše 

izzvati skozi kinestetično modaliteto, saj so predšolski otroci glede na različne 

dejavnosti ravno gibalno najbolj aktivni. Razvil je nov test, ki skozi gibalno in 

igralno aktivnost meri posamezne komponente ustvarjalnosti: »fluentnost, 

originalnost in imaginativnost« (Grubešič, 2001). 

 Biti ustvarjalen pomeni biti odprt za novo, pomeni biti radoveden, izkusiti, 

doživeti novo, vedeti, razumeti staro na nov način. S tem je možen napredek. To 

lahko povežemo z igro majhnega otroka. Otroka, ki radovedno opazuje, raziskuje in 

preizkuša. Otroka, ki doživlja in izraža polno, s celim telesom in glasom. Tak odnos 

izžareva živost, daje vtis zdravja, zadovoljstva in polnosti, piše Fifoltova (2009).  
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 E. Fromm navaja več pogojev za oblikovanje ustvarjalnih stališč. Prvi pogoj 

je zmožnost biti presenečen, začuden (ne čustveno otopel). Otroci so tega zmožni in 

to je razlog, da so tudi ustvarjalni. Skozi vzgojni proces večina ljudi izgubi zmožnost 

presenečenja, začudenja, kajti vedeti morajo vse, nič jih ne sme presenetiti, svet ni 

nič več poln čudes (Kroflič, 1992). Po Frommu je »vzgajanje ustvarjalnosti vzgajanje 

za življenje«.  

 Nedvomno je ustvarjalnost določena svoboda, svoboda za iskanje svojega 

globljega jaza in udejanjanje bitja, ki je lastno in neponovljivo zapisano v vsakem 

izmed nas, piše Zagorčeva. Ali ustvarja že otrok, ko zapleše nekaj korakov, jih 

opremi z različnimi kretnjami in pri tem neznansko uživa? Je ustvarjalen že plesalec 

s svojo izdelano tehniko ali pa je ustvarjalen šele koreograf, ki postavi ples v prostor 

in čas? Je ustvarjalen tisti plesalec, ki gledalca čustveno vznemiri ali miselno 

prevzame, ali je dovolj, da kdorkoli skozi svoje plesno gibanje izživi sebe? Ali v 

plesu vedno ustvarjamo, kadar si »izmislimo« nek nov gib, neko novo kombinacijo 

korakov, iščemo morda nov odtenek v ritmu, zastavimo gibanje po neki novi 

melodiji, raziskujemo prostor in čas, odnose med soplesalci in samim seboj? 

(Zagorc, 2006).  

 Zagorčeva nadaljuje, da se navdih za ples lahko pojavi sredi noči, sredi odra, 

pod lučmi, kadar smo sredi množice in tudi na samotni poti ... Ko nenadoma 

stečemo, poskočimo, se predamo glasbi ali tišini. Navdih za ples je lahko prebrana 

zgodba ali pesem, nežna ali bučna glasba, barva poletnega neba ali sivina pred 

nevihto; bežno srečanje, orkan zanosnih čustev, strah pred neznanim, meditacija ... 

Toda tu se ustvarjalno delo šele prične.  

 Plesno ustvarjanje obsega ustvarjanje ob različnih umetniških spodbudah: 

glasbenih, literarnih, scenskih, likovnih, filmskih, kakor tudi drugo gibno ustvarjanje 

(npr. v pantomimični igri gre za čimbolj natančno posnemanje človekovega ali 

drugega gibanja, kar spodbuja predstavljivost in motorično koordinacijo, otrok 

uporablja telesno govorico za izražanje idej, ustvarja nove izraze in napreduje v 

samozaupanju z nastopanjem pred drugimi). Potrebno je le čutiti, slišati, videti, 

predstavljati si, zamisliti si, poizkušati, iskati, raziskovati ... 

 »Ustvarjalni gib (ples) je aktivno, telesno izrazno in povezovalno sredstvo. Z 

njim lahko sproščamo napetosti. Ne zanima nas zunanjost in oblika giba, pač pa 

njegova kakovost, izraznost in povezovalna dejavnost med ljudmi,« piše 

Vogelnikova (1993). Pridružujem se mnenju Frostigove, ki navaja, da ima 

ustvarjalno gibanje različno vrednost, ker omogoči razvijanje in poznavanje sebe in 

zunanjega sveta. Izkušnje, ki jih posameznik pridobi z raziskovalnim gibanjem, 

okrepijo njegovo samozavest, mu prinesejo notranje zadovoljstvo in izpolnitev, 

življenju pa dajo nov smisel (Frostig, 1990).  

 Še mnogo vprašanj se nam zastavlja znova in znova, bistvo pa je morda 

povsem nekje drugje. Razmišljanje plesalke J. Knez nam jasno prikaže bistvo 

gibalnega ustvarjanja in kako pomembno je spodbujanje plesno-gibalnega 

ustvarjanja in ljubezni do plesa: »Kdor je kdaj doživel ustvarjanje z gibi, mu postane 

to nuja. Narediti nekaj, kar nihče drug ne naredi tako kot ti. Zavedati se svojskosti 

lastnega telesa in jaza. Potreba po gibanju narašča. Ideje kar same nastajajo in vsaka 

improvizacija je doživetje. Želja po preizkušanju je vse večja, radoveden si in 

pripravljen na igro kot otrok. Spontan si, iskriv in misliš, da svobodi ni konca« (Kos, 

1982). Kot bi opazovala otroke v njihovi svobodi gibanja in plesanja. 
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1.2.1 Spodbujanje ustvarjalnosti preko gibanja 

 

 Švicarski glasbenik in pedagog E. J. Dalcroze je zapisal: »Zgodnje otroštvo je 

obdobje improvizacije, to je spontane ustvarjalnosti« (Frostig, 1993).  

Psihologi ugotavljajo, da negativno ojačevanje − avtoritarni odnosi infizično 

kaznovanje − ovira ustvarjalnost, medtem ko jo pozitivno ojačevanje – pohvala, 

sproščeni odnosi − spodbuja (Kroflič, 1992).  

 Prek lastne prakse lahko sama opažam, da je ustvarjalno vedenje mogoče 

spodbujati in razvijati z ustrezno vzgojo in pravilno metodo vodenja oz. poučevanja. 

Napredek, ki ga je v plesno-gibalnem ustvarjanju predšolskih in mlajših šolskih otrok 

iz leta v leto mogoče opaziti, potrjuje to trditev.  

 B. Kroflič poudarja, da gibalne dejavnosti (s poudarkom na ustvarjalnem 

gibanju) spodbujajo otrokov emocionalni, socialni in intelektualni razvoj. Zaradi 

povezovanja telesnega in duševnega je ustvarjalni gib pomemben za osebnostni 

razvoj otroka. Konstruktivno usmerja energijo hiperaktivnih in prebuja energijo 

hipoaktivnih otrok. Obenem spodbuja v smeri razvoja prosocialnih lastnosti, kot npr. 

empatija, sodelovanje in prijetnost. V otroku aktivira sposobnost samouravnavanja, 

spodbuja pozitivna čustva, stabilnost, mentalno odprtost in iskanje novih, drugačnih 

rešitev (Kroflič, 1999). Ustvarjalnost preko gibanja moramo spodbujati, kajti 

raziskave opozarjajo, da obstaja nevarnost, da šole, ki so usmerjene predvsem na 

razvijanje leve možganske hemisfere, oslabijo kreativno moč, saj se neverbalno 

ustvarjalno gibanje v takih šolah bolj zavira kot spodbuja. Cropley opozarja, da se v 

šolah vedno bolj poudarja enostransko, striktno logično, ciljno usmerjeno mišljenje, 

zanemarja pa se socialne in emocionalne procese, skozi katere učenci pridobivajo 

izkušnje v izražanju lastnih občutij in odnosov do drugih ljudi. Potrebno je 

uravnoteženje ene in druge strani, sicer bo razvoj ustvarjalnosti, ki potrebuje 

intelektualne, emocionalne, motivacijske in socialne dejavnike, resno ogrožen. 

Cropley vidi rešitev v razširjenih šolskih programih (Kroflič, 1999). 

 

 Gibalna ustvarjalnost se pri otroku odraža tudi v plesnosti. Plesnost ali plesna 

sposobnost je sposobnost ustvarjanja gibov – ritmičnih, prostorskih in dinamičnih 

sestavin plesa – v gibalnem dojemanju in obnavljanju teh sestavin ter v sposobnosti 

zaznavanja in doživljanja plesa ter izražanja, ustvarjanja in sproščanja s plesom 

(Kroflič in Gobec v Zagorc, 2006).  

 Telesni izraz ob glasbi razvija ustvarjalnost − torej iz že znanih elementov in 

gibov nastajajo nove, izvirne in nepričakovane rešitve. Otroci morajo najprej 

spoznati svoje telesne, gibalne in izrazne možnosti, na podlagi katerih z našo 

pomočjo in s pravilnim vodenjem ustvarjajo in razvijajo svojo gibalno ustvarjalnost 

dalje.  

 Raziskovanje novega otrokom in nam vsem prinese notranje zadovoljstvo in 

izpolnitev, daje nam novo moč. Spodbujanje gibalne ustvarjalnosti otroke 

zadovoljuje, osrečuje in pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in krepi njihovo 

samozavest. Še posebej ustvarjalno gibanje pomaga k integraciji uma, čustev, telesa 

in duha. Gre za razvijanje domišljije, pomnjenja, predstavljanja in mišljenja. Vendar 

pa smo pedagogi odgovorni za to, da otrokom dajemo možnosti, da lahko gibalno 

ustvarjajo in raziskujejo načine gibanja, pomagamo jim odkrivati njihove gibalne 

zmožnosti, da iščejo nove, lastne rešitve. Učitelji otroke vodimo in usmerjamo, da 
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naredijo nekaj svojega, da lahko svobodno gibalno ustvarjajo; z ustreznimi vajami in 

z ustvarjanjem ugodne vzpodbudne klime spodbujamo razvoj ustvarjalnosti. Učitelj 

razvija gibalno ustvarjalnost npr. takole: »Hodimo z dolgimi koraki in visoko 

dvignjeno glavo kot žirafe. Kako pa bi se žirafe še lahko premikale?« Ali pa: 

»Postavite se razpršeno po prostoru in s telesom oblikujte nekaj okroglega.« Nato se 

gibamo po krožnici v samo okroglih oblikah in delamo kroge (krožimo) z različnimi 

deli telesa. Seveda otroci potrebujejo določene podane gibalne vzorce, gibalne 

izkušnje, da bodo kasneje lahko postopoma združevali in povezovali gibanje v 

gibalne vzorce in samostojno gibalno ustvarjali. Vendar če sledimo samo vnaprej 

pripravljenim in načrtovanim vajam, lahko dušimo otrokovo ustvarjalnost in 

zmanjšujemo veselje do gibanja – vse to pa vpliva na otrokovo socialno dozorevanje 

(Zagorc, 2006).  

 Z elementarnim človekovim gibanjem – hojo − in njenimi načini lahko 

primerno prikažemo spodbujanje gibalne ustvarjalnosti in razvijanje gibalnih 

vzorcev. Pedagog lahko poda nekaj zamisli in nato spodbudi otroke z »Na kakšen 

način še lahko hodimo? Vsak naj si zamisli en način hoje. Noben način hoje se ne 

sme ponoviti.«. Otroška domišljija ne pozna meja in me vedno znova preseneti.  

 

Nekaj primerov:  

 

 stojimo v krogu. Navodilo pedagoga, ki gibanje spremlja z bobnom: »Na 

počasen udarec se pomikate počasi, na hiter pa hitro. Sledite spremembam 

ritma.«  

 Hoja po prstih – hojo po prstih lahko spremljamo z lažjim instrumentom, kot je 

npr. triangel. Izmenjava triangla in bobna nakazuje menjavo hoje. 

 Hoja s pokrčenimi koleni. Izberemo nov instrument – izmenjava treh 

instrumentov in treh načinov hoje, kot slušno zaznavanje in telesno reagiranje 

na zvok. 

 Hoja ritensko. 

 Hoja naprej, na vsak korak ploskamo na različne strani (samo spredaj, samo 

zadaj, samo v stran, izmenično ipd.). 

 Hoja naprej po prostoru, plosknemo samo na prvo dobo v taktu. 

 Hodimo z močnim dviganjem kolen, korakamo in ploskamo pod dvignjeno 

nogo. 

 Hoja po petah. 

 Hoja po robovih stopal (kombiniramo lahko tudi z najrazličnejšimi načini 

ploskanja). 

 Hoja naprej, nazaj, vstran z visokim brcanjem v zrak; roke lahko mirujejo ali 

pa dodajamo iztegovanja v različne smeri, ploskanja ipd. 

 Prehod iz počasne v hitro hojo in ponovna umiritev. 

 Sprememba smeri pri hoji (naprej, na znak nazaj ali v stran; pogled ves čas v 

isto smer ali pa ga spreminjamo). 

 Hoja z visokim dvigovanjem kolen (s koleni se lahko dotikamo komolcev ali 

iztegnjenih rok spredaj oz. ob strani, lahko v navzkrižnem gibanju). 

 Hoja v različnih vzorcih po prostoru (cik-cak, krog, trikotnik, kvadrat, spirala, 

vijuga, v ravnih črtah, osmica, serpentina). 
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 Hoja z dolgimi, izpadnimi, hitrimi, počasnimi in še drugačnimi koraki. 

 Hoja s križnimi, izmeničnimi, prisunskimi ali drugimi plesnimi koraki. 

 Ponudimo primere za ustvarjanje: starka, otrok, jezen oče, hoja v množici, hoja 

po luni, po morskem dnu, po vročem asfaltu, po globokem snegu, po medu, 

skozi goščavo, hoja robotov, raznih živali, hoja po viseči žici ... 

 In še mnogo drugega ... 

 

1.2.2 Elementi plesa 

 
Preglednica 1: Elementi plesa (povzemam po Zagorc, 2006) 

 

 

PROSTOR 

 

ENERGIJA ČAS 

VELIKOST SILA HITROST 

majhno, srednje, veliko močno, šibko počasi, hitro, 

pospešujoče, pojemajoče 

 

NIVO TEŽA TRAJANJE 

visok, srednji, nizek 

 

 

težko (močno), lahko Kratko, dolgo 

OBLIKA KVALITETA RITEM 

zavito, ravno, 

upognjeno, raztezno, v 

loku, 

nežno, ostro, zibajoče, naravno, enakomerno, 

neenakomerno 

SMER MIRNOST TEMPO 

naprej, nazaj, vstran, 

diagonalno, 

aktivno, pasivno hitro, počasi, zadržano, 

lahno, odsekano 

 

POT NAPETOST VELIKOST GIBA 

naravnost, zavito, 

krožno, cik-cak, 

napeto, sproščeno, 

popuščeno 

 

majhen, srednji, velik 

RAZMERJE, ODNOS INTENZITETA TOK 

blizu, narazen, med, 

direktno, indirektno 

(okoli) 

eksplozivno, umirjeno svoboden (tekoč, 

sproščen), vezan 

(zadržan) 
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 1.3 OTROK IN PLES 

                      

 
Vsak otrok pozna Boga; 

ne Boga različnih imen, 

ne Boga prepovedi, 

ne Boga, ki bi kadarkoli naredil karkoli čudnega, 

ampak Boga, ki pozna samo štiri besede, 

jih kar naprej ponavlja in pravi: 

»Pridi, zapleši z Menoj! 

                                                                        Pridi, zapleši.« (Hafis) 

                                                         

 Otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju. Gibljejo se svobodno, igrajo se s 

svojim telesom, sposobni so improvizirati na spontan in ustvarjalen način. Otroci 

nosijo ples v svojem srcu. Ples se rodi v vsakem otroku. V gibalnem izražanju so 

svobodnejši, saj je to zanje naraven način izražanja, ki jih sprošča, osrečuje in 

zadovoljuje, izziva čustva ugodja in uravnoveša organizem. Vzdržuje bio-psiho-

socialno ravnotežje, kar pospešuje pravilno rast in razvoj. Otroci izražajo svoje 

duševno počutje s telesom mnogo bolj kot odrasli.. V otrokovi govorici telesa se 

kažejo vsa čustva. Z gibom komunicirajo. Komunikacija se poraja največkrat skozi 

skupinsko gibalno ustvarjanje, kjer imata telesni in psihični stik pomembno vlogo, še 

posebej pri medsebojni strpnosti ter sodelovanju. Kadar se določeni gibalni motivi 

dogajajo v ritmu ali ob glasbi, se že srečamo s plesom. Ples je, tako kot glasba, 

mednarodni jezik. Povsod po svetu, v vseh kulturah otroci radi plešejo.  

 Zagorčeva piše, da gibanje izjemno vpliva na rast in razvoj otroka, kar 

pomeni, da v otroštvu lahko z redno aktivnostjo zgradimo trdne temelje za kasnejši 

odnos do telesa, predvsem za dojemanje gibanja kot življenjske potrebe. Če otroku 

omogočimo, da se ukvarja z različnimi aktivnostmi, lahko razvije elementarne 

gibalne vzorce. Če želimo, da razvije kompleksna gibalna znanja, mu moramo 

omogočiti najmanj 1 uro vodene vadbe na dan z ustrezno metodologijo in didaktiko. 

Otrok mora, še posebno v prvih letih življenja, nenehno »vaditi« − hoditi, teči, 

skakati, plezati, plaziti se, prijemati, metati ..., sicer lahko zaostane v razvoju. Kar 

zamudi v prvih letih gibalnega razvoja, lahko v osnovah razvije tudi kasneje, vendar 

z večjimi težavami pri usvajanju gibalnih sposobnosti in z daljšim časovnim 

obdobjem zavestnega učenja, kar vpliva na njegovo samopodobo in samozavest.  

 Ameriška psihologinja M. Frostig je povezala spoznanja razvojne psihologije 

s telesno vzgojo, ki je zasnovana kot dopolnjevanje ostalega vzgojno-

izobraževalnega dela. S spodbujanjem in vnašanjem gibanja in plesa pri otrocih ne 

ustvarjamo le splošno dobrega počutja in zdravja otrok ter ne razvijamo le čutno-

gibalne spretnosti in samozavesti, temveč lahko vplivamo na otrokove telesne 

sposobnosti, na njihov način gibanja, na duševne sposobnosti za reševanje 

problemov ter na sočustvovanje z drugimi. Otroci postanejo bolj ustvarjalni in 

sposobnejši za učenje. Poveča se njihova zbranost, hitrost odzivanja in nadzor nad 

samim seboj. Poostri se lahko tudi otrokov občutek za zunanji svet, za okolje, 

občutek časa in prostora (Frosig, 1993). 

 Pri plesu gibanje ni samo sebi namen, vedno je prisotno neko čustveno 

doživljanje, notranje dogajanje, izražanje, sporočanje, stik z duševnim in duhovnim 
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svetom in ustvarjanje s svojim telesom. Gibanje ob glasbi ni le sproščanje energije in 

rekreacija, temveč tudi človekov izpovedni in umetniški izraz. S plesom torej ne 

razvijamo le fizične, telesne sposobnosti otroka, temveč spodbujamo tudi razvoj 

psihičnih, duševnih sposobnosti otroka.  

 Ples je vzgajanje v najboljšem pomenu te besede, ker stremi k razvijanju 

celovite osebnosti, tj. notranje in zunanje uravnotežene osebnosti. Šele enakovredno 

razporejanje fizičnih in psihičnih sposobnosti vzpostavlja našo harmonijo. Ples ob 

fizični dejavnosti močno prebudi tudi duševno dejavnost. 

 Ples je vsekakor vzgajanje za kakovostno preživljanje prostega časa, 

ozaveščanje svojega telesa in socialnega okolja. Je hkrati telesna, duševna in 

čustvena sprostitev vsakega posameznika. Še posebej deluje terapevtsko, kadar smo 

izpostavljeni prevelikim obremenitvam, zahtevam in stresnim situacijam.  
 

 1.3.1 Vpliv plesa na otroka 

 

1. Ples zadovoljuje naravne potrebe po gibanju  

 Telesna dejavnost izboljšuje otrokovo zdravstveno stanje, njegovo splošno 

odpornost. Naravna želja po gibanju in občutek, da obvladuje svoje telo, povzroči pri 

otroku ugodno duševno počutje. Mnogi otroci imajo vedno manj možnosti za 

gibanje, saj vedno večja avtomatizacija sodobnega življenja zelo zmanjšuje možnosti 

za gibanje.  

 

2. S plesom zadovoljujemo motorične in fiziološke cilje pri otroku 

 S plesno-gibalno vzgojo razvijamo otrokove telesne spretnosti in pravilno 

držo. Omogočamo, da otroci razvijajo koordinacijo gibanja, koordinacijo celega 

telesa in posameznih delov, hitrost, natančnost, ravnotežje – položaj telesa v 

mirovanju in gibanju, moč, gibljivost, orientacijo v prostoru in aerobno vzdržljivost. 

Otrok v plesu ohranja in razvija še posebno gibljivost sklepov, osvaja osnove plesne 

tehnike in se postopoma zaveda gibanja celega telesa in posameznih delov. Prav tako 

pri plesno-gibalni vzgoji otrok spoznava osnovne elemente plesa: telo, prostor, čas, 

sila, načine gibanja in intenzivnost gibanja. Bogati si gibalne izkušnje. 

 

3. Ples omogoča intelektualni razvoj otroka − kognitivni cilji 

 S pomočjo gibanja si otrok oblikuje osnovne pojme iz realnega sveta (oblike, 

barve, velikost, količina, kakovost, dinamika). Otroku se pospeši govorni razvoj in 

bogati besedni zaklad (npr. s pridevniki, ki opisujejo načine gibanja − mehko, 

zaspano, odločno, napeto, tiho ... Spoznava izraze za posamezne plesne elemente in 

si jih zapomni itd.). Spodbujamo ga k pomnjenju zaporedja plesnih korakov in 

sledenju glasbi. Spodbujamo in privzgajamo značajske in moralne vrednote, kot so 

usmerjena pozornost, podaljševanje koncentracije, vztrajnost in disciplina, 

prizadevanje za uspeh, pogum, samostojnost, obzirnost in vljudnost, zavzetost in 

prizadevnost za skupne cilje, veselje ob lastnih in skupnih uspehih. Prav tako preko 

spoznavanja različne glasbe, kultur in gibanja otrokom omogočamo spoznavanje 

različnosti, privzgajamo strpnost in sprejemanje drugačnosti. Otrokom omogočamo 

razvoj ritmičnega posluha, spoznavanje in razumevanje različne glasbe ter odziv 

telesa. 
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4. S plesom otrok pridobiva občutek za čas in prostor 

 Otroci živijo tukaj in zdaj. Preteklost in prihodnost sta zunaj njihovih 

predstavnih zmožnosti in ju redko zaslutijo. Ko se otrok giblje in pleše, neposredno 

doživlja čas in prostor. Razvija pojme o prostoru in prostorske odnose glede na 

lastno telo (blizu, daleč, pod, nad, pred, v) in za smeri v prostoru in prostorsko 

orientacijo (levo, desno, okoli, naprej, nazaj, vstran). Razvija časovno zavedanje 

preko telesa (hitro, počasi, pospešeno, mirovanje ...). Tako doživljanje ustvarja 

predstavo o prostoru in času. Zavedanje prostora pomeni večje področje učenja. Čim 

več se je otrok sposoben gibati, toliko večje območje osvaja in toliko več je sposoben 

dojemati tudi na drugih področjih svojega razvoja. Čim bolj je naš prostor omejen, 

tem bolj je omejeno naše gibanje, naše obvladovanje gibanja in naša samokontrola. 

Otroci, ki ne nadzirajo svojega gibanja, pogosto tudi pomanjkljivo nadzirajo svoje 

vedenje in nasprotno – pri nadzorovanem gibanju, ob zavedanju lastnega telesa, je 

nadzorovano tudi splošno vedenje (npr. hiperaktivni otroci imajo slabo nadzorovano 

svoje obnašanje in vedenje, hitre, nekontrolirane gibe, hitrejši ritem in 

nenadzorovano gibanje v prostoru, zato jih postopoma in počasi pripeljemo do 

počasnega dihanja in počasnega, nadzorovanega gibanja in zavedanja lastnega 

telesa).  

 

5. Ples je sprostitev, razvedrilo (ob glasbi, gibu, plesu, druženju) 

 Če vprašamo otroke, zakaj radi plešejo in kako se počutijo, največkrat 

odgovorijo, da zato, ker se zabavajo, ker se sprostijo, ker jim je v veselje. Še posebno 

šolski otroci presedijo velik del dneva v šoli ali doma ob delu. Šolsko delo je za 

otroka telesni in duševni napor. Vsakodnevno se srečujejo z zahtevami okolja, 

doživljajo stresne situacije. Zato potrebujejo veliko možnosti za sprostitev in gibanje. 

Prav v plesu in gibalnem ustvarjanju lahko najdejo možnosti za sprostitev in 

predelavo svojih doživljanj in svojih čustev. Otroci s plesom zdravijo napetosti, 

nezadovoljstva, nemire, ki v njih rastejo zaradi zunanjih vplivov (šole, okolja, v 

katerem živijo), pa tudi zaradi notranjih konfliktov, ki nastajajo v njih samih.  

 

6. Ples omogoča zavedanje in izražanje čustev, doživljanj in počutja  

  Ples je sredstvo za izražanje emocij. Če plešemo zaradi jeze, veselja, ljubezni, 

žalosti …, to povečuje našo sposobnost izražanja čustev. Zato otroci preko plesa in 

gibalnega ustvarjanja spoznavajo in se zavedajo svojih čustev, občutij in doživljanj. 

Ples je lahko pot za osvoboditev otrokovih čustev, za izraz otrokovega notranjega 

sveta. Postopoma in vztrajno se pri otrocih sproščajo čustva in izražajo občutja, 

notranje doživljanje, spoznavajo sami sebe. Zavedajo se svojskosti svojega telesa, 

pridobivajo podobo o sebi. Hrati pa se učijo spoznavanja in zavedanja čustev drugih, 

s katerimi so v odnosih, kar vpliva na pozitivne medsebojne odnose. Sproščajo se 

napetosti, napadalnost, togost, apatija. Gibanje torej pospešuje otrokov čustveni 

razvoj in je ena izmed njegovih temeljnih potreb.  

 

7. S plesom zadovoljujemo potrebo po druženju v skupini in komunikaciji − 

socializaciji otrok 

 Plesno-gibalno ustvarjanje se dogaja največkrat v skupini. Otrok vzpostavlja 

stike z drugimi, se prilagaja skupini in se vanjo vživi. Pridobiva si prijatelje. Svojo 

aktivnost prilagaja zahtevam pedagoga in skupine. Ples zahteva od otroka, da se pri 
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igri in gibanju zave prostora, ki ga mora deliti z drugimi. Z drugimi mora sodelovati. 

Uči se socialnih vlog vodje in podrejanja. Doživlja zadovoljstvo ob socialnih 

odnosih. Svoje plesno gibanje in ustvarjanje želi predstaviti svoji skupini, drugim 

otrokom in staršem. Otrok se v skupini lahko uveljavi. Upa se dotakniti drugega 

otroka v gibanju. Premaguje sramežljivost, nesproščenost in si pridobiva samozavest. 

Uvaja se v kritično presojo svojega ustvarjalnega procesa. Občutek uspešnosti, 

sposobnosti, pomembnosti in soustvarjanja s skupino otrokom dviguje njihovo 

samopodobo in samozavest. Sodelovanje v skupnem gibalnem ustvarjanju je proces, 

ki prinese občutke sprejetosti in zaupanja ter prijetnih odnosov z drugimi. Ples in 

glasba združujeta, povezujeta, sproščata in osrečujeta. 

 

8. S plesom zadovoljujemo človeški nagon po posnemanju in igri 

 Najsplošnejše se pojem igre nanaša na vsako aktivnost, katere se loti 

posameznik zaradi nekega zadovoljstva ne glede na končni rezultat te aktivnosti. 

Posameznik se loti igralne aktivnosti brez vsakršne zunanje prisile. Edini motiv za 

igro je zadovoljstvo, ki ga ob tem doživi (Horvat, Magajna, 1989). S takim vedenjem 

moramo k otrokom pristopiti pri razvijanju ljubezni do plesa in plesno-gibalnega 

ustvarjanja.  

 Razvoj otroka poteka preko igre. Otrok (in odrasel) preko igre zadovoljuje 

eno od osnovnih fizioloških potreb, to je potrebo po gibanju. Spoznavanje novega, 

učenje in napredek skozi igro velikokrat poteka prek posnemanja. V plesu otrok 

posnema, posnemanje pa je tista otrokova dejavnost, s katero neposredno ob 

zaznavanju obnavlja sprejeto informacijo na način, ki je čim bolj identičen z danostjo 

(Gobec v Zagorc, 2006). Igro danes poskušamo ovrednotiti kot glavno obliko 

otrokove dejavnosti, ki naj ga popelje v življenje, mu razvije čustva, njegove 

sposobnosti in mu pomaga odkrivati njegove zmogljivosti. Ples je igra z gibanjem in 

gibanje skozi igro ( Zagorc, 2006). 

 V plesu otrok tudi ponazarja, se izraža z različnimi izraznimi sredstvi, 

zamišlja si položaje, gibanja, situacije – spreminja subjektivno realnost, se svobodno 

izraža na sebi lasten način. Gre za procesa identifikacije in personifikacije, ki sta v 

obdobju odraščanja bistvenega pomena za razvoj otrokove osebnosti (Zagorc, 2006). 

 

9. S plesom lahko zadovoljimo tudi potrebo po estetskem 

 Otroci preko plesne vzgoje razvijajo estetsko in umetniško ustvarjalnost. Ples 

naredi telo bolj graciozno in deluje na fantazijo ter gibalno oblikovanje. Ples je del 

človeške kulture in del osnovne gibalne izobrazbe. S spodbujanjem muzikalnosti, 

sposobnosti opazovanja, z navajanjem na primerno in urejeno oblačenje za gibanje in 

na lepo vedenje ples vnaša elemente estetskega. Spoznavanje različnih oblik in zvrsti 

plesa in glasbe, obiskovanje plesnih, gledaliških in glasbenih dogodkov zadovoljuje 

človekovo potrebo po estetskem.  

 

10. Ples zadovoljuje potrebo po simbolični govorici  

 Kot sem že omenila, je neverbalno izražanje otrokom najbližje. Ples je 

govorica telesa, ki jo razumejo po celem svetu. Telo je material za ustvarjanje, 

izražanje. Oblikovanje celotnega gibanja telesa, plesni gib, ustvarjena gibalna oblika 

je izrazno sredstvo. Ples in plesni gib kažeta bolj ali manj jasno, vendar logično 

zvezo s tistim, kar simbolizirata. Gib kot izrazno sredstvo ni enak vsakdanjim gibom, 
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saj ga plesalec svobodno oblikuje, vendar mora vedeti, kaj in kako lahko z njim 

naredi, da bo gibalna oblika dobila simboličen pomen (Kos, 1982). Z gibom se 

igramo, ga preizkušamo, oblikujemo, iščemo nove, drugačne oblike. Z gibalno 

obliko posredujemo sporočila (Kos in Langer v Kroflič, 1999).  

 Govorjena beseda jasno oblikuje misel, izražen gib pa se navadno nanaša na 

počutje in čustva ter je spontan (Kroflič, 1999). Gibanje postane tudi svobodna 

simbolična oblika, umetniški element, plesna kretnja, kadar posreduje ideje emocij 

(ne golih emocij!), značilnosti vedenja, izraža različne fizične in mentalne napetosti. 

Tako plesalec z ustvarjanjem gibalne oblike ali dinamične podobe v času in prostoru 

izraža iz vsakdanjosti posplošene oblike čustvovanj, občutenj, odnosov (Kroflič, 

1999).  

 

1.4 SOCIALNA DIMENZIJA PLESA 

 

 Antropolog J. Dinker imenuje ples »velika šola solidarnosti«. Poleg tega, da 

se v skupinskem plesu izražajo skupni občutki v zvezi z dogajanjem celotne skupine, 

vsak posameznik v takšnem plesu podredi del svoje individualne svobode skupni 

disciplini. Pa ne le to, posameznik je motiviran izpopolnjevati svoje gibe, da bi se 

lahko čim bolje vklopil v gibanje in ritem celotne skupine (Maletić v Caf, 2004).  

 Ples, gibanje ob glasbi je med drugim družaben dogodek, kjer se srečujemo 

odrasli in otroci in oblikujemo sebe znotraj skupine ter odnose z drugimi v skupini. 

 B. Kroflič (1999) navaja, da ustvarjalne gibalne dejavnosti lajšajo 

komunikacijo vsem otrokom, ne glede na njihovo različnost, saj z njimi 

zadovoljujejo osnovne potrebe po stikih, gibanju in za človeka značilno potrebo po 

ustvarjanju.  

 Po Frostigovi (1989) gibalna vzgoja pomaga otrokom do večje samozavesti in 

jih tako pripravi na pritiske in strahove, ki jih bodo doživljali, ko bodo odrasli. V 

vseh oblikah povečuje samozavest, občutek za delo v skupini, za drugega in za 

doseganje skupnih ciljev. 

 Preko plesno-gibalnega izražanja kot načina neverbalne komunikacije se 

postopno vzpostavljajo dobri, pozitivni, strpni medsebojni odnosi, občutek varnosti, 

zaupanja in sprejetosti, sodelovanja in ustvarjanja z drugimi, prav tako tudi 

zavedanje sebe kot posameznika v interakciji z drugimi. Sodelovanje v gibalnem 

ustvarjanju in plesu pomaga k zmanjševanju agresivnosti ter zmanjševanju 

konfliktnih oblik vedenja med vrstniki. Je pomemben dejavnik in oblika pomoči pri 

razreševanju vzgojne problematike v skupini. Izboljšuje pogoje za osebnostni razvoj 

otrok in dviguje kvaliteto življenja in dela v skupini.  

 Preko plesa in gibalnih ustvarjalnih dejavnosti otrokom omogočamo 

spoznanje tistih življenjskih vrednot, ki omogočajo zadovoljstvo s samim seboj, 

ustvarjalnost, sproščenost in veselje, prijateljstvo, zaupanje v ljudi, sposobnost 

komuniciranja z drugimi in s samim seboj. In ne tistih vrednot sodobnega časa, ki 

omogočajo pridobivanje materialnih dobrin, potrošništvo, tekmovalnost in uspešnost. 

Otrokom omogočamo spoznavanje svojega telesa, izražanja svojih čustev in 

spoštovanje čustev drugih.  
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1.4.1 Skupinska plesna interesna dejavnost 

 

 Gibanje v skupini oz. skupinsko gibanje pomaga ljudem iz izolacije, saj 

ustvarja močne socialne in čustvene vezi in daje občutek dobrega počutja. Moč 

skupine lajša ritmične akcije in podpira izražanje misli in čustev na organiziran in 

kontroliran način v smiselno plesno akcijo. Ritmično premikanje lajša mišično 

togost, telesno zadržanost, zmanjša strah in poveča notranjo energijo. Skupinski 

odnos v gibanju prav tako pomaga modificirati ekstremna obnašanja. Gibanje 

nezavedno pomaga ljudem prepoznati in zaupati svojim impulzom. Ustvarjalno 

gibanje, kot je improvizacija, odpira nove načine razmišljanja in delovanja (The 

School of Dance Therapy, spletni vir).  

 Skupina na posameznika lahko vpliva zelo različno. Nekaterim nudi varnost, 

v skupini se čutijo pogumnejše in upajo si več. Nekatere pa lahko tudi ovira in zato 

ne morejo pokazati svojih sposobnosti. To so posamezniki, ki si ne upajo 

izpostavljati in se prepustijo toku dogajanj v skupini. Otrok, ki ima z vključevanjem 

v skupino težave, bo najprej njen pasivni član, šele nato se bo v skupino vključil z 

aktivnim sodelovanjem. Otrok, ki skupino samo opazuje, je že v odnosu s to skupino. 

Tu je prva komunikacija, čeprav neverbalna. 

 Komunikacija v skupini je mnogokrat izvor konfliktov, ki izhajajo iz 

nezadovoljenih potreb posameznika. Kadar želimo skupini intervenirati to, kar 

potrebuje in oblikovati kohezivno skupino, moramo imeti poleg specifičnih znanj 

tudi znanja skupinske dinamike, poznati, kako so zadovoljene potrebe posameznika v 

skupini in faze v razvoju skupine.  

 

 Faze v razvoju skupine (Kobolt, 2009): 

1. Skupina je na začetku manj povezana: ogrevanje;  

2. vsak posameznik ima v skupini svoja pričakovanja, pripravljenost za učenje, 

vsak od skupine pridobi toliko, kolikor je vanjo pripravljen vložiti: 

pričakovanje;  

3. ustvarjanje kohezije;  

4. določanje ciljev;  

5. prihaja do konfliktov, ki jih je potrebno reševati v skupini: reševanje;  

6. povezanost, kohezivnost skupine na eni strani ter avtonomnost posameznika in 

cele skupine na drugi strani: povezovanje; 

7. odgovornost in kakovost delovanja in počutja v skupini nosijo tako vsi njeni 

člani kot tudi vodja skupine. Tako je kakovost skupinskega delovanja odvisna 

od prizadevanja in motivacije članov skupine ter od njihove pripravljenosti 

vstopiti v takšno dejavnost: harmonija.  

 

 Neverbalna komunikacija je otrokom predvsem na predšolski stopnji blizu in 

je nepogrešljiv del njihovega komuniciranja z drugimi. V vsakodnevnih stikih s 

svojimi vrstniki pa se velikokrat pojavljajo tudi motnje vedenja, sproščanje negativne 

energije. Prek plesa in ustvarjalnega giba lahko na pozitiven način vplivamo na 

medsebojne odnose in na izboljšanje le-teh.  

 W. Glasser poudarja, da predmeti, kot sta glasba in umetniška igra – 

ustvarjalni gib, ples − na povsem naraven način spodbujajo medsebojno sodelovanje 

učencev. V takih pogojih ljudje delujejo kot orkester. Po mnenju Glasserja bi moral 
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biti učitelj »neprisilni« organizator. Skupinskega, timskega dela, se učenci najlaže 

naučijo pri umetnostih predmetih. (Glasser v Kroflič, 1999). 

 V gibanju se dogaja skupinski odnos − moč skupine lajša ritmične akcije ter 

podpira izražanje misli in čustev na organiziran in kontroliran način v smiselno 

plesno akcijo. Pomaga tudi modificirati ekstremna obnašanja, npr. hiperaktivnost, 

hipoaktivnost, nenavadne kretnje in manierizem (Kroflič, 1999).  

 

Dobri medsebojni odnosi vsebujejo:  

 poslušanje, upoštevanje in spoštovanje sporočil drugih, 

 zaznavanje in upoštevanje čustev in občutkov drugih,  

 toleriranje različnosti, 

 razumno podrejanje skupini,  

 medsebojno pomoč v skupini,  

 strpnost v komunikaciji 

 zaupanje drug drugemu,  

 čustveno bližino,  

 sprejemanje posameznika v skupini in  

 njegovo avtonomnost, 

 občutek pripadnosti,  

 povezanost skupine (Kobolt, 2009). 

 

Pri oblikovanju skupine pri plesno-gibalnih dejavnostih je pozornost usmerjena: 

 na skupino kot celoto 

 na odnose v skupini 

 na vloge, ki jih imajo posamezni otroci v skupini 

 na posameznike, ki izstopajo 

 na otroke s posebnimi potrebami 

 kako na skupino vpliva gibanje. 

 

1.4.2 Komunikacija skozi gib, dotik in kreacijo − povezovanje skupine – 

ustvarjanje harmonije 

 
»Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si, da sam si sonce 

In da s  sveta odganjaš sence.« (T. Pavček) 

 Ples nas druži, povezuje, uglašuje, zadovoljuje in tako omogoča 

zadovoljevanje elementarne človekove potrebe po stikih, druženju, komunikaciji, 

sprejemanju ter pripadnosti. Ples kot neverbalna oblika izražanja poglablja 

izpovednost miselnega, čustvenega in doživljajskega sveta posameznika. Skozi telo 

poskušamo vplivati na duševnost in s tem na zadovoljstvo s samim seboj, na 

povečanje samozaupanja ter pozitivno samopodobo, kar je osnova za kvalitetno 

komunikacijo. Preko telesnega stika razvijamo socialne sposobnosti, torej 

spodbujamo stike z drugimi, zaupanje, občutljivost, sodelovanje otrok v skupini in 

skupinsko reševanje problemov, delitev pozornosti, empatijo, vodenje in podrejanje. 
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Zato gibalne in plesne izkušnje usposabljajo posameznika za ustreznejše sobivanje v 

skupini. Dotikanje spada med najpomembnejše neverbalne signale v prvih letih 

otrokovega življenja in predstavlja velik del interakcije med starši in otroki in tudi 

vzgojitelji. Dotik je prvi stik otroka s svetom, v katerem se rodi. Še preden vidi, sliši 

ali vonja, že čuti dotik drugega človeka in prek njega sprejema svet (Srebot in 

Menih, 1996). Dotiki pozitivno vplivajo na odnos med ljudmi. Velikokrat imajo 

dotiki čisto ritualno vlogo v interakciji (npr. prizor seznanjanja, pozdravljanja ali 

slovesa so polni obrednega dotikanja). Dotikanje in ljubkovanje še vedno mnogi 

povezujejo s spolnostjo in sramovanjem, pa vendar so ponekod hoja z roko v roki, 

dotikanje med pogovorom, objemi in poljubi del vsakdanjega stika med ljudmi, 

naravni izraz želje po človeški bližini in toplini. Dotik je sestavni del medosebnih 

odnosov, opiše jih, jih poudari, opredeli in določi. Z dotikom človek sprejema in daje 

sporočila v skladu z izkušnjami, ki jih ima v medosebnih odnosih že od zgodnejših 

obdobij svojega življenja naprej. Od njih in od vsakokratnega čustvenega stanja je 

odvisno, kako in kaj zaznava in sporoča z dotikom in kaj mu ta pomeni (Tomori, 

1990).  Človekov odnos do dotika je tesno povezan s tem, kaj mu pomeni bližina v 

odnosu do sočloveka, ki se ga dotika. Ljudje bližino zelo različno doživljamo. 

Različno jo dopuščamo, različno potrebujemo in želimo. Nekatere že najmanjša 

bližina spravi v stisko, nelagodje in tesnobo (Tomori, 1990). Otroku pa je telesna 

bližina drugih pogoj za občutje varnosti, topline in gotovosti. Večina otrok pravo 

telesno bližino lahko razvije, jo goji, izraža in sprejema v odnosih, ki so zanje 

čustveno pomembni. Kadar otroke ljubkujemo, božamo, objamemo ali pestujemo, 

čutijo, da jih imamo radi (Srebot, R., Menih, 1996). Za otroke, ki se večkrat izražajo 

nasilno, sproščajo negativno energijo, so sprostitvene vaje s telesnim dotikom neko 

novo doživetje in spoznajo lahko, da so lahko tudi oni nežni, da lahko tudi dajejo in 

sprejemajo nežnost. Čez čas mnogi ugotovijo, da s prijaznim telesnim dotikom in 

nežnostjo dosežejo pri sočloveku več kot z napadalnostjo (Srebot in Menih, 1996). 
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Preglednica 2: Vpliv telesnega stika – predstavljeno z miselnim vzorcem (Kralj, 2012) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kralj, N. (2012). Vpliv metod plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 

skupinsko plesno interesno dejavnost. Specialistično delo. Ljubljana.: Pedagoška fakulteta 

 

 

 

19 

 

 

2  OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI PRI PLESNO-GIBALNIH 

DEJAVNOSTIH  

 

 

 Kot osebe s posebnimi potrebami zakonodaja opredeljuje skupine oseb, ki 

potrebujejo tekom svojega razvoja ali tudi kasneje določene oblike pomoči ali 

prilagoditev, ki naj jim omogočijo razvoj njihovih potencialov v največji možni meri. 

Način in stopnja potrebne pomoči in prilagoditev je pri vsakem posamezniku 

različna, prav tako trajanje. Pri mnogih posebne potrebe niso vezane le na obdobje 

otroštva – od tod tudi izraz osebe s posebnimi potrebami. To so: 

 

 osebe  z motnjami v duševnem  razvoju (lažje, zmerno, težje, težko duševno 

prizadeti) 

 osebe z  motnjami v telesnem razvoju: 

- slepi in slabovidni 

- gluhi in naglušni  

- gibalno ovirani  

- osebe z govorno-jezikovnimi motnjami 

- dolgotrajno bolni 

 osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

 otroci s primanjkljaji na posameznem področju učenja 

 nadarjeni otroci 

dodajam:  

 tudi otroci iz zelo revnih družin 

 romski otroci   

 begunci in otroci z drugačno versko in narodnostno pripadnostjo.  

 

 

 Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in napredka na vseh 

razvojnih področjih in premagati marsikatero oviro, zato delo z otroki s posebnimi 

potrebami zahteva specifične pristope in posebne individualne programe in metode 

dela, ki izhajajo iz sposobnosti in potreb posameznega otroka. V zakonodaji sta 

poudarjena cilj in načelo enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti oseb s 

posebnimi potrebami. Z ljubeznijo, pravimi metodami in tehnikami, potrpljenjem in 

pravilnim pristopom ter nenazadnje s posebnimi, stopnjam razvoja prilagojenimi 

didaktičnimi pripomočki, lahko pri otroku razvijemo mnoge potenciale in mu 

tlakujemo pot v kakovostno odraslost (Ministrstvo za šolstvo in šport, spletni vir v 

Nuzdorfer, 2012). 

 

2.1 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU  

 

 Otroci z motnjami v duševnem razvoju (MDR) predstavljajo največjo skupino 

otrok s posebnimi potrebami. V predšolskem obdobju, ko se otrokove težave šele 

začnejo kazati, lahko že zaznamo upočasnjeno kognitivno funkcioniranje, težave 

posploševanja in mišljenja, težave na področju zaznavanja, oblikovanja predstav in 
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pomnjenja ter kratkotrajne pozornosti. Otrok lahko izkazuje tudi govorno-jezikovne 

motnje, motnje gibanja, čustvene težave in težave v socialnem prilagajanju.  

 Med otroke s posebnimi potrebami se štejejo otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, ki imajo znižano splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje 

sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter 

pomanjkanje praktičnih spretnosti in veščin, kar vse se odraža v neskladju med 

njihovo mentalno in kronološko starostjo (Žerovnik, 2004). Motnja se pojavi pred 

osemnajstim letom starosti. 

 Za otroke z motnjami v duševnem razvoju je spremenjen vrstni red vzgojno-

izobraževalnega zaporedja, kjer je običajno vedno na prvem mestu pridobivanje 

znanja, in sicer je na prvem mestu socializacija otrok, na drugem ohranjanje 

njihovega duševnega zdravja in na tretjem mestu  

pridobivanje znanja (Žerovnik, 2004). 

 

 Pri plesno-gibalnih dejavnostih so za otroka z motnjami v duševnem razvoju 

posebej pomembni cilji, ki so osredotočeni na spoznavanje svojega telesa, funkcij 

posameznih delov ter zmožnosti in omejitev svojega telesa, na izboljšanje telesne 

podobe, koordinacije in motoričnih spretnosti ter na pospeševanje komunikacije. 

Pozitivne izkušnje telesnega občutenja mu pomagajo pri zaznavanju sveta okrog sebe 

in sebe v njem, s tem pa postajajo njegove predstave o smem sebi pozitivnejše in 

krepijo njegovo samozavest.  

 Delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju zahteva individualizacijo 

načrtovanja učenja in vztrajno iskanje načina verbalne in neverbalne komunikacije 

kot pogoja za socializacijo. Prav tako dobro poznavanje vseh okoliščin (družine, 

otrokovega razvoja od rojstva dalje, bolezni, dodatnih motenj) in sodelovanje s 

strokovnjaki, ki otroku pomagajo. Zavedati se moramo, da so pri vsakem 

posamezniku vedno hkrati omejitve, pa tudi močna področja. 

 
 

Za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju je značilno: 

  

 običajne življenjske in učne zahteve nedojemljive in prezahtevne,  

 upočasnjen in zakasnel je psihomotorični razvoj, ki se kaže pri učenju gibalnih 

veščin (prijemanje, hoja, samostojno hranjenje, oblačenje),  

 privajanje na higieno,  

 težave pri usvajanju govornih sposobnosti, kot tudi  

 pri prepoznavanju in razumevanju duševnih lastnosti (mišljenje, sklepanje, 

logika ...).  

 

Vendar so to učljivi otroci, strpni in prijazni, s posebnim žarom in toplino, ki so v 

odraslem obdobju zmožni samostojnega življenja. 

V spodnji preglednici je naštetih nekaj oblik prilagojenega vedenja za otroke z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. Preglednica nikakor ni namenjena ocenjevanju ravni 

motnje v duševnem razvoju in ne more nadomestiti strokovne timske diagnostične 

ocene. 
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Opis prilagojenega vedenja je povzet po J. W. Jacobson in J . A. Mulick (2000): 

 
Preglednica 3: Opis prilagojenega vedenja otrok z lažjo MDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lažja 

MDR 

4 leta 10 let 16 let 

Teče, sonožno 

skače. 

Vpraša za toaletne 

prostore v novih 

okoliščinah. 

Zamenja umazana 

oblačila brez 

opozorila. 

Poskuša si umiti 

zobe. 

Umije si lase, si jih 

obriše in jih osuši s 

sušilnikom. 

Bere za zabavo in 

učenje. 

Celoten obrok poje 

brez polivanja. 

Razumljivo pove 

svoj naslov in rojstni 

datum (dan, mesec, 

leto). 

Druge povabi k 

dejavnosti, kot so 

sprehod, izhod, kino. 

Lista knjigo po en 

list. 

Sodeluje pri eni 

dejavnosti 10 minut 

nepretrgoma. 

 

Prebere stavke s 

petimi besedami in 

jih razume. 

Ravna z denarjem, 

prešteje drobiž.  

  

Vrtci in šole pri nas morajo zagotoviti ustrezne pogoje, razmere in znanja za 

optimalen razvoj posameznega otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. V 

šolah s prilagojenim programom se večinoma dobro počutijo in dosegajo primeren 

učni uspeh, kar vpliva na njihovo samopodobo, vendar je na drugi strani ob tem 

vprašljivo njihovo socialno vključevanje v širše družbeno okolje in s tem načelo 

enakopravnih možnosti.  

 

Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju: 

 posamezne sposobnosti so različno razvite 

 otroci osvojijo osnove branja, pisanja in računanja, večina ostane slabo 

pismenih (nima funkcionalne uporabnosti) 

 na gibalnem, likovnem in glasbenem področju lahko dosežejo več 

 lahko sodelujejo v enostavnem pogovoru 

 razumejo navodila 

 znajo sporočiti svoje potrebe in želje 

 otroci uporabljajo tudi nadomestno komunikacijo 

 zmorejo preprosta opravila pri skrbi zase  

 vodenje, oskrbo in pomoč potrebuejo celo življenje 

 običajno se nikoli ne usposobijo za povsem neodvisno socialno življenje 

 so pa na socialnem področju bolj razviti – so solidarni, čutečim obzirni, znajo 

deliti.  

 

Otroci s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju: 

 so omejeni v gibanju in govoru 

 ne morejo v šolo 
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 ne zmorejo skrbeti za svoje osnovne potrebe in potrebujejo pomoč drugih 

 so nesposobni za samostojno delo 

 učijo se osnovnih življenjskih veščin  

 priučijo se najbolj enostavnih opravil 

 razumejo enostavna sporočila in se nanje odzivajo 

 večkrat so prisotne tudi druge motnje in bolezni 

 otroci s težko motnjo v duševnem razvoju so tako močno omejeni v svojih 

sposobnostih, da potrebujejo stalno varstvo, posebno nego, pomoč in vodenje 

 pri posameznih aktivnostih le sodelujejo 

 v gibanju so močno omejeni in  

 imajo težke dodatne motnje in obolenja. 

 

2.2 OTROCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

 

 Otroci s težavami vedenja in osebnosti so otroci z asocialnim vedenjem, ki je 

intenzivno, ponavljajoče in trajnejše. Kaže se v neuspešni socialni vključitvi in 

prilagajanju. Otrokovo vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno (Žerovnik, 

2004). Čustvene in vedenjske težave so izrazito odziven pojav in so odvisne od 

notranjih (razpoloženjskih) in zunanjih spodbud (sošolcev, učiteljev, staršev, učne 

snovi, socialne klime v njegovem okolju, itd.). Lukmanova v svojem specialističnem 

delu piše, da so motnje vedenja posledica številnih neugodnih vzgojnih dejavnikov. 

Neprimerno reagiranje okolja nanje jih razširi, poglobi in otrok začne razvijati 

obrambno vedenje. Tako se začno razvijati tudi osebnostne težave ali motnje v 

razvijajoči se osebnosti. Ker gre pri tem za čustveni, vrednostni vidik otrokove 

samopodobe, poimenujemo te težave tudi čustvene težave, ki so posledica 

neprimernega reagiranja na otrokove vedenjske težave (Lukman, 2010).  

 Kljub temu, da se vzorci vedenja kažejo že v zgodnjem otroštvu, osebnostne 

motnje ne diagnosticiramo, dokler ni zaključen otrokov osebnostni razvoj. Čustvene 

težave vedenja so največkrat vzrok in tudi posledica otrokove specifične življenjske 

situacije. Otrok svoje duševno stanje, stiske in nerazrešene konflikte težko izraža 

neposredno. Mnoga dogajanja v njegovem duševnem svetu lahko zaznamo le 

posredno prek njegovega vedenja (Caf, 2004). Če otrok živi v čustveno zelo 

neugodnem, stresnem okolju, govorimo o zgodnji čustveni prikrajšanosti, ki se lahko 

razvije v težje čustvene motnje, v smeri nevrotične, disocialne osebnostne strukture 

(Lukman, 2010).  

 Pogosto so čustvene in vedenjske težave odraz bolezni, telesne okvare ali 

kakšne druge motnje (npr. minimalne celebralne disfunkcije, legestinije, motnje 

pozornosti, koncentracije ipd.). Prav tako je pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami opazno pomanjkanje pozitivnih interesov in nerazvite delovne navade, kar 

mnogokrat prinaša neuspehe na učnem področju, kar lahko izzove vedenjske motnje.  

 

Simptomi motečega vedenja oz. vzgojno zahtevnejših otrok (Žerovnik, 2004): 

 agresivno vedenje (besedno in telesno) 

 avtoagresivno vedenje 

 laganje 
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 uživanje alkohola in mamil 

 uničevanje tuje lastnine, kraje 

 pobegi od doma 

 čustvene motnje.  

 

 Za uspešno vzgojno delo je najpomembneje vzpostavitev in ohranjanje 

varnega in zaupljivega osebnega odnosa. Za otroka je izrednega pomena, da je 

kritika usmerjena na njegovo vedenje, ne pa na njegovo osebnost.  

 Otrokovo uspešno vedenje je potrebno opaziti in pohvaliti, ko pa s svojim 

vedenjem preseže meje dopustnega, se mu odrasli fizično in čustveno približamo in 

razložimo, kako bi lahko ravnal ustrezneje. Kadar otroci z vedenjskimi težavami 

ogrozijo sebe ali vrstnike, moramo posredovati odločno, ker smo odgovorni za 

njihovo varnost. Pomembno je poskušati prepoznati predhodne znake motečega 

vedenja, da lahko preusmerimo dogajanje, saj je vedno boljša preventiva kot 

kurativa. Čustvene primanjkljaje odpravljamo s prijaznostjo, naklonjenostjo, z 

izrazom zaželenosti, s pozornostjo ipd. (Nuzdorfer, 2012).  

 Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami imajo pogosto zelo slabo 

podobo o sebi. Preko raznovrstnih gibalnih in plesnih aktivnosti otroci izkušajo 

značilnosti in zmožnosti lastnega telesa, ki je pomemben del človekove samopodobe, 

razvijajo gibalne sposobnosti in se lažje socialno vključujejo (Žerovnik, 2004).  

 Glede na to, da je razvoj vedenja povezan z dozorevanjem otrokovih 

čustvenih, spoznavnih in socialnih sposobnosti, hkrati pa je odvisen od otrokove 

konstitucije in temperamenta, pri čemer nanj odločilno vplivajo tudi vzgoja in 

razmere v okolju, Tomorijeva opozarja, da so norme in merila za oceno vedenja med 

odraščanjem zelo relativna in individualna. Otrok, ki je bolj živahen in nemiren, kot 

to prenesejo njegovi morda težje prilagodljivi, nestrpni, prezahtevni ali pa mogoče le 

starejši starši, vse pogosteje doživlja omejitve in kazni ter zaznava nezadovoljstvo 

svojih bližnjih. Polagoma razvije negativno predstavo o sebi, v neskladju med 

dovoljenim in zaželenim je vse bolj frustriran in nezadovoljen, kar pri njem sproži 

potrebo po uporu in negativnem uveljavljanju. S svojim vedenjem prične kršiti 

merila odraslih okrog sebe in ker se vse stopnjuje, se osnovni konflikt še poglablja. 

Stanja tesnobnosti, ki se pri njem razvijejo ob teh dogajanjih, zna navsezadnje 

premagovati in dušiti le še z neprilagojenim vedenjem (Tomori v Caf, 2004).  

 
2.3 MOTNJA OKRNJENE POZORNOSTI Z NEMIRNOSTJO – MCD (MINIMALNA 

CELEBRALNA DISFUNKCIJA) ALI HIPERKINETIČNI SINDROM – ADHD (ANG. 

ATTENTION-DEFICIT/HIPERACTIVITY DISORDER)  

 

 Hiperaktivnost se uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se 

ponavadi začnejo v otroštvu. Motnja se razvije in pokaže že precej zgodaj, v prvih 

petih letih življenja, vendar pa otroke s hiperkinetičnim sindromom največkrat 

odkrijejo po prihodu v šolo, ko pri pouku ne zmorejo slediti ustaljenemu redu. 

Hiperkinetični sindrom predstavlja primanjkljaj pozornosti, težave v samoregulaciji 

in težave v nadzorovanju vedenja. Kaže se v značilnostih, kot so neorganizirana, 

slabo usmerjena in pretirana aktivnost; pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki 

zahtevajo miselno zavzetost; težnja po spreminjanju različnih dejavnosti. Otroci so 

pogosto impulzivni, nagibajo se k nezgodam in se zaradi nepremišljenih kršitev 
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pravil pogosto znajdejo v disciplinskih konfliktih. V šoli imajo velike težave, saj 

skušajo spremeniti pravila po svojem okusu, zaradi česar so med vrstniki manj 

priljubljeni in jih začnejo zavračati. Nemalokrat so stigmatizirani, ker so vključeni v 

terapevtske skupine, da bi z njimi lažje ravnali in jih obvladali. Čustveno in socialno 

so manj stabilni in manj zreli, v povprečju so v dve- do tri-letnem zaostanku za 

vrstniki. Pogosto so agresivni, eksplozivni in imajo pomanjkljiv občutek za strah. 

Poleg tega so zaradi slabe organizacije dela manj učinkoviti. Zaradi nenehnih 

neuspehov imajo čedalje slabšo samopodobo in nizko samospoštovanje (Kesič, 

2010). 

 Za nadzorovanje vedenja in pozornosti (samoregulacija) je odgovoren 

frontalni del možganske skorje, ki pri sindromu ADHD ni dovolj dejaven. Težave se 

pojavljajo pri 3–5 % otrok in so pogostejše pri dečkih. Pri deklicah se običajno 

odkrijejo pozneje, ker se izražajo v manj moteči obliki zaradi odsotnosti agresivnega 

in motečega vedenja.   
 

2.3.1 Trije tipi hiperaktivnosti  

 

 Izraziti, čisti tipi so zelo redki, ponavadi imajo otroci znake iz vseh treh ali 

vsaj iz dveh skupin. Diagnoza se sme postaviti samo ob pogoju, da so pri otroku 

našteti znaki prisotni dlje kot šest mesecev in to v vsaj dveh ali treh situacijah (bodisi 

v šoli/vrtcu in doma oz. v šoli in pri drugih socialnih situacijah, interesnih 

dejavnostih, ipd.). (Kesič, 2010): 

  

Nepozornost:  

 zunanji znaki otroka hitro zmotijo; 

 s težavo loči bistvene dražljaje od nebistvenih; 

 vzbuja občutek, da nas ne posluša, čeprav govorimo njemu; 

 pri opravljanju kakršnih koli nalog ima težave z organizacijo; 

 podrobnostim ne namenja dovolj pozornosti, pri šolskem delu naredi veliko 

napak; 

 pri vodenih igrah in nalogah ima težave z vzdrževanjem pozornosti, težko 

vzdrži dalj časa pri isti nalogi (sedeti in delati samostojno zmore le približno 

3,5 do 10 min); 

 pogosto zavrača naloge, ki od njega zahtevajo miselni napor; 

 ne sledi navodilom in nalog ne dokonča; 

 pri samostojnem in skupinskem delu ima težave; 

 pogosto izgublja stvari in pozablja na obveznosti.  

 

Nemirnost (hiperaktivnost):  

 otrok čezmerno veliko govori; 

 v neprimernih situacijah razposajeno teka naokoli, pleza; 

 pogosto maha z rokami ali se pozibava na stolu; 

 medtem ko se od njega zahteva sedenje, vstane s sedeža in hodi naokoli; 

 pri igranju in drugih poljubnih dejavnostih se le stežka utiša in posveti; 

 zaradi pomanjkanja samokontrole so pogoste disciplinske težave in nezgode.  

Impulzivnost:  
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 otrok odgovori, še preden do konca zastavimo vprašanje; 

 težko počaka, da pride na vrsto; 

 pogosto moti vrstnike, tako da se vmešava, vpada v igro, besedo; 

 težko presodi posledice svojih dejanj pred dejanji samimi; 

 težko upošteva posledice svojih preteklih dejanj; 

 s težavo upošteva navodila, čeprav jih pozna in nam jih lahko tudi razloži; 

 pogosto je krivec za različne nezgode; 

 otrok potrebuje več starševskega nadzora, hkrati pa spravlja starše v obup; 

 drugi pogosto označujejo njegova dejanja kot namerna, uporniška ...  

 

2.3.2 Vzroki ADHD 

 

 Vzroki za tovrstne težave so za zdaj še dokaj neznani. Morebitni vzroki so:  

 podedovanje temperamenta 

 težave matere v nosečnosti ali pri porodu (pomanjkanje kisika, nenormalno 

znižan krvni pritisk matere, izpostavljenostjo matere alkoholu, zdravilom, 

drogam in strupom iz okolja v času nosečnosti, zelo dolg ali kompliciran 

porod) 

 zgodnje prebolevanje otroških bolezni  

 epilepsija (napadi so lahko povod za oškodovanje pozornosti, kot tudi 

oškodovanje vedenjskega vzorca) 

 poškodbe glave 

 težave s sluhom (otrok zaradi slušnih težav lahko težko sledi navodilom) 

 bralne težave (zaradi tega težje sledi dejavnostim in navodilom) 

 perservacije: prisiljena ponavljanja (neprostovoljno ponavljanje gibov telesa, 

tiki) 

 družinska napetost 

 nadarjenost 

 večina novejših raziskav kaže, da starši niso neposreden vzrok za tovrstne 

težave. 

 

 Hiperaktivni otroci občutijo gibanje kot nujno potrebo in ne zmorejo sedeti 

pri pouku ali sedečih dejavnostih na miru. Potrebujejo osebnega spremljevalca, 

vodenje in strogo ter dosledno upoštevanje pravil vseh, ki z njimi sodelujejo. S 

sistematičnim pristopom, individualno usmerjenim delom in strokovno pomočjo 

otrokom s hiperkinetičnih sindromom lahko zelo pomagamo in omilimo njihove 

težave. Kljub težavam s pozornostjo se otroci učijo lahko zelo dobro, kognitivne in 

intelektualne sposobnosti niso nujno manjše in tudi socialno zmerno funkcionirajo. V 

adolescenci lahko težave, če jim niso pridružene druge motnje, povsem izzvenijo. Za 

hiperaktivne otroke je zelo pomembno ustvariti vsakodnevno rutino, ki daje občutek 

varnosti ter določiti čas aktivnosti in počitka. Navodila morajo biti jasna, natančna in 

razumljiva, namesto prepovedi sklepamo kompromise. Organiziramo gibalne 

dejavnosti, s katerimi so čim manj omejeni v gibanju, tako pri spontani kot pri 

usmerjeni aktivnosti (npr. zabavno in učinkovito je skakanje po trampolinu, drsenje 

po nagnjenih površinah in vrtenje okoli lastne osi). Predvsem sprostitvene tehnike 

impulzivnega posameznika počasi vodijo do umirjenega gibanja in tudi mirovanja 
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(npr. barvanje mandale ob meditativni ali klasični instrumentalni glasbi je sprostitev, 

ki se ji ne morejo upreti niti najbolj nemirni otroci). Prav tako je pomembno, da 

odstranjujemo razdiralne in moteče elemente iz otrokove vsakodnevne rutine (npr. 

moteče brate ali sestre v času pisanja domačih nalog, brnenje različnih aparatov ali 

strojev ...) ter da nagrajujemo pozitivne oblike vedenja. Vztrajanje pri spreobračanju 

in spreminjanju otrokovega temperamenta zagotovo ne bo obrodilo uspehov (Kunšič, 

2008). 

 

2.4 OTROCI S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 

 

 Otroci s specifičnimi učnimi težavami (SUT) so otroci s povprečno ali 

nadpovprečno splošno inteligentnostjo, ki imajo nekatere blažje ali hujše učne ali 

vedenjske težave. Gre za otroke, ki imajo zaradi specifičnih sposobnostnih 

okrnjenosti kljub svoji povprečni ali nadpovprečni inteligentnosti težave v osnovni 

šoli. Motnje so nevrofiziološkega izvora in niso primarno pogojene z vidnimi, 

slušnimi in motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi 

motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki, kulturno različnostjo in neustreznim 

poučevanjem, čeprav se lahko pojavijo skupaj z njimi. Izraz SUT je splošen izraz, ki 

označuje zelo raznoliko skupino motenj, od lažjih, zmernih do izrazitih, od 

kratkotrajnih do motenj, ki trajajo vse življenje (Kočnik - Goršič, 2002).  

 Specifične učne težave so zelo raznolika oblika motenj, ki so skrite; gre za 

motnje notranje narave. Ugotavljanje tipa motnje, narave in izraženosti 

primanjkljajev zahteva uporabo specialnih postopkov in specialističnih pregledov. 

Diagnoza zahteva interdisciplinarni pristop. Strokovnjak, ki sodeluje pri odkrivanju 

specifičnih motenj učenja in natančnejšem diagnosticiranju primanjkljajev, mora 

poznati, kako se specifične učne težave kot skupina razlikujejo od različnih vrst 

splošnih težav pri učenju (Končnik Goršič, 2002).  

S specifičnimi učnimi težavami se vzporedno pogosto porajajo vedenjske in odzivne 

značilnosti: nemir, hiter upad motivacije, slaba kontrola notranjih impulzov, čustvena 

nestabilnost in razdražljivost, nestrpnost, nepremišljenost, spremenljivo in za okolico 

moteče vedenje (Caf, 2004).  

 

Vrste specifičnih učnih težav (povzemam po Končnik Goršič, 2002):  

 specifična govorno-jezikovna motnja 

 specifična motnja branja in pisanja 

 aritmetični problemi 

 dispraksija
1
. 

Neverbalni specifični primanjkljaji: 

                                                 
1
  Dispraksija je skrita motnja, ki povzroča težave z gibanjem, koordinacijo, organizacijo in pri 

predelovanju senzornih informacij. Otroka lahko vodi v številne učne in socializacijske težave. 

Motnjo lahko spregledamo. Kljub primernim tehnikam učenja, spodbudnemu okolju in načeloma 

povprečnim intelektualnim sposobnostim imajo otroci z dispraksijo velike težave pri gibanju in učenju 

in žal največkrat veljajo za površne in lene. Dispraksija ne mine s starostjo. Gre za napako pri razvoju 

nevronov v možganih. Zaradi tega potrebujejo možgani dalj časa za predelavo informacij. ( Kesič, 

2009). 
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 primanjkljaji v socialnem zaznavanju in presojanju 

 manjše spretnosti v socialnih interakcijah 

 problemi s senzomotorično koordinacijo 

 problemi s taktilno zaznavo 

 težave pri prilagajanju novim in kompleksnejšim situacijam 

 težave pri oblikovanju strategij pri aritmetiki in drugih neverbalnih 

problemih. 

 

Kako prepoznamo otroka s specifičnimi učnimi težavami oz. s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja:  

 ima težave z branjem in pisanjem 

 ima težave na področju govora in jezika 

 ima težave s pozornostjo in koncentracijo, pri pouku ni zbran in ne posluša 

 je zelo nemiren 

 naloge rešuje hitro, površno in impulzivno 

 kar se nauči, hitro pozabi 

 pri delu je zelo počasen 

 zelo nespreten je pri telesnih in ročnih spretnostih 

 ima težave pri računanju, težko se nauči poštevanko 

 pri delu je slabo organiziran 

 pogostokrat se vede nepredvidljivo 

 za šolsko delo je slabše motiviran, ne kaže zanimanja. 

 

 Otroci z lažjo in zmerno obliko specifičnih učnih težav dosegajo na večini 

področij kurikuluma običajne, pričakovane cilje, na enem ali več področjih pa nižje 

od pričakovanega. Kljub različnim dobrim metodam poučevanja znotraj kurikuluma, 

ki je učinkovit pri zagotavljanju napredka učenca na drugih področjih, učencu ne 

uspeva premostiti težav in izboljšati izvajanja na šibkih področjih (otroci z lažjimi in 

zmernimi SUT so opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli 1996 v Kočnik- Goršič, 

2002).  

 Težja oblika specifičnih učnih težav, imenovana »primanjkljaj na posameznih 

področjih učenja« (PPPU) se odraža v šibkosti v temeljnih spretnostih, ki so tako 

močno izražene, da učencu otežujejo spremljanje in napredovanje na širših področjih 

kurikuluma. Uporaba veščin ustnega sporazumevanja ali grafičnega beleženja in 

predstavitve informacij je tako počasna, da omejuje napredek. Prisotnost notranje 

stiske, slabe samopodobe in znižanega samospoštovanja je jasno razvidna. Pojavljajo 

se težnje k izogibanju in izostajanju, neangažiranost in vedenjske težave. Otroci s 

težjimi oblikami SUT so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju 2000 (v Končnik - 

Goršič, 2002).  

 Otroci s specifičnimi učnimi težavami ali z motnjami v razvoju, ki ne 

uporabljajo posebnih, vidnih pripomočkov, v šolah pogosto niso deležni zadostnega 

razumevanja. Pogosto rušijo učiteljev sistem v razredu, vrstniki ga zbadajo, izolirajo 

in se norčujejo. Kadar učenec prejema dodatno učno pomoč strokovne službe, dobijo 

občutek, da ima njihov vrstnik privilegije (npr. kontrolne naloge piše sam v kabinetu, 

ob pomoči dodatnega didaktičnega gradiva ali daljši čas) in pogosto ne razumejo, da 

so težave enakovredne kot za tistega, ki je na invalidskem vozičku.  
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 Bolj kot sama motnja pa je otrokova predstava o lastni nesposobnosti in 

njegov odnos do šole in učenja ter odnos, ki ga imajo do otroka zaradi njegove 

neuspešnosti drugi ljudje, pomembnejša posledica za otrokovo nadaljnje 

izobraževanje in njegov vstop v življenje. To je še posebej odločilno v razmerah, kjer 

je šolska uspešnost ne le za učitelja, temveč tudi za starše najvažnejše merilo za 

vrednotenje otrokovih sposobnosti. Če prične otrok enačiti svojo šolsko neuspešnost 

s svojo splošno nevrednostjo, si ni težko zamisliti, kakšen vpliv lahko to ima na 

njegovo samopodobo in samospoštovanje, s tem pa tudi na njegovo prizadevanje na 

drugih poljih samopotrjevanja (Caf, 2004).  

 Tudi danes nepoznavanje nekaterih težav, motenj in drugačnosti v ljudeh 

vzbuja strah pred neznanim in povzroča oblikovanje stereotipov. Med otroki, ki se 

srečajo z vrstikom s posebnimi potrebami, je podobno in se odzovejo na različne 

načine. Zato se moramo v prvi vrsti z otroki temeljito pogovoriti, kakšen je otrok s 

posebnimi potrebami, kakšne so njegove težave in v čem se razlikuje od ostalih, da s 

svojimi dejanji ali besedami lahko zelo ranijo čustva drugih in s tem težav ne rešijo. 

Pred otroke postavimo jasna pričakovanja in jim pomagamo, da razmišljajo o 

različnosti med nami in o svojih ravnanjih (Kesič, 2010). 

 

2.5 NADARJENI OTROCI 

 

 Definicij nadarjenosti in talentiranosti je ogromno, kar je pravzaprav dokaj 

razumljivo, saj nadarjeni in talentirani otroci prav gotovo niso homogena skupina. 

Med njimi je cela vrsta razlik. Nadarjenost in talentiranost se lahko izraža na enem 

področju ali pri kombinaciji različnih področij, v različnih družbenih skupinah in v 

različnih življenskih obdobjih. Vsak otrok je svoj individuum, se izraža na svoj 

poseben način in ima njemu lastne posebnosti, zato je potrebno, da vsakega 

nadarjenega in talentiranega posameznika poskušamo razumeti individualno, 

spoznamo njegove bistvene značilnosti in potrebe ter na podlagi tega skušamo nuditi 

njemu in okolici najprimernejšo pomoč.  

 Splošno razširjeno mnenje je, da z nadarjenimi otroci ni nič narobe, vendar se 

pogosto prav med vedenjsko težavnimi otroki skrivajo neodkriti potencialno 

nadarjeni otroci. Če ne morejo viška svoje psihične in fizične energije sproti 

konstruktivno izkoriščati, se zadržana moč nabira in razdiralno sprošča v okolico. Ta 

jih prepoznava in obravnava z nadaljnjim omejevanjem le kot vedenjsko moteče 

nasilneže in začarani krog se zapre (Kroflič, 2001). Otrokovo vedenjsko težavnost 

velikokrat pripisujejo otrokovemu zaostajanju v socialnem razvoju in socialni 

nezrelosti, ne da bi se posvetili razvijanju pristopov, ki bi ustrezali otrokovim 

posebnim potrebam. Premalo upoštevamo, da je težavno vedenje mnogokrat 

otrokovo odzivanje na neustrezne vzgojne in izobraževalne pristope. Nadarjen 

učenec je lahko pogosto tarča posmeha sošolcev ali pa ga izločijo. Taki otroci se 

pogosto zapirajo vase in prenehajo razvijati nove ideje, samo da jih sošolci ne bi 

označili za posebneže.  

 Razlikovanje med hiperaktivnim in nadarjenim otrokom je pomembno in 

potrebno poznati, in sicer: pozornost, energija nadarjenega otroka je usmerjena in 

intenzivna, energija pri hiperkinetičnem otroku pa je razpršena. Nadarjen 
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posameznik se lahko ure ukvarja z nečim, kar ga zanima, hiperaktivni pa se nikoli ne 

morejo z nečim ukvarjati dalj časa.   

 Vse nadarjenosti pa ne bodo prišle do izraza, če otrok ne bo imel primernih 

vzpodbud okolja, prave motivacije in ustvarjalne žilice, ki ga bo silila v iskanje 

novega, boljšega. Nadarjeni otroci si želijo dokazovanja, uspehov in imajo običajno 

jasno začrtane cilje. Ko jih dosežejo, so zadovoljni in spet si znajo postaviti nove. 

Morda jih od drugih ljudi ločuje prav ta pot zagnanosti in želje po dobrih rezultatih.  

 

 

3 INKLUZIJA  

 

 

 Integracija je adaptacija posameznika na obstoječe učno-vzgojno okolje, 

inkluzija pa je akomodacija okolja na raznolikost stilov, potreb ... (Krapše, 2004). 

 V spletnem slovarju (2011) je inkluzija razložena matematično, kot odnos 

med množicama, pri katerem je ena množica podmnožica druge. Torej, če govorimo 

o inkluziji otrok s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju, pomeni, da so 

otroci s posebnimi potrebami kot skupina del širše množice, vključeni v našo družbo 

in socialno okolje, v katerem živijo.  

 Inkluzija pomeni sprejemanje in spoštovanje razlik. Inkluzija je koncept, 

kultura, ki ne izpostavlja drugačnosti, pač pa govori o različnosti in vključevanju 

vseh otrok ter odzivanju na njihove potrebe. Poudarek je na sprejetosti, sodelovanju 

in uspešnosti vseh otrok. Inkluzija je izpeljana iz idej o multi- in interkulturnosti, 

sožitju, tolerantnosti, sobivanju, strpnosti ipd.  

 Inkluzija za razliko od integracije odpira nove, predvsem socialne razsežnosti 

integracije, ki so bile pogosto zanemarjene. V integraciji se mora otrok s posebnimi 

potrebami prilagoditi okolju, inkluzija pa pomeni odziv, sprejemanje in prilagoditve 

okolja za socialno vključevanje otrok s posebnimi potrebami. Ne le v obvezno 

šolanje, temveč prav tako ali še toliko bolj v interesne dejavnosti, različne krožke, 

društva in podobno. Pomeni prilagajanje večinske skupine, načina dela, uporabo 

primernih metod in sredstev otrokom s posebnimi potrebami ter razumevanje in 

sprejemanje drugačnosti oz. različnosti v skupini. Inkluzija pomeni sprejeti človeka 

takšnega, kakršen je, z vsemi svojimi potrebami, zmožnostmi in sposobnostmi, 

njegove specifične življenjske okoliščine, njegovo enkratnost in neponovljivost. 

Inkluzija pogojuje spreminjanje šole in širšega okolja tako, da so upoštevane potrebe 

in individualne značilnosti vseh otrok. Zavedati se moramo, da vzgojno-

izobraževalna integracija ne more biti uspešna, če otrok s posebnimi potrebami ni 

socialno integriran (Skalar v Krapše, 2004).  

 Inkluzija, ki sledi vrednotam večkulturnosti, tolerantnosti, strpnosti in 

sobivanja, mora omogočati vsakemu posamezniku, da v njej sodeluje po svojih 

zmožnostih. V družbi se mora oblikovati inkluzivna kultura, ta podpira različne 

potrebe in sprejema različne posebnosti (različno narodnostno, jezikovno pripadnost, 

posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje, bolezni ipd.). Družba mora omogočati 

vključevanje vseh otrok v vrtec, šolo in ostale ustanove vzgoje in izobraževanja 

glede na njihove individualne značilnosti, posebnosti in interesov. Vzgojno-

izobraževalne ustanove pa morajo omogočiti in ponuditi individualne prilagoditve 

vsakemu posamezniku. In prav to je bistvo inkluzije − prilagajanje okolja vsakemu 
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posamezniku, ne pa posameznikovo (nasilno) prilagajanje splošnemu okolju, kot je 

veljajo pri integraciji (Opara, 2010). 

 

3.1 INKLUZIVNOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU  

 

 Položaj oseb s posebnimi potrebami je ogledalo družbe kot celote. 

Neodtuljiva pravica vsakega posameznika je, da je integriran v družbo, kakršen je. 

Naša družbena in kulturna pisanost se zrcali tudi v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. Izobraževanje je temeljna sestavina zagotavljanja socialne vključenosti in 

neodvisnosti vseh oseb, vključno invalidov, na vseh stopnjah. 

 Avtorica D. Zaviršek poudarja, da pojem inkluzija − socialno vključevanje – 

temelji na novih vrednotah in pojmovanju, da je vsak posameznik unikaten. Različni 

posamezniki imajo pravico oz. morajo biti vzgajani in izobraževani skupaj. Inkluzija 

otrok s posebnimi potrebami je naslovljena v večji meri na šolo, pedagoga in na 

razred oz. skupino, v kateri je otrok s posebnimi potrebami. Posmehovanje otrokom, 

ki živijo z govornimi, senzornimi, duševnimi in telesnimi posebnostmi, je posledica 

brezbrižnosti odraslih, poudarja Zavirškova (v Akerman, 2009). Pogosteje, kot so 

zaradi različnih posebnosti otroci »drugačni«, s tem zaznamovani in tuji ter zato hote 

ali nehote odrinjeni, bolj se poglablja socialna razdalja. Skupnosti, ki temeljijo na 

razumevanju različnosti kot posledici človeške raznovrstnosti, so odpornejše, 

kompleksnejše in v njih ljudje živijo dlje (v Akerman, 2009).  

 Inkluzivno izobraževanje ni le stvar otroka s posebnimi potrebami. Moralo bi 

biti del pristopa »inkluzija za vse«, kjer je vsak otrok vrednost in odgovornost vseh. 

Inkluzivno  

izobraževanje je potrebno jemati kot del razvoja inkluzivne družbe. Zahteva skupno 

vizijo in močno vodenje na vseh nivojih (Golob, 2011).  

 Inkluzija ponuja rešitev z zmanjševanjem družbene stigmatizacije znotraj 

šolskega polja, ki je pogosto razumljena kot proces usmerjanja in odzivanja na 

raznolikosti potreb vseh učencev prek povečevanja participacije v učenju, kulturi in 

skupnosti ter prek zmanjševanja izključevanja znotraj izobraževalnega sistema, pa 

tudi prek popolnega izpada iz tega sistema, piše D. Hozjan v prispevku na 7. 

mednarodnem znanstvenem sestanku Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju (Hozjan, 

2010). 

 

3.2 ZAKONODAJA  

 

 Zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami 

v Republiki Sloveniji urejajo:  

 

1. Ustava RS (Ur.l. RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000) in ustavni zakoni o 

spremembah in dopolnitvi členov Ustave RS (Ur.l. RS 69/2004):  

»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 

prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino« (14. člen).  
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»Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. 

Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe 

imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. 

Izobraževanje in usposabljanje se financira iz javnih sredstev« (52. člen).  

 

2. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)  

je krovni zakon v Sloveniji, ki naj bi preprečeval in odpravljal diskriminacijo 

invalidov ter zanje ustvarjal enake možnosti na vseh področjih življenja (Ur.l. RS, št. 

94/2010). Zakon prepoveduje diskriminacijo na podlagi invalidnosti, zajema ukrepe 

za izenačevanje možnosti invalidov, predvideva nosilce nalog, njihove pristojnosti, 

obveznosti in postopke v sporih v primerih diskriminacije na podlagi invalidnosti 

(Zupan, S., 2011).  

 

3. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju RS (1995)  

je postavila zasnovo vzgoje in izobraževanja (VIZ) oseb s posebnimi potrebami od 

vrtcev do visokošolskega izobraževanja. Področje VIZ otrok s posebnimi potrebami 

ni bilo opredeljeno kot posebno področje, temveč integrirano v vsa druga.  

 

4. Zakon o vrtcih (Ur.l. RS 100/05 UPB2)  

določa, kdo so otroci s posebnimi potrebami in kakšne programe potrebujejo. 

 

5. Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 –UPB3, 102/07)  

izpostavlja izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in zagotavlja prilagoditev 

metod in oblik dela, vključitev v dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in 

skupinske pomoči. Predvideva pravico do individualiziranega programa za učence. 

Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do strokovnega delavca s specialno 

pedagoško izobrazbo. Starši otroka s posebnimi potrebami imajo pravico, da ga 

vpišejo v osnovno šolo v njegovem okolišu. 

 

6. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP − Ur. l. RS, št. 54/00; 

spr. Ur. l. RS, št. 118/06; Ur. l. RS, št. 3/2007 UPB).  

 

 Zakonodaja, ki podpira inkluzivno izobraževanje, zagotavlja enake možnosti 

napredovanja v razvoju za vse ter kakovostno življenje oseb s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami (Zupan, 2011). 

 

3.2.1 Zakonodaja na področju Evropske unije  

 

 Zakonodaja Evropske unije obsega kar nekaj dokumentov o inkluzivnem 

izobraževanju: 

 

1. Splošna deklaracija o človekovih pravicah 

2. Deklaracija o pravicah invalidov 

3. Dunajska deklaracija 

4. Resolucija o enakih možnostih za invalide Sveta Evrope, 20. 12. 1996  

5. Evropska socialna listina (poglavje 15 in 17) 
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6. Akcijski načrt Sveta Evrope 2006–2015 (odstavek 4) 

7. Resolucija o vključevanju invalidnih otrok in mladostnikov v splošne 

izobraževalne programe, Svet Evrope, 31. 5. 1999  

8. Konvencija združenih narodov o pravicah ljudi z invalidnostjo (poglavje 24) 

9. Lizbonska deklaracija 2007 

10. Manifest o inkluzivnem izobraževanju EASPD 2009, 15 let po Salamanški 

deklaraciji. 

 

 Salamanška deklaracija (1994) je prva in zato do sedaj najpomembnejša 

objava o inkluzivnem izobraževanju. V tej izjavi je zapisano, da redne osnovne šole z 

inkluzivnim programom predstavljajo najuspešnejši način boja proti diskriminaciji, 

ustvarjajo prijetne skupnosti, večini otrok omogočajo uspešno izobraževanje, 

obenem pa zmanjšujejo stroške celotnega izobraževanja. Glasi se takole:  

»Mi, delegati Svetovne Konference Specialnega izobraževanja, ki predstavljamo 92 

vlad in 25 mednarodnih organizacij, zbrani tukaj v Salamanci, Španiji, od 7. do 10. 

junija 1994, s tem ponovno zagotavljamo našo predanost Izobraževanju za Vse, 

priznavamo potrebo in nujnost podajanju izobraževanja otrokom, mladini in odraslim 

s posebnimi potrebami znotraj rednih izobraževalnih sistemov in tako potrjujemo 

Okvir za Akcijo za Specialno Izobraževanje ter da naj vlade in organizacije vodi duh 

odločb in priporočil« (Golob, 2011).  

 

 

Po Salamanški deklaraciji  

 ima vsak otrok temeljno pravico do izobraževanja in se mu mora nuditi 

priložnost, da doseže in ohranja sprejemljivo raven učenja,  

 ima vsak otrok enkratne značilnosti, interese, sposobnosti in učne potrebe,  

 naj bi bili izobraževalni sistemi oblikovani, izobraževalni programi pa 

predstavljeni tako, da bi upoštevali široko raznolikost značilnosti in potreb,  

 morajo tisti s posebnimi izobraževalnimi potrebami imeti dostop do rednih šol, 

ki jih lahko sprejmejo znotraj pedagogike, ki je usmerjena na otroka in je 

zmožna zadovoljiti te potrebe,  

 so redne šole z inkluzivno orientacijo najbolj učinkovito sredstvo za boj zoper 

diskriminatorno vedenje in ustvarja prijazne skupnosti, gradi inkluzivno družbo 

in dosega izobraževanje za vse;  

 naj redne šole nudijo učinkovito izobraževanje za večino otrok in izboljšujejo 

učinkovitost in ultimativno stroškovno učinkovitost celotnega izobraževalnega 

sistema.  

 

3.3 URESNIČEVANJE INKLUZIJE Z METODAMI PLESNO-GIBALNE TERAPIJE 

 

 Po lastnih dosedanjih izkušnjah ugotavljam, da z vključevanjem metod 

plesno-gibalne terapije v vzgojno-izobraževalno delo s skupino (v šoli, vrtcih, 

krožkih, društvih, interesnih skupinah) lahko zelo učinkovito izvajamo inkluzijo 

otrok s posebnimi potrebami. Kajti že gibanje samo omogoča sproščene medsebojne 

odnose in razvijanje komunikacijskih sposobnosti. Prek neverbalne komunikacije je 

stik lažji in pristnejši, ugodno počutje, ki ga ustvarja telesna aktivnost,vpliva na naše 
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osebno zadovoljstvo, hkrati pa je sprejemanje posameznikov s posebnostmi, 

medsebojno uglaševanje in povezovanje skupine kot celote preko gibanja, plesa in 

gibalnega ustvarjanja intenzivnejše. Še posebej metode plesno-gibalne terapije nudijo 

občutek uspešnosti in potrditve, saj omogočajo vsakomur, da svobodno in varno 

kreira, kolikor in kar v danem trenutku zmore. Starejši kot so otroci, težje je 

sprejemanje in prilagajanje posebnostim. Vse to pa zahteva spremembe med učečimi 

se in učitelji, pa tudi starši,ter spremembe v delu, stališčih in vrednotah učiteljev in 

širšega družbenega okolja. Le strokovno in didaktično dobro izobražen učitelj lahko 

uresničuje načelo inkluzije v razredu, kar še posebej velja za plesno področje.  

 V prispevku iz 7. Znanstvenega sestanka z mednarodno udeležbo 

Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju Geršakova poudarja, da ustvarjalni gib − kot 

celosten učni pristop in kot metoda plesno-gibalne terapije − uresničuje inkluzijo 

otrok s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju. Omenjeni pristop zmanjšuje 

vzgojno-izobraževalno neuspešnost. Pozitivni učinki se v največji meri kažejo na 

socio-emocionalnem področju, saj ustvarjalni gib pripomore k sproščenosti v 

razredu, pozitivni komunikaciji in dobrim medsebojnim odnosom. Otroci imajo 

posledično boljšo samopodobo, so bolj strpni do sebe in drugih, kar pripomore k 

pristnejšemu navezovanju stikov in prijateljskih odnosov (Geršak, 2010).  

 Krofličeva in Gobčeva (1995) ugotavljata, da so gibalne dejavnosti za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju pomemben spodbujevalec duševnega in telesnega 

razvoja. Prek gibalih dejavnosti se namreč posameznik vključuje v igro s 

sodelujočimi, osvaja prostor in se orientira v njem, razvija psihomotorične 

sposobnosti, samostojnost in ustvarjalnost, sprošča napetosti, se umirja in doživlja 

ugodje ter povečuje učne učinke. 

 Z metodami plesno-gibalne terapije je uresničevanje načel inkluzije otrok s 

posebnimi potrebami mogoče v veliki meri, saj v plesu in gibalnem ustvarjanju 

izhajamo iz otroka kot individuuma, njegovih fizičnih in psihičnih sposobnosti in 

potreb. Dejavnosti in aktivnosti so prilagojene na način, kjer je možen in opazen 

prispevek vsakega posameznika ter razvoj iskrenih odnosov fizičnega zaupanja in 

psihične varnosti. Kot vodja usmerjam, medtem ko vsebino soustvarjajo otroci. Z 

uporabo metod plesno-gibalne terapije v plesnih dejavnostih združujemo akcijo in 

misel, telo in duha. Vsi otroci, ne le otroci s posebnimi potrebami, pridobivajo 

občutek sposobnosti, uspešnosti, sprejetosti in zavesti o lastni vrednosti. Nenazadnje, 

kot je bilo v nalogi že omenjeno, gibalna dejavnost in ples vsem otrokom omogočata 

občutek telesa kot celote, zavedanje njegovih delov, užitek, sproščanje in postopno, a 

vztrajno lajšanje stikov, odpiranje komunikacije med nami, omogočanje 

medsebojnega povezovanja in spodbujanje empatije. Tudi telesni izraz ob glasbi 

osvobaja človeka in ustvarja pogoje za razvoj vseh njegovih sposobnosti.  
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4 POMOČ Z UMETNOSTJO  

 

4.1 UMETNOSTNA TERAPIJA – PLESNO-GIBALNA TERAPIJA 

 

 Plesno-gibalna terapija (PGT) je kreativna oblika terapije, ki uporablja 

gibanje in ples v povezavi z glasom, glasbo in ostalimi umetnostnimi mediji kot 

terapevtsko ali zdravilno sredstvo in skozi telo vpliva na duševnost. Pot verbalnih 

terapij je nasprotna, saj skušajo vplivati na telo in vedenje skozi duševnost (Payne v 

Kroflič, 1999). Paynova v knjigi Dance Movement Therapy − Theory, Research and 

Practice pravi, da je »plesno-gibalna terapija /.../ psihoterapevtska metoda uporabe 

giba in plesa, preko katerega se posameznik lahko kreativno vključuje v proces svoje 

emocionalne, kognitivne, psihične in socialne integracije« (Payne, 2006). Izvaja se v 

skupinah ali individualno v procesu vzgoje in izobraževanja, zdravljenja in 

socialnega skrbstva, pa tudi v privatni praksi. Plesni terapevt nudi oporo in spodbuja 

klienta k izražanju.  

 Po mnenju Ameriškega združenja je plesna terapija »psihoterapevtska 

uporaba gibanja kot procesa, ki spodbuja čustveno in fizično integracijo 

posameznika. (ADTA 1972)« (Levy, 1988).   

 V leksikonu Ples pa lahko preberemo, da je »plesna terapija /.../ oblika 

umetnostne terapije, ki temelji na spodbujanju čustvenega doživljanja in sproščanja 

čustev, ki prispeva k socializaciji s pomočjo giba in individualnega ter skupinskega 

gibalnega ustvarjanja« (Leksikon CZ, 1990).  

 Plesno-gibalna terapija izhaja iz ideje, da sta telo in duša neločljiva, da 

telesna drža in gibanje na poseben način odražata notranja čustvena stanja in da 

spremembe v telesni drži in obnašanju lahko vodijo do psihičnih sprememb ter s tem 

spodbudijo zdravje in rast. Povezanost in celovitost telesa, duševnosti in duha 

povdarja tudi vzhodna filozofija, ki je s svojim razširjanjem delno tudi vplivala na 

razvoj plesne terapije (Vogelnik, 2002). 

 Začetnik oblikovanja plesne terapije je R. Laban (1879−1958), ki je med 

obema svetovnim vojnama v psihoterapijo vključeval ples kot način, s katerim bi 

ljudje lahko obnovili dvoje duševno zdravje in svojo osebno celovitost. Ponudil je 

strukturo in analizo gibanja v nestilizirani učni tehniki. Razvil je plesno terapijo 

»Laban Movement Observation and Analysis« (opazovanje in analiza gibanja). 

Prostor, moč, čas in tok gibanja so osnovne kategorije, s katerimi je mogoče 

opredeliti vsako človekovo gibanje (vsakdanje, športno, plesno). Ko se človek giblje, 

se giblje v prostoru in času, z določeno močjo in v določenem toku (Kroflič, 1992).  

 Prve plesne terapevtke (Marian Chase – ZDA, Mary Wigman − začetnica 

avtentičnega gibanja Evropa, sledile so jima Mary Whitehouse, Trudi Schoop, 

Irmgard Bartenieff) izhajajo iz sodobnega plesa, v katerem so se po 2. svetovni vojni 

začeli porajati novi pojmi, kot so spontanost, avtentičnost (pristnost) osebnega izraza, 

zavedanja telesa ter teme, ki so poudarjale čustva in odnose, kar je neposredno 

vplivalo na bistvo plesne terapije (Vogelnik, 2002). 

 Plesno-gibalna terapija kot oblika pomoči z umetnostjo je vrsta terapije, kjer 

je telesno gibanje, izražanje in ustvarjanje z gibom osnovno terapevtsko sredstvo. 

Zdravljenje poteka skozi proces doživljanja in ustvarjanja preko gibanja, glasbe, 

telesnega izražanja, sproščanja, medsebojnega sodelovanja in je usmerjeno k rasti 
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pozitivnega samospoštovanja posameznika ter graditvi kreativnega mišljenja. 

Omogoča postopno soočanje z negativnimi izkušnjami in čustvi − jih gledati, sprejeti 

in razumeti iz oddaljenosti, telesno predelati. Z gibalnim izražanjem prikažemo vse 

tisto, kar je včasih nemogoče ubesediti. Aktivira se naša podzavest. Osnova plesne 

terapije so ustvarjalne plesne improvizacije in nezavedno avtentično gibanje po 

svobodnih asociacijah (Vogelnik, 2002). Ples, gibanje in telesno izražanje ob glasbi 

ali brez nje pa hkrati sprošča pozitivne čustvene vrednote − zadovoljstvo, srečo, 

veselje.  

 

 Cilj ni dovršena umetniška stvaritev in ne izdelek, ki bi ga ocenjevali po 

strokovnih estetskih merilih. Pomemben je proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti 

posameznika. Umetnostna terapija je primerna za vsakega človeka in ne samo za 

umetniško nadarjene posameznike. Uporaba plesa in giba kot umetnostnega medija 

izražanja omogoča posamezniku pogled z druge perspektive in nenehno odpira vrata 

komunikacije, ki so bila za nekatere trdno zaprta. Grubešičeva v svoji specialistični 

nalogi piše o plesni skrivnosti, v kateri deluje telo kot sprejemnik, posredovalec in 

izvajalec, ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se odziva nanje. 

Oseba, ki je v procesu terapije, se pričenja zavedati telesa in njegovih delov, številnih 

možnosti gibanja v času in prostoru ob različni količini uporabljene energije in ob 

lastnih svojstvenih vzorcih gibanja (Grubešič, 2001).  

 Osnovni cilj plesno-gibalne terapije je pomagati ljudem – zdravim, čustveno 

oz. telesno omejenim ali posameznikom z različnimi motnjami – da (ponovno) 

izkusijo temeljno enotnost telesa, duše in duha in da si pridobijo občutek za 

celovitost (Levy, 1988).  

 

 Plesno-gibalna terapija stremi k celovitemu razvijanju posameznikove 

osebnosti. Payne opredeljuje pomen plesno-gibalne terapije (v Kroflič, 1999):  

 prispeva k samozavedanju (ustrezna telesna slika daje občutek notranje 

strukture, zmanjša impulzivnost, omogoča odkrivati samega sebe, vzbuja 

zadovoljstvo s samim seboj, dviga samospoštovanje in občutljivost za 

neverbalne znake ...)  

 Razvija socialne sposobnosti (spodbuja socialne stike, veča zaupanje do 

drugih, širi okvire prilagodljivosti, spodbuja skupinsko reševanje problemov, 

lajša dosledno upoštevanje pravil, zvišuje empatijo, vzdrževanje in delitev 

pozornosti, vodenje in podrejanje, sprejemanje stikov preko dotika, 

iniciativnost in sodelovanje v aktivnostih ...)  

 Izboljšuje možnosti za izražanje čustev in domišljije preko telesa,  

 omogoča občutek uspeha in zadovoljstva,  

 lajša povezavo med zunanjimi in notranjimi dražljaji,  

 izboljšuje spretnosti (npr. koordinacijo in ravnotežje, prostorsko orientacijo),  

 prispeva k smiselnemu organiziranju, interpretiranju in ravnanju v vsakdanjem 

življenju,  

 privzgaja vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven in 

sprejemljiv način, 

 usposablja otroka oz. odraslega za kreativno vključevanje v družbo in 

preprečuje konformizem.  
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Cilji plesno-gibalne terapije so:  

 spoznavanje (razumevanje in sprejemanje oseb, s katerimi delamo, takšnih, 

kakršne so),  

 pomoč (kaj posameznik potrebuje, kakšne so njegove pomanjkljivosti oz. 

manjše sposobnosti, njegove težave in problemi − z analizo zastavljeni 

terapevtski cilji),  

 vzdrževanje ali  

 izboljšanje psihofizičnega stanja osebe.  

 

 Namen plesne terapije je sprostiti naravni tok telesnega izražanja, ki je lasten 

posamezniku. Gibanje je način komuniciranja neposrednega telesnega doživljanja, ki 

ga ljudje v otroštvu uporabljajo povsem naravno. V času odraščanja pa se često 

naučijo omejevati to veselo izrazno gibanje. Plesna terapija se osredotoča na 

spontano osebno gibanje, ki izhaja iz plesalčevega doživljanja, ne pa iz naučenih 

formalnih plesnih figur (Vogelnik, 2002). 

 Frostigova poudarja, da ima ustvarjalno gibanje (kar je pomemben del plesno-

gibalne terapije) večkratno vrednost, ker prispeva k razvoju hkratnega zavedanja 

sebe in okolja, ker krepi predstavljivost, integrira zavedanje, zaznavanje, 

spominjanje, čustva, misli in akcijo. Ustvarjalno gibanje je še posebej koristno za 

kulturno prikrajšane in zavrte otroke, otroke s primanjkljaji v zaznavanju, za tiste z 

učnimi težavami in za duševno zaostale, torej za vse, ki jim je iz različnih razlogov 

skupna pomanjkljiva prestavljivost (Frostig v Kroflič, 1992). Jane Downes (Levy, 

1988) opisuje cilje plesne terapije za otroke s posebnostmi v razvoju, ki jim ni bila 

dana posebna diagnoza:  

 omogočiti otrokom, da si pridobijo zavest o svojem lastnem bogastvu,  

 pomagati otrokom, da zaznajo sebe kot pomembne, da sporočajo ideje in 

čustva in 

 da izkusijo svoj lastni smisel kot aktivno moč v svojem življenju. 

 

 Plesna terapija vključuje tudi druge umetnostne medije, glasbene in likovne 

vzpodbude, pa tudi dramske prvine. Z glasbeno terapijo ima skupne časovne, 

ritmične in dinamične sestavine, glasba je sestavni del plesa in giba. Z likovno 

terapijo pa ima plesna terapija skupne prostorske oblikovne sestavine. Vse tri oblike 

terapije se med seboj dopolnjujejo in učinkujejo psihoterapevtsko skozi delovanje 

subjekta na umetniški način. Tako je pristop k posamezniku še bolj celovit in 

obenem raznolik. Plesno-gibalna terapija se povezuje tudi z drugimi pristopi, kot sta 

npr. igra vlog in igralna terapija v prožno, aktivno, ustvarjalno dogajanje, interakcijo 

v skupini (Kroflič, 1999).  

 G. Ammon (predstavnik nemške dinamične psihiatrije) je razvil plesno 

terapijo, ki je integrirana z drugimi vrstami terapij: skupinsko, glasbeno, 

individualno, terapijo okolja. Plesna terapija se v njegovem pristopu začenja z 

meditativno glasbo in notranjim uglaševanjem za ples. Udeleženci se svobodno 

gibljejo in vključujejo v skupino. Nastaja energetsko polje socialne interakcije. 

Ammonova terapija temelji na holističnem pojmovanju človeka kot posameznika z 

lastno identiteto, ki jo lahko realizira znotraj različnih skupin in ki se lahko spreminja 

skozi celo življenje. Skupina in posameznik potrebujeta drug drugega. Telo in 
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telesno osnovane aktivnosti zavzemajo v dinamični psihiatriji osrednje mesto, kjer 

omogočajo tudi stik z ljudmi, ki niso dostopni s pomočjo verbalnih metod. Ammon 

pojmuje človeka kot duševno in duhovno bitje, ki je telesno povezano s okoljem 

(skupino). Kultura in narava se srečujeta v telesu; zavestni in zunajzavestni procesi 

potekajo v njem in se izražajo skozenj (Hermans in Rutter Saris v Kroflič 1999).  

 Plesna terapija je zelo primerna za ljudi s telesnimi in duševnimi omejitvami; 

za tiste, ki ne morejo govoriti o svojih čustvih, npr. otroke z avtizmom ali psihotike. 

Primerna je tudi za ljudi v stresu, za ljudi s čustvenimi težavami in za ljudi z 

imobilizirajočimi organskimi boleznimi (kot npr. Parkinskonova bolezen ali kap); 

tudi za ljudi, ki preveč intelektualizirajo. Ljudem z raznimi spazmatičnimi težavami 

lahko na aktiven način pomaga pridobiti kontrolo nad krči. Ples pozitivno vpliva na 

kontrolo grobe in fine motorike, živčnih funkcij, na boljše delovanje krvnega obtoka 

in raznih notranjih organov. Čustvena plat dviga gibanje s povsem mehanične ravni 

telesne vadbe in s tem vpliva ne le na telesno in fiziološko, ampak tudi na psihično 

plat naše osebnosti. Otrok si z gibnimi izkušnjami gradi podobo sveta okoli sebe, 

gibne zmožnosti ga vodijo k zavedanju telesne zgradbe in telesne samopodobe, 

kasneje v življenju je telesno gibanje tesno povezano tudi s človekovim kognitivnim 

razvojem, zlasti pri sprejemanju in pomnjenju novih informacij (Vogelnik, 2002). 

 Grubešičeva (2001) je raziskovala učinke metode ustvarjalnega giba in plesa 

kot oblike pomoči z umetnostjo v vzgoji in izobraževanju oseb z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju in ugotovila velik napredek v njihovem ustvarjanju, razvoju 

njihovih psihofizičnih sposobnosti in napredek v socialnih spretnostih. Metodo 

ustvarjalnega giba in plesa v vzgoji in izobraževanju oseb z motnjo v duševnem 

razvoju je Grubešičeva tudi prijavila na Urad RS za invalide kot inovacijo za osebe z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju, kjer so jo leta 2002 tudi potrdili.  

 Vesna Geršak v prispevku Tudi osebe s posebnimi potrebami so plesno 

gibalno ustvarjalne piše, da se pozitivni učinki uporabe ustvarjalnega giba pri osebah 

s posebnimi potrebami kažejo na različnih področjih. V skupinskem delu so osebe 

bolj sproščene, motivirane za delo in ustvarjalne. Z domišljijo, ki jo uporabljajo pri 

ustvarjalnem gibu, krepijo koncentracijo in vizualizacijo, razvijajo empatijo, 

ustvarjalno mišljenje in govor. Prav tako se krepi socialna komponenta, zboljša se 

komunikacija, kar doprinese k pozitivni klimi. Metoda ustvarjalnega giba in plesa je 

dobrodošla za različne tipe oseb s posebnimi potrebami. Namen plesno-gibalne 

terapije pri osebah s posebnimi potrebami je ustvariti gibalno dejavnost, ki je 

pomembna za njihov razvoj in izboljšanje fizičnih ter umskih kvalitet. Več kot jo 

uvajamo, boljši so rezultati, boljše je počutje teh posameznikov (Geršak, 2005).  

 Payne navaja, da prihaja do zmot in nerazumevanj glede plesno-gibalne 

terapije (Payne, 1992) in sicer, da plesna terapija ni primerna za kliente, ki imajo 

težave s koordinacijo ter da je plesna terapija zgolj za tiste, ki imajo prirojen občutek 

za ritem in gibanje. Prav tako je zmotno, da je plesna terapija dobra le za osebe, ki so 

neizkušene v kreativnem izražanju. Po Paynovi je napačno razmišljanje tudi, da so 

plesni terapevti zgolj učitelji, ki delajo s klienti ali pacienti v bolnišnicah ali šolah s 

prilagojenim programom. 

 V plesno-gibalnem terapevtskem procesu osebe sodelujejo na neverbalnem 

nivoju, z gibanjem kot medijem sporočanja. Ustvarjalni ples, improvizacija in 

spontano, nezavedno gibanje so temelji plesno-gibalne terapije (Payne, 1990). Oseba, 
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ne terapevt, nadalje navaja Paynova, je tista, ki kreira spremembe. Vendarle pa je 

terapevt tisti, ki mora verjeti, da je oseba, s katero dela, sprememb sposobna.  

 

4.2 PLESNO-GIBALNI ANIMATOR/TERAPEVT  

 

 Plesno-gibalna terapija temelji na analizi klientovega gibanja in spodbujanja 

sprememb preko gibanja. Vsak premik v načinu gibanja se namreč »razlije« po 

celotni osebnosti. Plesni terapevt preučuje povezave med klientovo mišično 

dejavnostjo, čustvovanjem in mišljenjem ter pomaga klientu pri ozaveščanju 

(Bartenieff in Lewis v Caf, 2004). Z analizo klientovega gibanja plesni terapevt dobi 

vpogled na njegovo uporabo telesa kot celote, njegovo držo, dihanje, rabo prostora in 

občutek zavesti o telesu. Na začetnih srečanjih lahko klienta spodbudi, da prosto giba 

in se preko gibanja izrazi, kasneje terapevt z zrcaljenjem klientovega gibanja okrepi 

njegovo sprejemanje in dojemanje. Terapevtova naloga je pomagati klientu, da najde 

sprejemljivo identiteto in zadovoljivo obliko vedenja zase in za okolje. Klient si tako 

pridobiva občutek večje kontrole nad lastnim življenjem. Ples je sredstvo, ki nudi 

tako subjektivno kot objektivno izraznost in dejavnost (Grubešič, 2001).  

 Plesni terapevt uporablja pri svojem delu različne plesne sloge in zvrsti − od 

sodobnega ustvarjalnega gibanja do formalnih plesnih oblik, odvisno od potreb 

posameznega klienta ali skupine.  

 

 Veronica Sherborne (v Vujanovič, 2005) takole opredeljuje bistvene kvalitete 

umetnostnih terapevtov: 

 čustvena stabilnost. Gradi se od otroštva, do neke mere jo je možno osvojiti 

tudi s treningom, včasih pa je rezultat življenjskih izkustev. Čustveno stabilna 

oseba ve, kje je, kakšno vedenje je zmožna sprejeti od drugih in kako se je 

treba soočiti z nesprejemljivim vedenjem. 

 Zmožnost povezati se s prizadetim klientom. 

 Terapevt mora biti sposoben poiskati močne točke klienta, znati mora 

opazovati in biti hkrati sposoben intuitivnega odločanja, osnovanega na 

izkušnjah. 

 Smisel za humor in dar za igranje. 

 Dejavnosti morajo biti zanimive, prijetne in morajo povzročati ugodje. Potem 

šele lahko sledijo bolj neugodne faze, kar velja zlasti za otroke. 

 Direktnost in poštenost. Klienti intuitivno zaznavajo, ali so terapevti pri svojem 

delu pošteni. 

 Prožnost in vzdržljivost. Delo, še zlasti s klienti z različnimi težavami, je 

naporno. Od terapevta zahteva veliko psihične in fizične moči. Zato je za 

terapevte nujno, da najdejo načine ponovnega »polnjenja baterij«.  

 

 Po Paynovi plesni terapevt pristopi do klienta/-ov na dva načina (Payne, 

1990): 

1. Zunanji pristop: terapevt kot vodja skupine predlaga ali določi temo, gibalno igro 

in strukturo srečanja, skupina pa deluje v okviru tega. Gibanje se navadno dogaja z 

odprtimi očmi, v odnosu do skupine in se nanaša na konkretno osebo ali predmet.  
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2. Notranji pristop: gibanje se začne oz. izhaja iz skupine in njenih interakcij, 

občutkov in odzivov. Vsak posameznik kreira gib individualno. Najpogosteje se 

gibamo z zaprtimi očmi, z vzpodbudo »gibajmo se, kot če bi ...«. Gibanje izhaja iz 

notranjih procesov, ki jih je klient začutil, jih gibno ozavestil ter izrazil; pa tudi iz 

telesnih zaznav, občutkov ali iz spontanih gibnih reakcij na slučajne zunanje 

spodbude. Delo je usmerjeno v raziskovanje samega sebe. Plesna terapija običajno 

poteka v skupini. Začne se z ogrevanjem, ki pogosto »ponudi« material ali izhodišče 

za nadaljnje delo med srečanjem. Vsak posameznik v skupini se giba spontano, 

največkrat brez usmerjanja terapevta. Terapevt se lahko odziva ob klientu tako, da 

zrcali njegovo gibanje, usmeri pozornost na nekatere posebne gibe ali da ga povabi, 

naj najde besede za porajajoča se čustva.  

Neverbalne izkušnje na koncu lahko ubesedimo in jih na tak način »pozunanjimo«, 

osvetlimo ter delimo z ostalimi v skupini.  

 Paynova navaja (Payne, 1992), da če želi plesni terapevt slediti ciljem, mora v 

prvi fazi najprej vzpostaviti odnos zaupanja in varnosti z osebo ter oblikovati okolje, 

ki omogoča komunikacijo in v katerem je možno izraziti vsak občutek brez strahu. 

Skozi gibanje in ples vsak notranji svet posameznika postane jasnejši, posameznik 

lahko mnogo bolj izrazi svoje notranje simbole, v plesu pa povezave postanejo vidne, 

zaznavne.  

 Po natančnem opazovanju gibanja lahko plesni terapevt ugotovi, kdaj 

potrebuje skupina novo spodbudo, piše Sherbornova (Sherborne v Vujanovič, 2005). 

Kot nadaljuje, naj bi plesni terapevt vpeljal v skupino zanjo najbolj naravne načine 

gibanja (gibalne izkušnje morajo biti namreč za skupino uspeh). Spodbujal naj bi 

načine gibanja za povečanje raznolikosti gibalnega slovarja (ideje za gibanje bo 

spreten terapevt dobil od posameznikov iz skupine).  

 

 Razlikovanje med plesno-gibalnim animatorjem in plesno-gibalnim 

terapevtom: 

1. Plesni vaditelj/učitelj, ki je pedagoško in plesno izobražen ter ima znanje o 

vodenju skupin in skupinski dinamiki, ima dopolnilno vlogo. Področje tako enega 

kot drugega je delo z ljudmi vseh starosti, ki imajo socialne, emocionalne, senzorne, 

kognitivne in fizične težave. Plesni vaditelj/učitelj in plesni terapevt lahko delujeta v 

ustanovah, kot so psihiatrične bolnišnice, dnevni varstveni centri, zdravstveni centri, 

šole s posebnimi potrebami, zapori, področje delovanja pa je vedno več tudi v 

socialnem skrbstvu, šolah in domovih za starejše ljudi. Oba sta svetovalca in lahko 

sodelujeta v raziskavah ter opredeljujeta splošne cilje za kreativne, izobraževalne in 

terapevtske skupine.  

 Plesni učitelji/vaditelji s svojim načinom dela prav tako povečujejo in 

spodbujajo fizične in zaznavne sposobnosti, kot so zavedanje telesa, samopodoba, 

intuicija ter integracija uma in čustev. Vendar pa njihov prvenstveni cilj niso le 

spremembe na čustvenem področju posameznikov, s katerimi delajo. Plesni vaditelji 

iščejo možnosti za izobraževanje oz. učenje ljudi, s katerimi delajo, ter za doseganje 

rezultatov. Njihov cilj je ples kot oblika umetnosti ter priprava in izvedba predstave 

kot rezultat njihovega dela.  

 

2. Vloga plesno-gibalnih terapevtov pa je dopolnjevanje dela plesnih učiteljev. 

Njihov cilj je usmerjen na pozitivne spremembe ljudi, katerih razvoj je zavrt ali 
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nenormalen, v smeri fizičnega, emocionalnega in socialnega življenja ter pomoč v 

doseganju njihovih potencialov v največji možni meri.  

 Profesionalni plesno-gibalni terapevti imajo široko plesno-gibalno in 

terapevtsko znanje in sposobnosti, poznavanje anatomije, psihologije in 

antropologije, izobraženi so v opazovanju gibanja ter v sposobnostih ocenjevanja, 

vrednotenja in raziskovanja. Imajo redna supervizijska srečanja in izkušnje iz lastne 

terapije. Pomembno je, da plesno-gibalni terapevti omogočajo ljudem hkraten dostop 

do čutne in simbolične ravni človeške osebnosti.   

 Povezanost med plesnimi učitelji/vaditelji in plesnimi terapevti je, da so tako 

eni kot drugi plesno izurjeni in da v plesno-gibalni terapiji omogočajo različnim 

ljudem plesne izkušnje in možnost performansa, vendar pa imajo plesni terapevti tudi 

dodatno terapevtsko znanje. Namen in cilj njihovega dela s klienti je le redkokdaj 

javna plesna predstavitev (Payne, 1992). Nadalje avtorica razmišlja: »Medtem ko 

imata plesna predstava in rekreativni ples terapevtski učinek, pa ne konstituirata 

terapije, ker ne zasledujeta sistematično integracije zavestne in nezavedne izkušnje« 

(Payne, 1992).  

 

 

Preglednica 4: Plesno-gibalni animator/terapevt 

 

PLESNO-GIBALNI 

ANIMATOR/UČITELJ 

PLESNO-GIBALNI  TERAPEVT 

 

Kvalificirani športni trenerji, plesni učitelji, 

plesalci: delajo z osebami s posebnimi 

potrebami, ki v nasprotnem primeru ne bi bile 

deležne tovrstnih plesno-gibalnih izkušenj. 

Njihov medsebojni odnos je UČITELJ – 

UČENEC. 

 

Odnos med plesnim terapevtom in osebami s 

posebnimi potrebami je TERAPEVT – KLIENT.  

 

Vsebina dela je ZADOVOLJSTVO, ESTETSKI 

UŽITEK IN PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ 

(npr. spoznavanje, razumevanje in urjenje 

plesnih in/ali gibalnih spretnosti). 

 

Plesna ali gibalna aktivnost ali nastala oblika 

plesa postane METODA ZA 

DIAGNOSTICIRANJE IN NADALJNJE 

TERAPEVTSKO DELO ter sredstvo za 

vzdrževanje oz. krepitev klientovega zdravja.  
 

V svoje delo vključujejo tudi obiske PLESNIH 

PREDSTAV, udeležbo in sodelovanje na 

različnih CLASSIH s plesnimi skupinami. 

 

TERAPEVTSKA UPORABA PLESA IN 

GIBANJA KOT discipline za nadaljnjo 

EMOCIONALNO RAST TER FIZIČNO IN 

SOCIALNO INTEGRACIJO OSEB, s katerimi 

delajo.  
 

Delo zaokrožijo in prestavijo na zaključnih 

PREDSTAVAH in/ali NASTOPIH. 

 

NAČRTUJEJO IN EVALVIRAJO SVOJE 

DELO IN SREČANJA GLEDE NA 

TERAPEVTSKE CILJE, pogostokrat z 

multidisciplinarnim timom strokovnjakov. 

Redkokdaj vključujejo javne plesne performanse. 
 

Prav tako lahko v svoje delo VKLJUČUJEJO 

SKUPINE INVALIDOV kot enakopravne 

partnerje na delavnicah ali plesnih predstavah.  

 

Delo opravljajo večinoma V ZDRAVSTVENIH 

in REHABILITACIJSKIH CENTRIH TER V 

POSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH  ustanovah. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

 

UVOD  

 

 

 Na osnovi ugotovitev različnih avtorjev in lastnih ugotovitev lahko trdim, da 

se v današnjem času vedno bolj ozavešča in uveljavlja pomen plesno-gibalne 

terapije, pa tudi drugih zvrsti pomoči z umetnostjo z namenom iskanja sprostitve, 

razumevanja, razvijanja in zdravljenja samega sebe in z uporabo umetnosti za dvig 

kvalitete življenja, osebnostne rasti ter širjenja bogastva doživljanja. Način uporabe 

plesne terapije je pri tem manj strukturiran, manj analitičen in ohlapnejši kot pri delu 

v različnih zdravstvenih ustanovah.  

 Plesno-gibalna umetnostna terapija kot dodatna in »suportivna« oblika 

pomoči otrokom s posebnimi potrebami je lahko zelo koristna in učinkovita.  

 Pri plesno-gibalni terapiji otroka sprejmemo takšnega, kot je, z vsemi tistimi 

lastnostmi, zaradi katerih je že bil podvržen razločevanju od drugih. V ospredju je 

otrokova osebnost, ki jo vodimo z neprisiljenim učenjem in sproščanjem notranjih 

napetosti. Otroku zbujamo zaupanje v lastne moči, otrok se z veseljem sprošča, 

usvaja nova znanja in izraža zadovoljstvo, na takšen način pa tudi uresničujemo 

inkluzijo. Različni avtorji ugotavljajo, da drug drugega pogojujejo ples in gibalno 

ustvarjanje, občutek zadovoljstva s samim seboj, občutek uspešnosti, pozitivna 

predstava o sebi, dobri medsebojni odnosi, sprejemanje različnosti in občutek 

povezanosti s skupino 

.  Gibalne izkušnje so temeljnega pomena za razvoj vsakega otroka, vendar so 

še veliko bistvenejše za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo nemalokrat težave v 

odnosu do svojega telesa in do drugih ljudi, trdi Sherbornova (Sherborne, 1993).  

 V empiričnem delu naloge bom skušala s študijo dveh primerov to tudi 

prikazati. 

 

 

 

5 OPREDELITEV PROBLEMA  

 

 

 Aktivno in osmišljeno preživljanje prostega časa je zagotovo ena izmed poti 

inkluzije. Kot samostojna ustvarjalka na področju kulture vodim skupinske plesno-

gibalne interesne delavnice za predšolske in mlajše šolske otroke, v katere 

vsakodnevno vključujem prvine plesno-gibalne terapije kot oblike pomoči z 

umetnostjo. Plesno-gibalne delavnice redno obiskujejo tudi otroci s posebnimi 

potrebami. Moje izkušnje vključevanja metod plesno-gibalne terapije v plesne 

delavnice so zelo pozitivne in ugodno vplivajo na vse otroke v skupini, ne le na 

otroke s posebnimi potrebami. Predvsem se ti otroci v skupino vključujejo z 

zadovoljstvom, se ne počutijo »posebni«, izločeni ali drugačni, hkrati pa jih ostali 

otroci sprejemajo in vključujejo kot samoumevne člane skupine. Inkluzija kot 

strategija je morda še toliko bolj mogoča v plesnih interesnih skupinah, saj vanje 

prihajajo otroci zaradi lastne želje po plesnem udejstvovanju. Vsak ustvarja glede na 
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svoje individualne gibalne in psihične zmožnosti. Z inkluzijo kot strategijo je 

vsakomur omogočena uspešnost ne glede na njegove plesno-gibalne predispozicije.  

 Z vključevanjem metod plesno-gibalne terapije v svoje delo opažam, da vsak 

otrok v skupini lahko sproščeno izrazi svojo osebnost in individualnost, svoje 

sposobnosti ter se počuti sprejetega in upoštevanega. Metode plesno-gibalne terapije 

mi pomagajo začutiti vsakega posameznega otroka, ga voditi in spodbujati na zanj 

primeren in koristen način.  

 Pri delu izhajam iz otrok, njihovih potreb in posebnosti, njihovega trenutnega 

počutja in odzivanja. 

 V specialističnem delu želim preučiti vpliv metod plesno-gibalne terapije na 

inkluzijo dveh otrok s posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno dejavnost 

in ob tem na intenzivnost konstruktivnega delovanja vseh otrok v skupini. Problem 

specialističnega dela je vezan na spodbujanje komunikacijskih sposobnosti dveh 

otrok s posebnimi potrebami v skupini ter posledično na njuno gibalno, socialno in 

osebnostno rast. Ob tem opazujem in spremljam učinke metod plesno-gibalne 

terapije na povezovanje skupine, na sprejemanje različnosti v skupini, na strpnost in 

razvijanje sodelovanja ter na preprečevanje oz. razreševanje vzgojne problematike.  

 

 

6 CILJ SPECIALISTIČNEGA DELA  

 

 

1. Cilj specialističnega dela je preučiti možne učinke metod plesno-gibalne terapije 

na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v plesno interesno dejavnost.  

 

2. Širši cilj, ki me kot terapevta zanima, je razvoj socialnih spretnosti. Preveriti želim 

učinke vključevanja metod plesno-gibalne terapije v plesno interesno dejavnost na 

dva izbrana otroka in na vse otroke v plesni interesni skupini.  

 

Preveriti želim, kako je s pomočjo metod plesno-gibalne terapije možno spodbujati 

razvoj socialnih spretnosti otrok in vplivati na občutek zadovoljstva s samim seboj 

ter na ta način dosegati izboljšanje medsebojnih odnosov, strpnost, sprejemanje 

različnosti in povezovanje skupine v procesu sodelovanja na skupinskih plesno-

gibalnih delavnicah.   

 

 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 

1. V kolikšni meri metode plesno-gibalne terapije vplivajo na inkluzijo dveh otrok s 

posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno dejavnost?  

 

2. V kolikšni meri metode plesno-gibalne terapije spodbujajo razvoj socialnih 

spretnosti in vplivajo na medsebojne odnose vseh otrok v skupini?  
 

3. V kolikšni meri vključevanje metod plesno-gibalne terapije v plesno interesno 

dejavnost vpliva na zadovoljstvo in občutek uspešnosti vseh otrok v skupini? 
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8 METODOLOGIJA 

 

8.1 VZOREC 

 

 V raziskavo sem vključila 32 otrok (26 deklic in 6 dečkov) od 5. do 8. leta 

starosti iz dveh interesnih skupin plesno-gibalnih delavnic, ki ju vodim in izvajam 

sama. Prav tako sta v raziskavo kot študiji primera vključena 2 otroka s posebnimi 

potrebami. V obeh skupinah posebej spremljam učinke metod plesno-gibalne terapije 

na dva otroka, ki sem ju izbrala na osnovi lastnih opazovanj in pogovora z 

razredničarko ali starši. Otroka izstopata od ostalih v skupinah predvsem v 

neverbalnem vedenju.  

 V prvo skupino je vključenih 15 otrok iz 1. razreda Osnovne šole Dobrova, 4 

dečki in 11 deklic, ki obiskujejo interesni plesni krožek v šoli. Med njimi posebej 

spremljam učinke metod plesno-gibalne terapije na 6-letnega dečka Jaka (Primer A), 

ki kaže primanjkljaj pozornosti, težave v samoregulaciji in v nadzorovanju vedenja, 

težave v usklajevanju s skupino, impulzivnost ter slabšo socialno prilagodljivost 

(sindrom ADHD − Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Dečku ni bila podana 

diagnoza. 

 V drugem primeru je v skupinske interesne plesno-gibalne delavnice v prvem 

letu vključenih 11 deklic, starih od 5 do 8 let, v drugem letu raziskave pa 6 otrok (4 

deklice in 2 dečka), starih od 6 do 8 let. Med njimi posebej spremljam učinke plesno-

gibalne terapije na 7-8 letno deklico Ano (Primer B) z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju in z motnjami koordinacije. Skupinske plesne interesne delavnice so potekale 

prvo leto v Športnem društvu Trnovo v Ljubljani ter drugo leto v Plesnem epicentru 

v Ljubljani.  

Zaradi varovanja osebnih podatkov so imena izmišljena. 

 V raziskavo so vključeni tudi Jakova razredničarka in Anini starši. 

 

8.1.1 Primer A − Jaka  

 

 Jaka je star 6 let in je v 1. razredu devetletne osnovne šole. Opaziti je težave v 

nadzorovanju vedenja, pomanjkanje pozornosti in impulzivnost, neusklajenost s 

skupino, težave v poslušanju in upoštevanju navodil ter upoštevanju pravil. Težko 

presodi posledice svojih dejanj pred dejanji samimi, opaziti je majhen občutek 

pripadnosti, pogosto prekinjanje dela skupine, ni občutka za socialne omejitve. Pri 

vodenih zadolžitvah težko vzdrži dalj časa, pogosto razposajeno teka naokoli, pleza 

in veliko govori, pogosto moti vrstnike tako, da vpada v besedo, se vmešava v 

skupinsko igro, zaradi pomanjkanja samokontrole so pogoste disciplinske težave in 

konflikti z vrstniki. Vse to deluje moteče na ostale otroke in skupino kot celoto ter 

zmanjšuje kvaliteto kontinuiranega dela. Socialne spretnosti dečka so precej slabo 

razvite. Na plesno-gibalne delavnice prihaja z lastnim interesom, vendar je za delo 

največkrat nemotiviran. Sovrstniki ga občasno izločijo iz skupine ali pa sam ne želi 

sodelovati. Rad sodeluje le pri sprostitvenih igrah in gibalnih igrah, kjer ni potrebna 

vztrajnost ali zavesten trud za dosego določenega cilja ali uspeha. Koncentracija je 
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kratkotrajna. Pri plesnih dejavnostih ima deček večkrat občutek neuspešnosti in 

nesposobnosti. Potrebuje dodatno spodbudo in pomoč. Naloge, ki se mu zdijo 

prezahtevne, pogosto zavrača in jih niti ne poskusi opraviti. Njegovo negativno 

vedenje precej vpliva na enotnost in povezanost skupine, dinamiko skupine in deluje 

razdiralno. Otroci dečka do določene meje tolerirajo, večkrat pa zaradi njegovega 

motečega vedenja ne morejo zbrano sodelovati in to tudi izrazijo. Močno področje 

dečka je likovno ustvarjanje, kar se kaže tudi v njegovem vedenju in motiviranosti – 

takrat je umirjen in prizadeven.  

 

Jakove močne točke: 

 lastna želja po obiskovanju plesno-gibalnih delavnic, 

 rad sodeluje pri sprostitvenih in gibalnih igrah, 

 zelo rad likovno ustvarja in 

 je zelo ustvarjalen na likovnem področju. 

 

8.1.2 Primer B − Ana 

 

 Ana je stara 7 let in pol. Zaključila je 1. razred redne osnovne šole, 2. razred 

obiskuje na Waldorfski osnovni šoli v Ljubljani. Ima lažjo motnjo v duševnem 

razvoju in propriovestibularne težave – težave v koordinaciji.  

Ugotovitve specialnega pedagoga (Gričar, 2009):  

 Pri deklici je zaznati težave v ravnotežju (pri vzpostavitvi in vzdrževanju 

stabilnega položaja), neustrezni kontroli drže, ki podpira gibanje udov in nizek 

mišični tonus, težave v orientaciji v prostoru in ohranjanju stabilnega vidnega polja, 

pri finomotoričnih aktivnostih. Opaziti je očitno odstopanje pri zaznavanju dražljajev 

iz okolice, pasivne odgovore v situacijah, ki uvajajo preveč senzornih dražljajev 

hkrati ali kjer so le-ti premočni. To lahko doživlja kot močno stresno situacijo 

(dihanje se intenzivno pospeši, telo postane bolj napeto).  

 

Opažanja ob vključitvi v plesno-gibalne delavnice: 

 Pri deklici opažam težave v učinkovitem zaznavanju lastnega telesa, 

pomanjkanje občutka za položaj svojega telesa (npr. za usklajeno gibanje rok in nog, 

menjavanje položaja telesa visoko : nizko, telesne aktivnosti z nogami skupaj, obrate 

telesa, hitrejše menjave smeri telesa v prostoru, stati na eni nogi, prisunski korak, 

kontrolirano hojo v spreminjajočem ritmu, težave ima v gibanju vzvratno, tek je bolj 

okoren in počasen), zaradi česar se jo deklice iz skupine izogibajo. Deklica je zelo 

zainteresirana za plesno dejavnost. Njeno prilagajanje skupini je dobro in dokaj hitro. 

Sproščeno in z veseljem se udeležuje vseh plesno-gibalnih aktivnosti ter ima občutek 

pripadnosti. Težav z motivacijo,razen občasnih težav s pozornostjo in koncentracijo, 

pri plesni dejavnosti ni zaznati, gibanje celega telesa je bolj okorno, vendar ni 

krčevito, slabša moč je v rokah. Je dokaj nesproščena in zadržana pri telesnem stiku 

z drugimi deklicami. Govori zelo malo. Pri deklici ni zaznati občutka nesposobnosti 

ali neuspešnosti, kadar česa ne zmore. Vztrajno se trudi in rada ponavlja vaje. Zelo 

pomembna vzpodbuda zanjo je pohvala. Njen izraz obraza je vesel in zadovoljen. 

Ostale plesalke ji z mojo intervencijo in navodilom nudijo pomoč, kadar jo 
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potrebuje. Občasno jo stigmatizirajo za »dojenčka«, ker ne naredi tako kot ostale in ji 

ukazujejo.  

 Kasneje, v času drugega leta obiskovanja plesno-gibalnih delavnic ozz. v 

drugem razredu osnovne šole so težave v prostorski orientaciji bolj zaznavne Težave 

je lahko opaziti tudi pri pisanju: včasih napiše vse črke, ko pa ji zmanjka prostora v 

vrstici, nadaljuje, kjer se ji zazdi − zgoraj, spodaj, spredaj. Zgodi se tudi, da celotno 

besedo prebere nazaj. Šibka je moč in kontrola rok (npr. v šoli je prvotni prijem 

voščenke pravilen, a ne dolgotrajen, nato voščenko drži vse bolj rahlo, pisanje/risanje 

pa postaja vse bolj nedosledno).   

 

Anine močne točke: 

 velik interes za plesno dejavnost, 

 dobro se prilagaja skupini, 

 rada se udeležuje vseh plesno-gibalnih aktivnosti, 

 v skupini ima občutek pripadnosti, 

 motiviranost za delo, 

 njeno gibanje telesa ni krčevito, 

 ni opaziti občutka neuspešnosti ali nesposobnosti, 

 vztrajno in rada ponavlja vaje, 

 ima vesel in zadovoljen izraz, 

 vrstnice ji pomagajo (z mojim navodilom). 

 

8.2 OPIS PRIPOMOČKOV (MERSKI INSTRUMENTARIJ) 

 

8.2.1 Intervju  

 

1. Delno strukturiran odprti intervju z razredničarko dečka na začetku in po treh 

mesecih izvajanja plesnih interesnih dejavnosti 

a) Prosim, napišite vaša opažanja dečkovega vedenja v rednem, vsakodnevnem 

vzgojno-izobraževalnem delu v razredu (kdaj in na katerih področjih zaznavate težave v 

motnji pozornosti pri dečku, motivaciji, motečem vedenju, izstopanje v skupini, nizki ali 

kratkotrajni lastni kontroli, neusklajenosti z razredom, ali ga vrstniki sprejemajo in 

vključujejo medse, ali ima prijatelje ipd.). Njegova močna področja in sposobnosti (na 

katerih področjih je uspešen, kaj rad počne, kje se počuti sposobnega, za kaj je motiviran, 

kako se odziva, ipd.). Kdaj je dečkovo moteče vedenje bolj izrazito? Kakšno je 

njegovo vedenje izven rednega pouka (npr. izleti, podaljšano bivanje, v ostalih interesnih 

dejavnostih ...)?  

b) Na kakšen način in kako mu pomagate?  

c) Ali ste opazili kakšne spremembe v razvoju dečkovih socialnih spretnosti, 

boljšega upoštevanja pravil, večje samokontrole vedenja, podaljševanja pozornosti, 

zvečanja občutka sposobnosti? 

d) Na kaj moram biti po vašem mnenju še posebej pozorna in pazljiva pri dečku? 

e) Kaj so povedali učenci o doživljanju plesno-gibalne dejavnosti? 
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2. Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice na začetku obiskovanja plesnih 

interesnih dejavnosti 

Starše sem seznanila z namenom svoje raziskave. Predstavila sem jim program 

plesno-gibalnih aktivnosti in cilje, ki jih želim s pomočjo metod plesno-gibalne 

terapije doseči pri deklici.  

a) Prosim, napišite vaša opažanja težav pri deklici in predvsem njene sposobnosti (na 

katerih področjih je uspešna, kaj rada počne, kje se počuti sposobno, za kaj je motivirana, 

kako se odziva, katere so njene »močne« strani, kako ji lahko pomagate, ipd.). 

b) Katere druge dodatne aktivnosti obiskuje, ki so ji v pomoč pri njenem razvoju in 

napredovanju?  

c) Na kaj moram biti posebej pozorna in pazljiva? 

 

3. Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice po treh mesecih obiskovanja 

plesnih interesnih dejavnosti 

a) Ali Ana rada prihaja na plesna srečanja? 

b) Ali vam hčerka pove, kaj je delala na plesno-gibalnih srečanjih? 

c) Ali opažate kakšne spremembe (manj težav pri vzpostavljanju stikov z drugimi, 

večjo zaupljivost, sproščenost pri telesnem stiku, boljše zavedanje lastnega telesa, 

počutje hčerke, večjo motivacijo pri ostalih dejavnostih, ipd.)? 

d) Mi lahko opišete, kako je vaša deklica doživljala plesno-gibalne delavnice do 

sedaj? 

 

4. Delno strukturiran odprti intervju z Jakovo razredničarko na koncu šolskega leta 

ob zaključku plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Ali je dečku po vašem mnenju ples pomagal pri vključevanju v skupino, pri 

razvoju socialnih spretnosti ter sprejemanju dečka s strani sošolcev in sošolk in še 

posebej pri njegovi samopodobi in dojemanju samega sebe? 

b) Ste proti koncu šolskega leta opazili pri Jaku kakšne spremembe v njegovem 

vedenju in v medsebojnih odnosih v razredu in s čim jih povezujete?  

c) Kako ocenjujete njegovo napredovanje na gibalnem področju? (koordinacija, 

gibljivost, spretnost, ravnotežje, vztrajnost, izmišljanje svojih gibalnih vzorcev, 

doživljanje in izražanje glasbe, ritmičnost, gibalno dojemanje, improvizacija, 

sproščenost v gibanju in podobno)? 

d) Kako ocenjujete dečkovo napredovanje na psihosocialnem in čustvenem 

področju? (razvoj socialnih spretnosti – samostojno vključevanje v skupino, 

razumevanje in upoštevanje navodil, verbalna/neverbalna, občutek pripadnosti in 

sprejetosti, vzpostavljanje stikov, razumevanje in odnos ostalih v razredu, 

samozavestnost pri igrah – gibalnih in ostalih, vodenje – izražanje samostojnih 

pobud ali podredljivost, sproščenost pri telesnem stiku in pri gibalnem ustvarjanju, 

zadovoljstvo s seboj, občutek uspešnosti in sposobnosti, počutje dečka, izražanje 

čustev, občutkov, potreb, želja ...).  

e) Kako ocenjujete dečkov napredek na kognitivnem področju? (koncentracija, večja 

motivacija, pozornost tudi pri ostalih dejavnostih, prostorska orientacija, fina 

motorika – pisanje, risanje; branje, razumevanje navodil ipd.)  
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f) Kje, kdaj se Jaka počuti nesproščenega, manj zadovoljnega, manj uspešnega, se 

umakne? 

g) Kaj so njegove močne plati, interesi, kaj rad počne? 

h) Vaše razmišljanje za prihodnje delo. 

 

5. Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice Ane na koncu šolskega leta ob 

zaključku plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Ali Ana rada prihaja na plesna srečanja?  

b) Ali sta opazila še kakšne nadaljnje spremembe pri vajini hčerki? Lahko, prosim 

opišeta te spremembe?  

c) Prosim, če mi lahko opišete, kako je vaša deklica doživljala plesno-gibalne 

delavnice do sedaj?  

d) Kako se je počutila v skupini (sprejetost, povezanost z ostalimi, upoštevanje, 

prilagajanje, sposobnost, razumevanje in odnos ostalih deklic, negativne izkušnje, 

zadovoljstvo s seboj)? 

e) Ali sta bila zadovoljna z mojim delom z Ano (razumevanjem, občutenjem, 

usmerjanjem, vodenjem, strokovnostjo ipd.) in dejavnostjo plesno-gibalnih delavnic? 

f) Vajina razmišljanja za prihodnje delo. 

 

6. Delno strukturiran odprti intervju z Aninimi starši po šestih mesecih drugega 

šolskega leta obiskovanja plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Ali Ana rada še vedno z enakim zadovoljstvom prihaja na plesna srečanja? 

b) Ali vama hčerka pove (pokaže), kaj delamo na delavnicah? 

c) Kaj je po vajinem mnenju in zaznavanju hčerki najbolj pri srcu na plesnih 

delavnicah (npr. gibalno ustvarjanje, glasba, soplesalke/-ci, da se razgiba, da je v 

družbi, da se sprosti oz. kaj drugega?  

d) Kako ocenjujeta njeno napredovanje na gibalnem in plesnem področju 

(koordinacija, gibljivost, spretnost, ravnotežje, vztrajnost, izmišljanje svojih gibalnih 

vzorcev, doživljanje in izražanje glasbe, ritmičnost, gibalno dojemanje, samostojno 

plesno ustvarjanje v domačem okolju, improvizacija, sproščenost v gibanju ipd.)? 

e) Kako na psiho-socialnem in čustvenem področju (razvoj socialnih spretnosti – 

samostojno vključevanje v skupino, verbalna/neverbalna komunikacija, občutek 

pripadnosti in sprejetosti, vzpostavljanje stikov, razumevanje in odnos ostalih v 

plesni skupini, samozavest pri igrah – gibalnih in ostalih, vodenje – izražanje 

samostojnih pobud ali podredljivost, sproščenost pri telesnem stiku in pri gibalnem 

ustvarjanju, zadovoljstvo s seboj, občutek uspešnosti in sposobnosti, počutje, 

izražanje čustev, občutkov, potreb, želja ...)? 

f) Kako na kognitivnem področju (koncentracija, večja motivacija, pozornost tudi pri 

ostalih dejavnostih, prostorska orientacija, fina motorika – pisanje, risanje; branje, 

razumevanje navodil ipd.)?  

g) V kolikšni meri vidita podporni dejavnik ta, da je spremenila šolsko okolje oz. 

šolo (kako se to odraža pri Ani)? 

h) Kje in kdaj se Ana počuti nesproščeno, manj zadovoljno, manj uspešno, se 

umakne? 

i) Kaj so njene močne plati, interesi, kaj rada počne? 
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7. Delno strukturiran odprti intervju z deklico s posebnimi potrebami po pol leta 

drugega šolskega leta obiskovanja plesnih interesnih dejavnosti 

a) Kaj ti je pri plesnih najbolj všeč? 

b) Kaj ti ni všeč? 

c) Najbolje se počutiš, ko delamo (katere aktivnosti) ...? 

d) Kako se počutiš v plesni skupini? 

e) Ali imaš prijateljice v plesni skupini? 

f) Kaj delate skupaj s prijateljicami? 

g) Ali skupaj plešete in ti pomagajo, če je potrebno? 

h) Ali poveš mamici in očku, če ti kaj na plesnih ni všeč, ali če ti kdo nagaja?  

i) Na kaj si pri sebi najbolj ponosna? 

j) Ali rada hodiš v šolo?  

l) Kaj vse še rada počneš v prostem času? 

m) Ali si zadovoljna sama s seboj? 

n) Kakšne so tvoje želje? Kaj si želiš? 

 

8. Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice Ane na koncu drugega šolskega 

leta obiskovanja plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Kakšna so vajina opažanja deklice: njeno zadovoljstvo, občutki ob koncu plesno-

gibalnih delavnic, vedenje in odziv na zaključnem nastopu, občutek uspešnosti, 

občutek sprejetosti in pripadnosti v plesni skupini, ipd. 

b) Ali pri hčerki opažata kakšne spremembe v koordinaciji, zavedanju telesa in 

moči? 

c) Kako sta opazila in zaznavala, da so Ano sprejeli ostali otroci v skupini? 

d) Vajina razmišljanja za prihodnje. 

 

9. Polstrukturiran intervju z vsemi otroki v skupini ob zaključku vsakokratne 

skupinske plesne interesne delavnice 

 

Ob zaključku vsakega srečanja smo se pogovarjali o doživljanju in občutkih plesno-

gibalnih dejavnosti. Usedli smo se na tla in prisluhnili drug drugemu. Vsak otrok je 

imel možnost izraziti svoje občutke in doživljanja. Njihove odgovore sem beležila. 

Zanimalo me je: 

 kako se počutiš? 

 Kaj ti je bilo najbolj všeč? Katere vaje si najraje plesal/-a in delal/-a?  

 Kaj ti ni bilo všeč? Pri kateri dejavnosti se nisi dobro počutil/-a?  

 Kaj te je motilo? 

 Kako bi naredili, da bi rešili spor in se bolje počutili? 

 

8.2.2 Metoda opazovanja 

 

1. Odkrito opazovanje s popolno udeležbo (otroke seznanim, da bom opazovala 

določene spretnosti med plesno-gibalnimi dejavnostmi in sem aktivna udeleženka 

skupaj z otroki). 
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2. Odkrito opazovanje z delno udeležbo (otrokom podam jasna navodila in 

usmeritve, določene aktivnosti delam delno skupaj z otroki). 

3. Opazovanje, beleženje, sprotna analiza in interpretacija odzivov na plesno-gibalne 

dejavnosti s prvinami plesno-gibalne terapije dveh otrok s posebnimi potrebami, 

vključenih v raziskavo, na osnovi individualne opazovalne sheme. 

 

a) Individualna opazovalna shema za Jaka::  

 aktivno sodelovanje v skupinskih aktivnostih,  

 komunikacija, samostojno vključevanje, vodenje/podrejanje, 

 pozornost, motivacija, zavestni trud za dosego cilja,  

 upoštevanje pravil, občutek pripadnosti, 

 konfliktne situacije (reševanje), posebne reakcije, 

 počutje, zadovoljstvo s seboj, pozitivna samopodoba (znam, zmorem, si upam). 

 

b) Individualna opazovalna shema za Ano:  

 Aktivno sodelovanje v skupinskih plesnih aktivnostih, 

 vzpostavlja kontakt z drugimi otroki, samostojno vključevanje, 

vodenje/podrejanje, 

 sprejemanje stikov preko dotika, zaupanje drugim, pripadnost, 

 pozornost, motivacija, zavestno se trudi za dosego cilja, 

 telesna shema, 

 počutje, zadovoljstvo s seboj, pozitivna samopodoba (znam, zmorem, si upam). 
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Preglednica 5: Individualna opazovalna shema za primer A - JAKA 

 



Kralj, N. (2012). Vpliv metod plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno dejavnost. Specialistično delo. 

Ljubljana.: Pedagoška fakulteta 

 

 

 

51 

 

 

Preglednica 6: Individualna opazovalna shema za primer B - ANA 
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4. Opazovanje, beleženje in interpretacija vedenja vseh otrok v skupini po vnaprej 

pripravljeni skupinski opazovalni shemi za opazovanje in spremljanje dogajanja v 

skupini (za primer A), ki sem jo sestavila sama:  

 vzdušje v skupini,  

 medsebojno sodelovanje in pomoč, upoštevanje drugih,  

 sodelovanje v skupnem gibalnem ustvarjanju,  

 aktivnost skupine,  

 razumevanje in upoštevanje navodil,  

 telesni stiki,  

 konfliktne situacije (impulzivnost, upornost, pasivnost, umik, verbalna in 

neverbalna komunikacija),  

 sproščenost, umirjenost.  
 

Preglednica 7: Skupinska opazovalna shema 

EVALVACIJA DOGAJANJA V SKUPINI 0 1 2 3 

Vzdušje v skupini     

Medsebojno sodelovanje, pomoč, upoštevanje drugih     

Sodelovanje v gibalnem ustvarjanju     

Aktivnost skupine     

Razumevanje, upoštevanje navodil     

Telesni stiki     

Konfliktne situacije     

Sproščenost, umirjenost     

Številske vrednosti: 0 (negativno, destruktivno), 1 (nevtralno), 2 (dobro, 

konstruktivno), 3 (zelo dobro). 

 

5. Introspekcija, kjer opazujem in beležim svoje reakcije, razmišljanja, občutke in 

spoznanja.  

 

8.2.3 Dokumentarno gradivo za posamezno študijo primera 

 

a) Opažanja učiteljice o dečku, vključenem v raziskavo in mnenje specialne 

pedagoginje o deklici (Gričar, 2009).   

b) Analiza in interpretacija video posnetkov plesnih prireditev.  

c) Osebni neuradni dokumenti (opazovalne liste, interpretacije, razmišljanja, 

doživljanja, risbe, fotografije). 

 

8.3 POSTOPEK 

 

1. S plesnimi interesnimi dejavnostmi smo pričeli konec septembra. Srečanja so 

potekala 1 x tedensko. Do januarja sem obe skupini vodila in z otroki vzpostavila 

zaupanje, opazovala skupinsko dinamiko, medsebojne interakcije in še posebej 

vključevanje, odzive in potrebe dveh otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi 

opazovanja sem si zastavila cilje, ki sem jih želela pri posameznem otroku s 

posebnimi potrebami ter pri celotni skupini doseči s pomočjo elementov in metod 
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plesno-gibalne terapije. Od januarja dalje sem pričela z načrtovano empirično 

raziskavo.  

 

 2. Oblikovala sem konkretni načrt plesno-gibalnih terapevtskih aktivnosti za 

doseganje zastavljenih ciljev. 

 

3. Opazovala sem in sproti interpretirala odzive in vedenje vseh otrok v skupini 

ter jih beležila v vnaprej pripravljeno skupinsko opazovalno shemo srečanj.  

 

4. Opazovala in sproti interpretirala sem tudi odzive na plesno-gibalne dejavnosti 

s prvinami plesno-gibalne terapije dveh otrok s posebnimi potrebami, vključenih v 

raziskavo. Na osnovi vnaprej pripravljene individualne opazovalne sheme sem 

beležila opažanja. 

a) Primer A: z izvajanjem načrtovanih plesno-gibalnih terapevtskih aktivnosti smo 

pričeli v januarju, končali pa v juniju. Srečanja so potekala 1 krat tedensko – vsak 

petek od 13h do 14h. Na programu je bilo 18 plesno-gibalnih terapevtskih 

delavnic (PGTD). 

b) Primer B: z izvajanjem načrtovanih plesno-gibalnih terapevtskih aktivnosti smo 

pričeli v februarju, končali v juniju in nadaljevali še v celem naslednjem šolskem 

letu od sredine septembra do sredine junija. Srečanja so potekala enkrat tedensko 

(prvo leto vsak četrtek, naslednje vsako sredo) od 17.30 do 19.00. Vseh plesno-

gibalnih terapevtskih srečanj je bilo 44.  

 

5. Dejavnosti sem vodila sama, v stalnem stiku in izmenjavi povratnih informacij 

z razredničarko dečka oz. s starši deklice.  

 

6. Ob spremljanju učinkov plesno-gibalnih terapevtskih aktivnosti in procesa 

sprememb sem program pomoči z umetnostjo (plesno-gibalnih terapevtskih 

dejavnosti) po potrebi, glede na doseganje postavljenih ciljev, prilagajala in 

spreminjala.  

 

7. Spremembe in napredek v razvoju socialnih spretnosti vseh otrok v skupini ter 

inkluzijo dveh otrok s posebnimi potrebami v plesno interesno skupino sem med 

izvajanjem plesno-gibalnih terapevtskih dejavnosti in ob zaključku posameznega 

srečanja ugotavljala s pomočjo sheme načrtovanega opazovanja, sprotnih beleženj 

in interpretacij, odprtih intervjujev z Jakovo razredničarko in Aninimi starši ter s 

skupinskimi razgovori ob zaključku vsakega srečanja, s katerimi sem ugotavljala 

počutje, doživljanje in občutke vsakega posameznega otroka, sprejemanje, 

upoštevanje in spoštovanje drug drugega ter občutke uspešnosti in doživljanje 

zadovoljstva s samim seboj.  

 

8.4 STRUKTURA SREČANJ PLESNO-GIBALNIH TERAPEVTSKIH DELAVNIC (PGTD) V 

OKVIRU SKUPINSKIH PLESNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI  

 

 Moje delo s skupinama temelji na dolgoletnih plesnih izkušnjah s plesno 

vzgojo in poučevanjem plesa predšolskih in mlajših šolskih otrok. Program 
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plesno-gibalnih terapevtskih delavnic sem zasnovala na podlagi pridobljenega 

znanja v času specialističnega študija Pomoči z umetnostjo na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani ter na različnih plesnih delavnicah in seminarjih v okviru lastnega 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev ter Plesne zveze 

Slovenije. Vsebine sem črpala iz predavanj, praktičnih seminarjev in delavnic. 

Name so najbolj vplivali doc. Penelope Best, doc. Hazel Carey, dr. Ditty Dokter, 

mag. Špela Lotti Knoll, Claudia Knoll spec., mag. Mojca Leben, dr. Breda 

Kroflič, dr. Helen Payne, prof. Mirko Ramovš, prof. Elza Sabolič, prof. Gordana 

Schmidt, mag. Božena Wambach, dr. Michael Wambach, dr. Meta Zagorc.   

 Program plesno-gibalnih delavnic je vseboval izbrane plesno-gibalne 

terapevtske aktivnosti, s pomočjo katerih sem sledila ciljem, ki so bili predmet 

moje raziskave. Vsako srečanje je bilo strukturirano v naslednji obliki: 

 

I. UVOD: uvodni pozdrav, vaje usklajevanja in uglaševanja skupine, gibalne in 

socialne igre, gibalne dejavnosti sproščanja napetosti in oblikovanja skupine, 

usmerjanje pozornosti; 

 

II. OGREVANJE: vaje zavedanja in zaznavanja lastnega telesa, razvijanje 

ravnotežja, razvijanje telesne sheme; 

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA; 

 

IV. GLAVNI DEL: a) skupinski ples ter b) sodelovanje v skupnem plesnem 

ustvarjanju, razvijanje samostojne plesno-gibalne ustvarjalnosti, plesne in 

»rajalne« igre, plesna dramatizacija, izraz telesa ob glasbi, urjenje ritmičnega 

posluha ipd., kjer otroci spoznavajo sebe in druge skozi gibanje, glasbo in ples, 

razvijajo gibalne sposobnosti, neverbalno komunikacijo, pripadnost skupini, 

podaljševanje pozornosti, vztrajnost in upoštevanje dogovorjenega; 

 

V. ZAKLJUČEVANJE, UMIRJANJE, SPROŠČANJE: vaje telesnega stika, 

ustvarjanja pozitivnih medosebnih odnosov, harmonije in ustvarjanja bližine, 

sprostitvene vaje, zaključevanje dejavnosti; 

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR: zaznavanje in izražanje počutja posameznika, 

prijetnih in neprijetnih občutkov, doživljanj posameznih dejavnosti skozi verbalni 

in likovni izraz, upoštevanje in sprejemanje drug drugega, neverbalni pozdrav, 

razvijanje samozavesti, krepitev pozitivne samopodobe in spoštovanja samega 

sebe in drugih v skupini.  

 

VII. ANALIZA SREČANJA PO OPAZOVALNI SHEMI 

 

VIII. INTROSPEKCIJA (opazovanje same sebe, moje razmišljanje in 

doživljanje, lastni občutki, interpretacija, spoznanja, vprašanja). 
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9 REZULTATI: PRIMER A – JAKA 

 

9.1 IZVEDBA POSAMEZNIH PLESNO-GIBALNIH TERAPEVTSKIH DELAVNIC, ANALIZA  

 

 Prikazala in analizirala bom samo srečanja (10 od 18), ki so bila za 

raziskavo zanimiva in pomembna glede sprememb v skupinskem dogajanju, 

medsebojnih odnosih ter so pri opazovanem dečku pokazala pomembna 

odstopanja. V plesno interesno skupino je bilo vključenih 15 otrok, od tega 11 

deklic in 4 dečki. 

Dogajanja na posameznih srečanjih prikazujem v tabelah, in sicer: 

 

 X uspešno (Jaka je celo plesno-gibalno dejavnost aktivno sodeloval, se je 

samostojno vključil v skupinsko delo, brez moje pomoči in spodbude, pri delu je 

bil pozoren, motiviran in se je trudil za dosego cilja, pri dejavnosti je uspešno 

upošteval navodila in pravila, izražal je pripadnost skupini in sodelovanje pri delu. 

Motečih oblik vedenja ni bilo. Deček je bil zadovoljen sam s seboj, se je počutil 

dobro in njegova samopodoba je bila pozitivna). 

 

 0 delno uspešno (pri dejavnosti je sodeloval le delno, v dejavnost se je 

vključeval z mojo pomočjo, potreboval je veliko dodatne spodbude, bil je nizko 

motiviran, njegova pozornost je precej nihala. S težavo je upošteval dogovorjena 

pravila in navodila, potreboval je večkratno opominjanje. S svojim vedenjem je 

motil delo cele skupine. Počutil se je delno zadovoljnega in uspešnega). 

 

 / neuspešno (pri dejavnosti Jaka ni želel sodelovati in ni bil aktiven, se ni 

podredil skupini, motivacije za delo ni imel, ni upošteval navodil in dogovorjenih 

pravil in prav tako ni upošteval mene kot vodje skupine, bil je zelo nemiren, 

prekinjal je delo in s svojim vedenjem motil ostale otroke pri gibanju in 

ustvarjanju, s skupino ni sodeloval, bil je nezadovoljen sam s seboj, ni se počutil 

dobro ali mu ni bilo nič všeč, imel je slabo podobo o sebi).  
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1. SREČANJE: »SPOZNAJMO SE« 

 

Datum: 15. januar, 2010 

 

I. UVOD  

a) »Zapleši svoje ime« 

Stojimo v krogu, vsak stopi na sredo kroga (če želi) ali ostane v krogu, zapleše in 

glasno pove svoje ime. Ostali ga pozorno opazujemo in trikrat ponovimo za njim. 

b) Igra odziva na glasbo »iskanje para« 

V ritmu glasbe (A) hodimo po prostoru in ko se glasba spremeni (B), si poiščemo 

par − najbližjega in z njim zaplešemo, ob glasbi (A) zopet samostojno hodimo po 

prostoru, itd.  

Cilji: predstavljanje in spoznavanje članov skupine, vzpostavljanje medsebojnih 

stikov, oblikovanje skupine. 

 

II. OGREVANJE  

Igra »zmrzni«: sproščeno tečemo po prostoru, na udarec tamburina pa se 

ustavimo − »zmrznemo« − in začutimo svoje telo ter držo telesa.  

Cilj: zavedanje svojega telesa, sprostitev zadržanosti. 

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA 

a) »Oblikovanje likov« 

Samostojno plesno ustvarjanje ob glasbi. Ko glasbo prekinem, pokažem narisan 

lik (krog, ravna črta, kolona, vijuga, kvadrat, gruča ali razpršeno po prostoru) in 

cela skupina v čim krajšem času oblikuje pokazan lik. 

b) »Vitje kače« po prostoru. 

Cilji: sodelovanje v skupnem gibalnem ustvarjanju, povezovanje skupine, 

prostorska orientacija, razvijanje kognitivnega mišljenja, predstavljanje, 

spoznavanje in usvajanje oblik v prostoru na področju matematike. 

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Spoznavanje in pomnjenje otroške skupinske koreografije »Pikapolonica« 

(glasba: Golavšek, Vilar: Rad imej živali. CD, Muzikalček). 

Cilji: aktivno sodelovanje v skupini, učenje in pomnjenje plesnih korakov, 

poslušanje in upoštevanje glasbe, urjenje ritmičnega posluha, podrejanje, 

upoštevanje pravil. 

b) »Moj ples«  

Samostojno plesno ustvarjanje: vsak otrok si vzame nekaj trenutkov časa in začuti 

svoje počutje. Ob nevtralni glasbi nato pleše svoje počutje kot želi. 

Cilji: spodbujanje zavedanja lastnih občutkov, spodbujanje plesnega ustvarjanja in 

sproščenosti v gibanju, ustvarjanje pogojev za razvijanje ljubezni do plesa. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Valjanje v parih« 

Po dva se uležeta na tla na trebuh, se primeta za roke in se počasi skupaj valjata 

od začetka do konca dvorane. Skupaj oblikujeta velik val. 
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Cilji: umirjanje, vzpostavljanje stika z drugim preko dotika, uglaševanje, 

neverbalna komunikacija. 

b) »Potovanje na krilih domišljije« 

Otroci se uležejo na tla, se umirijo, začutijo sebe in druge v prostoru, začutijo bitje 

svojega srca, pozorni so na dihanje. Ob umirjeni glasbi hodim okoli otrok in 

vsakega rahlo pobožam po telesu z rutico. Ob tem z umirjenim glasom vodim 

otroke »na potovanje« (vodena vizualizacija) in k sprostitvi vsakega dela telesa.  

Cilji: ustvarjanje bližine in zaupanja, zavedanje sebe in svojega telesa, sprostitev. 

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

Usedemo se na tla v krog, vsak član skupine aktivno sodeluje – pove, kako se je 

počutil v plesno-gibalnih dejavnostih, kako je doživljal posamezne igre in vaje, 

kaj mu je bilo najbolj všeč in kaj ne, kaj ga je motilo, kako se počuti ... Potem 

posluša tudi ostale.  

Cilji: razvijanje sposobnosti zaznavanja svojega počutja in opisovanja doživljanj, 

izražanje lastnih mnenj, razvijanje strpnosti, upoštevanje in sprejemanje mnenj 

drugih, podaljševanje pozornosti, razvijanje samozavesti. 

 

VII. ANALIZA 1. SREČANJA 

JAKA 

Jaka je na plesno-gibalne delavnice prišel z veseljem. Z mojo dodatno 

pozornostjo, spodbudo in povabilom se je usedel s skupino v krog. Zelo uspešno 

se je predstavil z gibom in zaplesal svoje ime. Želel je biti takoj na vrsti, ko pa naj 

bi ponavljal gibe ostalih vrstnikov v skupini, je delo prekinil, se umaknil in ni 

sodeloval. Prav tako se v igro vzpostavljanja medsebojnih stikov in povezovanja 

ni vključil in je motil soplesalce z glasnim govorjenjem in dreganjem v sošolca. V 

igri ogrevanja in zavedanja telesa »zmrzni« je aktivno sodeloval, vendar je bil 

vseskozi precej nemiren. Ni upošteval mojega navodila in tudi ni kontroliral 

svojega telesa (na znak tamburina ni obmiroval in »zamrznil« svojega telesa). Pri 

ostalih gibalnih in plesnih aktivnostih ni želel sodelovati, se je umaknil, se za 

kratek čas zopet pridružil vrstnikom in se nato spet umaknil. V skupino se je 

vključil le pri umirjanju in zaključevanju, ko se je popolnoma umiril, vztrajal pri 

dejavnosti ves čas in izražal zadovoljstvo s sproščenim telesom, predanostjo, 

zaupanjem in uglašenostjo s skupino. Aktivnost umirjanja mu je bila tudi najbolj 

všeč in se je pri njej najbolje počutil. Prav tako so mu bile všeč tudi aktivnosti na 

začetku srečanja, pri katerih je vsaj delno aktivno sodeloval, saj ga je skupina 

vključila v celotno dogajanje.  

SKUPINA 

Vzdušje v skupini je bilo dobro, motivacijsko. Tudi medsebojno sodelovanje in 

upoštevanje drug drugega je bilo konstruktivno. Skupina je bila ves čas živahna in 

prav tako verbalno precej aktivna. Navodila sem otrokom morala večkrat ponoviti 

in jih opozarjati nanje. Otroci so večkrat verbalno izrazili nezadovoljstvo zaradi 

Jakovega motečega vedenja in prekinjanja dela skupine. Večje zanimanje in 

medsebojno sodelovanje so pokazali predvsem pri skupinskih gibalnih igrah, kot 

so: zapleši svoje ime, iskanje para, »zmrzni«, oblikovanje likov, vitje kače. 

Gibalno niso bili zelo ustvarjalni. Tudi pri zaključevanju in umirjanju so bili 
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precej živahni, se med seboj pogovarjali, smejali in se s težavo prepustili 

občutkom, vendar je bil ta del srečanja vsem najbolj všeč in so ga želeli ponoviti.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

Predvidevam, da je Jaka s prihajanjem in odhajanjem od aktivnosti izražal svojo 

negotovost in nemirnost. Presenečena sem bila ob Jakovi popolni umiritvi na 

koncu delavnice in zaznala pri njem nežnost in potrebo po njej. Menim, da 

otroci trenutno potrebujejo več gibalne sprostitve in manj vodenih dejavnosti, kot 

so učenje formalnih oblik, razvijanje in pomnjenje elementov plesa. Predvsem 

čutim primanjkljaj v sproščanju in umirjanju preko giba in telesnega stika, da se 

usmerijo vase ter začutijo sebe in druge. V prihodnje načrtujem več aktivnosti s 

ciljem uglaševanja in povezovanja skupine, več aktivnosti neverbalne 

komunikacije. 
 
 

POVZETEK ODZIVOV NA 1. SREČANJU: 

 

JAKA 

 
Preglednica 8: Odzivi na 1. srečanju, primer A 

+ − 

Prišel je z veseljem. Umaknil se je in ni vztrajal pri 

ponavljanju gibov. 

Uspešno se je predstavil z gibom. Glasno je govoril in dregal. 

Aktivno je sodeloval pri igri 

»zmrzni«. 

Bil je nemiren. 

Vključil se je pri umirjanju in 

zaključevanju. 

Ni upošteval navodil. 

Popolnoma se je umiril in bil 

zadovoljen. 

Le za kratek čas je sodeloval 

pri aktivnostih. 

Skupina ga je vključila v dogajanje.  
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Tabela 1: 1. srečanje, primer A 

 
 

 

 

 

2. SREČANJE: »SPREMENIMO SE V ...« 

 

Datum: 22. januar, 2010 

 

I. UVOD  

a) Uvodni pozdrav 

Sedimo v krogu. Vsak otrok pove kako se počuti in kaj je danes doživel.  

b) »Indijanski krog«  

Postavljeni smo v krog. Ob spiritualni glasbi ameriških staroselcev, ki sama vabi h 

gibanju, otrok – »indijanski poglavar« − stopi na sredino kroga in pleše oz. sam 

kreira gib. Ostali čim bolj natančno sledimo in plešemo kot nam »narekuje 

poglavar«. Ko ne želi več, z očmi in roko poda gib naslednjemu in stopi nazaj v 

krog. Nadaljuje naslednji, dokler na vrsto ne pridejo vsi otroci.  

Cilji: uglaševanje in usklajevanje s skupino, spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, 

sproščeno gibanje, čutenje glasbe, neverbalna komunikacija, povečevanje 

samozavesti in pozitivna samopodoba, občutek zaupanja in varnosti.  

 

II. OGREVANJE  

a) »Spremenimo se v sadje in zelenjavo«  

Otroci sproščeno tekajo po prostoru. Na udarec tamburina pokažem sadež ali 

zelenjavo (npr. jabolko, hruško, limono, grozdje, banano, korenje, brokoli, bučo, 

drevo ipd.), vsak otrok pa po svoji zamisli s svojim telesom oblikuje podano sadje 

oz. zelenjavo.  

Cilj: zavedanje svojega telesa, samostojno telesno izražanje, ogrevanje telesa. 

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA 

a) »Telesni izraz v prostoru«  
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Vajo izvajam z inštrumentom (tamburinom, palčkami, lesenima žlicama, 

bobnom). Medtem ko igram, spreminjam tempo in intonacijo ter s tem 

vzpodbujam  različne načine gibanja. Otroci se gibljejo po prostoru glede na 

inštrument in poskušajo slediti spremembam ritma. Telesno reagirajo na različne 

jakosti in ritem udarcev. Spreminjajo se v vesele, žalostne, jezne, prestrašene,  

previdne, ponosne ... otroke in to telesno izražajo. Izraz telesa je usklajen z 

izrazom obraza, telesa so odprta, zaprta, velika, majhna, napeta, sproščena ... 

Cilji: telesno odzivanje na različne intenzitete, urjenje ritmičnega posluha, 

zavedanje  in izražanje občutkov in čustev, gibanje v prostoru, upoštevanje pravil, 

podrejanje. 

 b) »Združevanje«  

Otroci si poiščejo vsak svoj prostor v dvorani. Ko so enakomerno razporejeni, se 

eden od otrok v ritmu glasbe sprehaja med njimi ter z dotikom enega za drugim 

počasi pobira v kolono. Kolona se giblje spredaj, zadaj, okoli, med otroki, po 

celem prostoru. Ostali opazujejo njegovo gibanje. Pride do spontanega 

ponavljanja za vodjo.  

Cilj: organizacija prostora in prostorska orientacija, pravilni ritem, medsebojno 

sodelovanje. 

 

IV. GLAVNI DEL 

a)  Skupinski ples »Pot okoli sveta« (glasba: Urškine plesne igre I. CD, 

Urška d. o. o.).  

Cilji: aktivno medsebojno sodelovanje v skupini, učenje in pomnjenje novih 

plesnih korakov, poslušanje in upoštevanje glasbe, urjenje sposobnosti, 

podrejanje, upoštevanje pravil, medkulturno povezovanje. 

b) Igra »Na koliko načinov?«  

Vsak otrok si zamisli en ali več načinov hoje od enega konca dvorane do drugega. 

Noben od načinov se ne sme ponoviti. 

Cilj: spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, pozitivne samopodobe in krepitev 

samozavesti, podrejanje in upoštevanje drugih.  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

 

a) »Spremenimo se v kapljice« 

Sedimo na tleh v krogu. Ob izbrani deklamaciji »Prve kapljice dežja, tiho padajo 

na tla. Zdaj dežuje že močno, lije, lije, vse mokro. Toča, ta, ki ropota, kot orehi 

padli bi na tla. Joj, grmi, grmi. Bežimo, urno vsi se skrijmo« se 

dotikamo/»kapljamo« na dele telesa od glave do stopal v različnih intenzitetah, 

glede na besedilo.  

Cilj: zavedanje svojih delov telesa, sprejemanje telesnega stika, umiritev. 

b)»Smo snežaki«  

Otroci stojijo kot snežaki na vrtu. Ko posije sonce, se snežaki počasi začno taliti 

(od glave do stopal). Na koncu na tleh nastane »lužica«.  

Cilj: sproščanje, zavedanje svojega telesa, telesna predstavljivost. 

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU  
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VII. ANALIZA 2. SREČANJA 

 

JAKA 

V začetni pozdravni krog se je sicer pridružil, a je bil ves čas nemiren, nepozoren 

in je zato preslišal vprašanje. Le delno je sodeloval v gibalni ustvarjalni igri 

»indijanski krog«, delno upošteval »poglavarje« in s težavo pozorno sledil 

njihovim gibom. Igro je predčasno zaključil in se odmaknil od skupine. Nadalje ni 

želel več sodelovati. Potreboval je mojo večkratno dodatno verbalno vzpodbudo. 

Pri prostorski igri združevanja se je negotovo pridružil. Sledenje ostalim v koloni 

mu je predstavljal problem, večkrat je »izgubil« kolono in smer v prostoru, bil je 

nemiren. Pri skupnem plesu pokazal majhno zainteresiranost, aktivnost in 

sodelovanje, kratkotrajno pozornost in majhno vztrajnost. Presenetil me je v svoji 

gibalni ustvarjalnosti, saj je v igri »Na koliko načinov?« pokazal zanimive rešitve, 

ki so odstopale od večine ostalih vrstnikov in vedno znova je želel igro ponavljati. 

Bil je zelo motiviran. Prav tako me je zopet presenetil pri umirjanju, saj ni imel 

nobenih težav pri aktivnem sodelovanju in upoštevanju navodil. Z mojo pomočjo 

(stala sem poleg njega in se ga dotikala) se je umiril in uglasil z okolico in 

skupino. Bil je zadovoljen sam s seboj, najbolj všeč mu je bil igra »Na koliko 

načinov?«, kjer se je tudi najbolje počutil.  

 

SKUPINA 

Vzdušje v skupini je bilo konstruktivno, veselo, izpadajočih konfliktnih situacij ni 

bilo. Telesni izraz čustev je bil neizrazit. Z največjim veseljem so otroci 

sodelovali pri ustvarjalnih gibalnih aktivnostih »Indijanski krog«, »Spremenimo 

se v sadje in zelenjavo«, »Na koliko načinov?« in »Smo snežaki«. Ob teh igrah se 

je občutila tudi največja povezanost, uglašenost, sprejemanje drug drugega in 

strpnost. 

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

V skupini sem zaznala problem v medsebojnem sodelovanju in upoštevanju 

drug drugega, še posebej pri prostorskem gibanju in organizaciji. Manjšo gibalno 

ustvarjalnost otrok povezujem s tem, da otroci v predšolskem obdobju niti sedaj 

niso vajeni spodbujanja izražanja preko telesa in gibanja. Jaka je zopet pokazal 

potrebo po bližini, pozornosti in upoštevanju. Ustvarjanje ga je motiviralo in 

usmerilo njegovo energijo v pozitivno. Zaznal je občutek uspešnosti in 

zadovoljstva ob svojem konstruktivnem vedenju.  
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Tabela 2: 2. srečanje, primer A 

 
 

 

 

 
Tabela 3: 3. srečanje, primer A 
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Tabela 4: 4. srečanje, primer A 

 
 

 

 

 

5. SREČANJE: »JAZ – TI – MI VSI« 

 

Datum: 26. februar, 2010 

 

I. UVOD  

a) Joga za otroke »sonce« 

Sedimo v krogu, držeč se za roke, noge so čimbolj narazen in iztegnjene. Vsi 

hkrati se nagibamo v desno in nato v levo stran kot kolo in se ob tem narahlo 

vlečemo. Za poglobljene občutke lahko delamo vajo z zaprtimi očmi.  

Cilji: usklajevanje in uglaševanje skupine, čutenje drug drugega, umiritev in 

povezovanje, ustvarjanje harmonije. 

b) Gibalna igra »stop« 

Otroci se prosto gibajo po prostoru. Vsak otrok ima možnost, da reče »Stop«. V 

tistem trenutku se vsi ustavijo. Pozorni so na prostor okoli sebe, na občutek tišine 

in miru. Tisti, ki je rekel »Stop«, nadaljuje s hojo, ko si zaželi in reče »Naprej«. 

Takrat nadaljujejo s hojo tudi drugi otroci v skupini. S svojim gibanjem ne smejo 

motiti drugih otrok v prostoru. Vsak otrok lahko reče »Stop«, ko si to zaželi.  

Gibalna igra je otrokom že poznana iz 3. srečanja, vendar sedaj z globljim 

zavedanjem ciljev dejavnosti. Otroci se lahko bolj usmerijo v svoje občutke in 

doživljanja, bolj so pozorni nase in na svoje vrstnike v skupini, večkrat se upajo 

izpostaviti in biti vodje. Dodala sem pravilo, da lahko vsak otrok samo enkrat reče 

»Stop« in »Naprej« ter da »morajo« vsi otroci imeti priložnost reči »Stop«, kar 

omogoča vzpodbudo za tudi bolj zadržane otroke, ki si ne upajo izpostaviti kot 

vodje skupine. 

Cilji: poglobljeno zavedanje sebe in drugih v prostoru, razumno podrejanje 

skupini, upoštevanje pravil, povečevanje pozornosti in koncentracije, občutek 

varnosti v znani situaciji, krepitev samozavesti.  
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II. OGREVANJE  

a) Joga za otroke »štorklja« 

Stojimo v krogu. Smo umirjeni. Z vzdihom dvignemo desno roko, z izdihom z 

drugo roko potegnemo pokrčeno levo nogo nazaj proti zadnjici. Poskušamo najti 

ravnotežje in čimbolj mirno stati 15–30 sekund.  

Cilji: zavedanje lastnega telesa, občutenje centra telesa, spodbujanje 

koncentracije, umiritev, vzpostavitev in vzdrževanje stabilnega položaja, 

podaljševanje pozornosti, spodbujanje notranje tekmovalnosti in zadovoljstva s 

samim seboj (si upam, zmorem, znam). 

b) »Učitelj − pokaži plesni korak« 

Vsak, kdor želi, se spomni in pokaže plesni korak ali gib, ki ga je že usvojil med 

plesno-gibalnimi delavnicami ali si zamisli novega.  

Cilji: urjenje gibalnih spretnosti, zadovoljstvo s samim seboj (si upam, zmorem, 

znam), krepitev samozavesti, občutek sposobnosti, razvijanje gibalnega 

ustvarjanja.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Spoznamo novo plesno kombinacijo: Sreča na vrvici (CD Rad imej živali).  

Cilji: razvijanje gibalnih sposobnosti, učenje gibalnega pomnjenja, skupna 

aktivnost, usvajanje novih gibalnih spretnosti, razvijanje ljubezni do plesa in 

glasbe. 

b) »Kdo je duhec?« 

Otroci prosto plesno ustvarjajo na dano glasbo (katerakoli živahna otroška 

pesmica). Ko glasbo prekinem, se otroci uležejo in zaprejo oči. Enega izmed otrok 

pokrijem z velikim blagom in postane skriti »duhec«. Ko preštejem do 10, otroci 

odprejo oči ter poskušajo ugotoviti, kdo je »skriti duhec«. Sami iščejo rešitve.  

Cilji: plesna igra, gibalna sprostitev, spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

upoštevanje pravila, samostojno iskanje rešitev.  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Sonce nas ogreje« 

Dejavnost izvajamo v paru. Nedejaven otrok se uleže na tla v položaj, v katerem 

se najbolje počuti. Aktiven partner polaga dlani na njegove dele telesa (hrbet, 

ramena, križ, zadnjica, stegno, meča, gležnji, stopala in navzgor do glave). 

Delamo počasi, z umirjenim dihanjem, da energija prehaja v telo neaktivnega 

otroka kot topli sončni žarki. Ko končamo, počakamo, da nedejaven otrok zbere 

svoje občutke in ko je pripravljen, vlogi zamenjamo.  

Cilji: sproščanje, uvod v masažo, zavedanje celega telesa, prijetno doživljanje 

telesnega stika, ustvarjanje prijetnih medsebojnih odnosov, zaupanje, ustvarjanje 

bližine.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 
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VII. ANALIZA 5. SREČANJA 

 

JAKA 

Na začetku srečanju se Jaka ni vključil v igro usklajevanja in bil verbalno moteč. 

Skupini se je priključil v gibalni igri »stop«. Večkrat je prekinil vaje, kjer je 

potrebna večja koncentracija, usmerjena pozornost in vztrajnost. Želel je 

samostojno pokazati plesni korak vsem ostalim, a se takoj premislil, saj ni vedel, 

kaj bi pokazal. Presenetljivo dobro je sodeloval in se trudil pri skupnem plesu 

Sreča na vrvici, ki mu je bil tudi najbolj všeč, ter pri prostem plesnem ustvarjanju. 

Vendar pa je med plesom prekinjal zbranost in delo, se nekajkrat umaknil, se 

usedel in zopet pridružil. Proti koncu srečanja mu je zbranost popolnoma 

popustila. Nenehno je potreboval mojo spodbudo, pozornost in opominjanje, z 

odhajanjem in ponovnim vključevanjem v aktivnosti je motil druge. Pri umirjanju 

in zaključevanju je bil nemiren in verbalno moteč. Jaka ni imel pozitivne 

predstave o sebi in si po njegovem mnenju ni zaslužil nagrade (štampiljke).  

 

SKUPINA 

Vzdušje v skupini je bilo na začetku precej konfliktno, energično, kasneje pa je 

zavladalo medsebojno sodelovanje in aktivnost. V skupini je bilo čutiti 

pripadnost, zadovoljstvo in motiviranost za ples. Otroci v skupini so odločno 

povedali, da jih moti Jakovo nenehno govorjenje, pasivnost in ne dovoljšen trud in 

ga večkrat tudi opomnili. Izrazito so se počutili zadovoljne in uspešne pri plesu 

Sreča na vrvici, saj so vanj vložili veliko energije, se trudili in so ga zato že dobro 

samostojno odplesali. Najbolj všeč jim je bilo tudi prosto plesno ustvarjanje in 

sproščanje, kjer so se najbolje počutili in zelo umirili.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

Živahnost skupine sem tolerirala in sprejela z razumevanjem. Preko gibanja se je 

njihova konfliktna energija preusmerila v konstruktivno sodelovanje, kar so 

občutili tudi otroci sami. To je zelo dobro. Tudi pri skupnem razgovoru so mi 

razložili, da se bolje počutijo, če medsebojno sodelujejo in me kot vodjo 

upoštevajo oz. mi sledijo. Jaka je motil tudi mojo zbranost in postajala sem 

nezadovoljna. Pokazal je negotovost vase, nemoč, kar lahko povežem s slabšo 

samopodobo, ko se je pri igri »učitelji« najprej želel (upal) izpostaviti ter si takoj 

zatem premislil, da bi pokazal plesni korak. Menim, da Jaka potrebuje veliko 

pozitivne spodbude, pohval, podpore in občutkov sprejetosti. Razmišljam, na 

kakšen način bi mu postavila jasne okvire in meje njegovega obnašanja in ga 

hkrati motivirala za sodelovanje v plesni interesni skupini ter mu pomagala 

razvijati socialne spretnosti. S tem namenom otrokom razložim, da imam vse zelo 

rada, da Jaka zahteva drugačna pravila, ki mu bodo v pomoč: 

1. če Jaka ne zmore pozornega sodelovanja pri gibanju, lahko opazuje, vendar s 

svojim vedenjem ne sme motiti ostale otroke.  

2. Njegovo pozitivno vedenje glasno pohvalim pred celo skupino in za nagrado 

dobi štampiljko, negativno in moteče obnašanje skušam selekcionirati na bolj in 

manj pomembno.  

3. Pozorna sem nase, da me Jakovo vedenje ne spravi iz tira in svojo napetost ne 

prenašam nanj oz. na skupino.  
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4. Na Jaka sem bolj pozorna, večkrat ga vprašam, kako se počuti, jaz in skupina 

mu posveti ob pozitivnem vedenju veliko pozornosti (npr. pritisne začetek glasbe 

na predvajalniku, je vodja v koloni in pri delu v parih, giba se s prijateljem, s 

katerim želi ali pa z menoj, na koncu srečanja otrokom razdeli štampiljke).  

5. Kadar je potrebno, si vzamemo čas in se pogovorimo o dogajanju v skupini in 

njihovi dinamiki.  

6. S seboj imam vedno liste in barvice ali voščenke, da se po potrebi lahko Jaka 

zaposli z likovnim izražanjem. 

 

 
Tabela 5: 5. srečanje, primer A 

 
 

 

 

 

6. SREČANJE: »OKROGLO, MEHKO« 

 

Datum: 5. marec, 2010 

 

I. UVOD 

a) Podajanje žoge brez rok 

Pri igri uporabljamo penaste žogice, ki jih je manj kot udeležencev. Ob umirjeni 

glasbi ali v tišini mirno hodimo po prostoru. Pazimo, da izkoristimo ves prostor. 

Penaste žogice držimo z brado pod vratom. Tistemu, ki je nima, jo prijazno 

»podamo« brez rok pod brado. Med hojo zopet sprejmemo od drugega novo 

žogico. Igro izvajamo dalj časa. Med igro se ustvari izredno prijetno in sproščeno 

vzdušje, veselje in smeh. Stik z vsemi je mnogo lažji. 

Cilji: vzpostavljanje stikov, vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov, 

povezovanje skupine. 

 

II. OGREVANJE:  

a) »Bobenčki« 
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Stojimo v krogu in poslušamo afriško etno glasbo. Pričnemo z drgnjenjem dlani. 

Nato lahno »bobnamo« po glavi, nadaljujemo po obrazu, vratu in tako naprej do 

stopal. Vsi naši deli telesa so posebne vrste »bobenčki«. Na koncu se obrnemo 

eden za drugim in bobnamo po hrbtu tistega, ki stoji pred nami. Končamo s 

»čiščenjem bobna« − hrbta tako, da z rokami energično povlečemo »prah« od 

glave preko ramen in hrbta do nog tistemu, ki stoji pred nami.  

Cilji: zavedanje delov telesa in celega telesa, vzpodbujanje telesnega stika, 

ogrevanje celega telesa, medsebojno sodelovanje preko dotika, sproščanje 

napetosti. 

b) »Okroglo kotaljenje«  

Vsak otrok poskuša s telesom oponašati kotaljenje različnih imaginarnih 

predmetov (npr. frnikola, majhna mehka žogica, velika težka žoga, pomaranča, 

obroč, snežena kepa, jež ...). Če želi, svoje zamisli predstavi ostalim članom 

skupine. Kar nam je še posebej zanimivo, poskušamo ponoviti.  

Cilj: ustvarjalni gib, zavedanje svojega telesa, razvijanje gibalnih spretnosti, 

krepitev pozitivne samopodobe, razvijanje predstavljivosti preko telesa in gibalno 

učenje. 

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Utrjujemo skupni ples Sreča na vrvici (CD Rad imej živali). 

Cilji: razvijanje gibalnega pomnjenja, skupna aktivnost, podaljševanje pozornosti, 

vztrajnost in trud za dosego uspeha, občutek sposobnosti, krepitev pozitivne 

samopodobe.  

b) »Sence«  

Gibamo se v parih ali v skupini po štiri. Določimo vodjo, drugi mu sledi/-jo kot 

njegova senca. Vodja  si zamišlja in  ustvarja različne plesne elemente, gibe, 

korake, pri tem pa mora upoštevati smeri v prostoru, različne nivoje, intenziteto 

gibov ter podano glasbo. Prav tako mora upoštevati  »senco«, ki mu sledi − gib 

naj se ponavlja dlje časa, da ga lahko »senca« začuti in mu čim bolje sledi. Velja 

pravilo, da s svojim gibanjem ne motijo ostalih plesalcev, ki prav tako ustvarjajo. 

Vloge zamenjamo. Uporabimo raznoliko instrumentalno glasbo. 

Cilji: povezanost skupine, sodelovanje v skupnem gibalnem ustvarjanju, pretok 

energije  v okolju, občutek varnosti, pozornosti in zaupanja, upoštevanje drugih, 

spoznavanje prostora in gibanja v prostoru, upoštevanje pravil, podrejanje, 

prilagajanje na eni ter vodenje na drugi strani, spodbujanje samostojnega 

gibalnega ustvarjanja.  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Vozljanje« 

Stojimo v strnjenem krogu. Z desno roko primemo nasproti stoječega, s svojo levo 

roko pa nekoga drugega. Narejen je skoraj nerazrešljiv vozel z našimi rokami. 

Poskušamo najti rešitve, kako odvozlati vozel, ne da bi se spustili. 

Cilji: medsebojno sodelovanje, povezovanje skupine, razvijanje občutka 

pripadnosti, samostojno iskanje rešitev, doživljanje zadovoljstva ob uspehu, 

zavedanje drug drugega.  
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b) »Barvanje telesa«  

Uporabimo iste penaste žogice kot v uvodnem delu. Dejavnost izvajamo v paru. 

Nedejaven otrok se uleže na tla na trebuh. Izbere si barvo, s katero želi biti 

pobarvan. Partner s pritiskom mehke žogice na telo skrbno »barva« vsak 

centimeter prijateljevega telesa. Delamo počasi, čimbolj natančno. Vlogi 

zamenjamo. Na koncu se pogovorimo o občutkih in doživljanjih. 

Cilji: sproščanje, masaža, zavedanje celega telesa, prijetno doživljanje telesnega 

stika, ustvarjanje prijetnih medsebojnih odnosov, zaupanje, ustvarjanje bližine.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

 

VII. ANALIZA 6. SREČANJA 

 

JAKA 

Jaka se ni aktivno vključeval v delo s skupino, nič mu ni bilo všeč. Bil je nemiren, 

njegova pozornost je bila kratkotrajna in zelo razpršena. Plezal je na okensko 

polico, skakal in tekel po prostoru, medtem ko so drugi otroci delali. Pri 

aktivnostih ni pokazal nikakršne prizadevnosti in motivacije. Pri igrah zavedanja 

telesa »Bobenčki« in različnem kotaljenju se je umaknil, vendar upošteval 

dogovor in ni motil ostalih. Kasneje pri vaji skupnega plesa in pri gibalni 

ustvarjalni igri »Sence« je bil precej moteč, veliko je govoril oz. kričal, bil 

nemiren, sošolko je pogosto motil z dreganjem ipd. Do konca srečanja ni več 

sodeloval. Na mojo spodbudo se je pridružil le pri igri zaključevanja in sproščanja 

»Barvanje telesa z žogico«. Delala sem samo z njim. Jaka se je umiril, užival ob 

telesnem stiku, masaži in bližini. Jaka ni bil zadovoljen sam s seboj, sam je izrazil, 

da se ne počuti dobro in da si štampiljke (nagrade) ob koncu vaje ne zasluži. Bil 

pa je zelo zadovoljen, ko je ob koncu dobil nalogo, da vsem otrokom razdeli 

štampiljko. 

 

SKUPINA 

Vzdušje v skupini je bilo zelo dobro, prav tako aktivnost skupine, medsebojno 

sodelovanje, pomoč in upoštevanje drugih. Vse dejavnosti so jih zelo pritegnile in 

so jim bile všeč, bili so motivirani za delo in gibalno ustvarjanje. Še posebej so vsi 

izpostavili skupini ples Sreča na vrvici, ki ga samostojno odplešejo in se ob tem 

počutijo uspešne. Prav tako so izjemno uživali pri »Barvanju z mehko žogico«. 

Vsi so bili zelo sproščeni, umirjeni in so vzpostavili prijeten odnos povezanosti in 

zaupanja. V razgovoru na koncu srečanja so jasno povedali, da jim Jakovo 

kričanje, govorjenje med delom in tekanje naokrog ni všeč. Zaznali so občutke 

vodenja in podrejanja ter izrazili nezadovoljstvo in neprijetnost, če »Senca« ni 

dobro sledila (če se ni »dovolila« voditi oz. se ni podrejala) in če vodja ni 

upošteval zmožnosti sence.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

Menim, da se Jaka ne počuti dovolj močnega oz. sposobnega, ni gotov vase in ga 

je strah, da česa ne bo zmogel ali dobro naredil. Potrebuje mojo pomoč in 

spodbudo pri delu na način, da plešem z njim, da ga spodbujam in bodrim z 

besedami, da bo zmogel, da ni nič narobe, če ne naredi tako, kot ostali in da 
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zaupam vanj. Potrebna je potrpežljivost in čas. Postavljena pravila vedenja v 

skupini razume, a moram večkrat opozarjati nanje. 

 

 

POVZETEK ODZIVOV NA 6. SREČANJU: 

JAKA 

 
Preglednica 9: Odzivi 6. srečanja, primer A 

+  – 

Upošteval je odgovor in ni motil 

ostalih. 

Ni se aktivno vključeval v delo s 

skupino. 

Sodeloval je pri igri zaključevanja in 

sproščanja. 

Bil je nemiren. 

Na srečanju se je umiril. Njegova pozornost je bila kratkotrajna. 

Užival je ob telesnem stiku. Na srečanju je plezal, tekel in skakal. 

Bil je zadovoljen, da je na koncu lahko 

vsem otrokom razdelil štampiljke. 

Veliko je govoril in kričal ter dregal 

sošolko. 

 

 

 
Tabela 6: 6. srečanje, primer A 
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Tabela 7: 7. srečanje, primer A 

 
 

 
Tabela 8: 8. srečanje, primer A 

 
 

 

 

 

9. SREČANJE: »POVEZOVANJE« 

 

Datum: 26. marec, 2010 

 

I. UVOD 

a) »Ritem usklajevanja« 

Sedimo v krogu. Učitelj začne in pokaže določen ritem (s ploskom dlani, tudi na 

različne dele telesa, s tleskom s prsti, s stopali na tleh ipd.). Otroci spontano 

poskušajo ritem usklajeno ponavljati in posnemati. Otrok nato ritem lahko 
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spremeni in skupina ponavlja za njim.  S spremenjenim ritmom nadaljuje tretji oz. 

kdor želi. Ritem je sprva zelo enostaven, kasneje pa vedno bolj kompleksen in 

težaven. 

Cilji: pozorno poslušanje, urjenje ritmičnega posluha, sledenje svojemu ritmu in 

posnemanje ritma drugega, podrejanje, uglaševanje in usklajevanje s skupino, 

vzpodbujanje občutka pripadnosti skupini, razvijanje ustvarjalnosti.  

  

II. OGREVANJE:  

a) »Ples z dotikom« 

Otroci v parih plešejo skupni ples. Otroka se stikata z različnimi deli telesa: z 

glavo, boki, rameni, dlanmi, hrbti, s konicami prstov, s stopali, ipd. Pri gibanju sta 

izvirna in ustvarjalna. Zelo pomembno je, da se med njima vedno čuti rahel 

kontakt in povezanost. Otroci naj upoštevajo pravila, vaje pa ne izvajamo 

predolgo, saj sicer zaradi izgube koncentracije ni izvedena pravilno. Priporočljiva 

je instrumentalna glasba.  

Cilji: dajanje – sprejemanje, prilagajanje, podrejanje, ustvarjalnost v gibanju, 

neverbalna komunikacija, občutenje drug drugega in usklajevanje z drugim, 

prenašanje teže, iskanje skupnega ritma, upoštevanje pravil. 

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Ponavljamo in se učimo skupni ples: Palčice in palčki (glasba: inštrumentalna, 

klasična glasba; neznani avtor). 

Cilji: razvijanje gibalnega pomnjenja, skupna aktivnost, podaljševanje pozornosti, 

vztrajnost in trud za dosego uspeha, občutek sposobnosti, krepitev pozitivne 

samopodobe.  

b) Igra »Glinarji in glina II«  

Gibalno-ustvarjalna igra je variacija na opisano igro iz 8. srečanja
2
. 1. skupina je 

»glina«: otroci so razpršeno postavljeni po prostoru (na tleh). 2. skupina so 

»glinarji«, ki oblikujejo »glino«. Ob spremljavi glasbe vsak otrok oblikuje svojo 

»glino«. Kot »glinar« otroka (»glino«) postavi (oblikuje dele telesa), tako mora ta 

obstati in mirovati. Ko se glasba spremeni (drug segment glasbe, npr. hitrejši del 

iste skladbe), se glinarji gibajo, plešejo okoli »kipov« in si izberejo drug »kip«, ki 

ga ob ponovni spremembi glasbe oblikujejo dalje. Tako si segmenti sledijo do 

konca glasbe. Vsak »glinar« do končnega izdelka torej oblikuje več »kipov«. Na 

koncu si izdelane »kipe« ogledamo. (Glasba: Slovenski ljudski plesi; Ples z 

metlo.) 

Cilji: povezovanje skupine, občutek pripadnosti, ustvarjanje dobrih medsebojnih 

odnosov, medsebojno sodelovanje, upoštevanje drug drugega, podrejanje/vodenje, 

                                                 
2
  »Glinarji in glina« je gibalna igra, ki izhaja iz ljudskega izročila. Otroci so razdeljeni v pare. 

Eden od para je glinar (oblikovalec), drugi je glina ali kupček plastelina (oblikovan). Ob umirjeni 

glasbi glinar najprej glino pregnete in jo tako »zmehča«, da jo lažje oblikuje. Začne oblikovati glino 

po svoji želji. Otrok »glina« mora postavitev telesa držati nepremično tako, kot ga je oblikoval glinar. 

Na koncu nastanejo kreativni kipi. Si jih ogledamo. Vlogi zamenjamo.  

 Cilji: sproščanje, poglabljanje medsebojnih odnosov, zavedanje telesa, upoštevanje pravil, 

stik preko dotika, razvijanje gibalne ustvarjalnosti.  
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spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, zavedanje telesa, razločevanje in odzivanje na 

različno glasbo, sprejemanje telesnega stika.  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Čez kamenčke«  

Otroke razdelimo v dve skupini. Ena skupina oblikuje »kamenčke«: otroci se 

uležejo po prostoru  na hrbet, noge in roke so raztegnjene stran od telesa. Ležati je 

potrebno čimbolj mirno. Druga skupina s počasnimi koraki previdno stopa čez 

»kamenčke«: okončine, trup in glavo. Dejavnost se stopnjuje v vedno hitrejšem 

tempu.  Skupini zamenjamo.  Igro je potrebno izvajati zelo previdno. 

Cilji: zaupanje, premagovanje strahu, skrb za drugega, povezovanje skupine, 

prostorska orientacija.  

b) »Vremenska masaža«  

Otroci sedejo na tla drug za drugim v kolono ali pa oblikujejo strnjen krog. 

Sedimo z razširjenimi nogami tako, da drug drugemu lahko postavimo roke na 

hrbet. Vodja (učitelj) z umirjenim glasom vodi otroke k masaži: dlani položimo na 

hrbet prijatelja, ki sedi pred nami – kot topli sončni žarki ogrejemo telo; zapiha 

veter – telo zibamo sem ter tja in z rokami »delamo« veter; s prsti kapljamo kot 

prve dežne kapljice; deževati začne nekoliko močneje, naliv se stopnjuje in 

nastopi toča – s pestmi rahlo udarjamo po hrbtu; strele – s kazalcem »rišemo« 

ostre, ravne črte po hrbtu; zopet nastopi močan naliv; dež pojenja ... itd., dokler 

ponovno na posije sonce in nas ogreje. Končamo z glajenjem vzdolž hrbtenice. 

Kolona se nato obrne v drugo smer in ponovimo masažo na hrbet drugega 

prijatelja.   

Cilji: sprostitev, umiritev, medsebojni stik, zaznavanje prijetnega preko dotika, 

povezanost članov skupine.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

 

VII. ANALIZA 9. SREČANJA 

 

JAKA 

Jaka ni sodeloval pri nobeni od ponujenih aktivnosti, tudi na moje večkratne 

spodbude se ni odzval. Na začetku je med dejavnostjo usklajevanja glasno pel, se 

pogovarjal s sošolcem, ki se tudi pridružil skupini in motil delo ostalih. Pri 

nadaljnji aktivnosti ogrevanja in zavedanja telesa plesa z dotikom se je intenzivno 

igral z dolgo kovinsko verižico, ki jo je našel na tleh plesne dvorane in s tem 

precej motil zbranost cele skupine in moje vodenje. V drugi polovici plesne 

delavnice ni sodeloval, vendar je mirno sedel in opazoval. Njegovo večjo 

pozornost je pritegnila vremenska masaža ob zaključevanju. Pri skupnem 

razgovoru Jaka ni želel povedati ničesar. 

 

SKUPINA 

Vzdušje v skupini je bilo zelo dobro, čutiti je bilo zadovoljstvo, povezovanje. 

Otroci so bili ves čas aktivni in so sodelovali pri gibalnem ustvarjanju. 

Konfliktnih situacij ni bilo oz. so bile nepomembne. Pri telesnem stiku vremenske 

masaže so pokazali veliko zadovoljstvo, navdušenje in medsebojno usklajenost. 
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Veliki večini je všeč prav vse, povedo pa, da jim ni všeč, ker Jaka ne posluša in ne 

dela, otroke občasno izziva, poriva in deluje moteče oz. »nagaja«. Ena deklica je 

bila užaljena ker ni imela svoje »gline«.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

 

Srečanje je potekalo umirjeno in bolj uglašeno, opazila sem, da otrok Jakovo 

vedenje ni zmedlo. Občutili so zadovoljstvo, ki ga nudi gibanje in skupno gibalno 

ustvarjanje, sodelovanje in masaža. Jaka kljub moji večkratni intenzivni spodbudi, 

podpori (»pogrešam te«, »ne moremo brez tebe«, »zmogel boš«, »imam krasno 

nalepko zate«, ipd.) ni bil pripravljen aktivno sodelovati. Ali mu je 

prezahtevno, se ne počuti dovolj močnega in sposobnega, ali enostavno nima 

interesa in lastne motivacije? Ga je strah neuspeha? Je v petek po končanem 

pouku že preveč utrujen, da bi zmogel toliko koncentracije, lastne kontrole in 

prilagajanja v plesni skupini? Še največkrat se pridruži in uspe sodelovati pri 

gibalnih igrah povezovanja skupine in skupnega ustvarjanja. Močno 

potrebuje mojo podporo, spodbudo – večkrat ga povabim k sodelovanju, sam 

od sebe pa se redkokdaj pridruži. Vendar kot pove sam in tudi njegova 

razredničarka, na plesno delavnico pride rad in čaka na petek, ko imamo srečanje. 

To mi veliko pomeni. Potrebna je potrpežljivost. Postopno bo zmogel in se bo 

počutil močnejšega, doživljal bo pozitivne odzive skupine, bolj bo zadovoljen sam 

s seboj in si počasi pridobival občutek uspešnosti.  

 

 
Tabela 9: 9. srečanje, primer A 
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10. SREČANJE: »USKLAJEVANJE« 

 

Datum: 2. april, 2010 

 

I. UVOD IN OGREVANJE  

a) »Iskanje skupnega« 

Sproščeno tečemo po prostoru. Na znak tamburina iščemo nekaj skupnega − na 

določen prostor  gredo vsi, ki imajo npr. na sebi nekaj belega, dolge lase ali 

verižico, na drugi strani pa so vsi ostali. Zahteve stopnjujemo in nadaljujemo, 

dokler pozornost ne začne popuščati.  

Cilji: vključevanje oz. izključevanje otrok, pripadnost skupini, razvijanje lastne 

telesne sheme, medsebojno sodelovanje.  

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA  

a) »Moje mesto v prostoru« 

Otroci se ob klasični glasbi gibajo po prostoru. Preiščejo ves prostor, ne motijo 

ostalih in se ustavijo tam, kjer se počutijo najbolj prijetno in imajo okoli sebe 

dovolj prostora. Sedejo, zaprejo oči in se umirijo.  Vdihujejo zrak skozi nos in 

glasno izdihujejo skozi usta. V nadaljevanju se otroci na svojem mestu lahko učijo 

in ponavljajo izbran plesni element ali korak.  

Cilji: organizacija in orientacija v prostoru, usmerjanje pozornosti, umiritev, 

iskanje svojega mesta v prostoru, občutenje sebe in drugih v prostoru.  

b) »Plesna improvizacija« 

V tišini se sprehajamo po prostoru ali ostanemo na svojem mestu, ne oviramo 

drugih. Ko zaslišimo glasbo, si poiščemo najbližjega ter z njim zaplešemo in v 

paru ustvarjamo svoj ples. Čez nekaj minut se v tišini zopet podamo  na novo 

plesno doživetje. Ko zaslišimo glasbo, z drugim zopet zaplešemo nov ples. 

Uporabim raznoliko, kvalitetno etno glasbo:  afriško, japonsko, slovensko, rusko, 

klasično glasbo, glasbo Južne in Severne Amerike ipd. 

Cilji: spodbujanje samostojne plesne kreativnosti, medkulturno spoznavanje, 

upoštevanje drugega, učenje poslušanja glasbe, medsebojno sodelovanje. 

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Ponavljamo skupni ples: Palčice in palčki (glasba: inštrumentalna, klasična 

glasba; neznani avtor). 

Cilji: samostojno in samozavestno izvajanje naučenega, priprava za zaključni 

plesni nastop.  

b) Ljudska igra »kovtre šivat«  

Otroci se v parih postavijo v kolono. Držijo se za roki in ju dvignejo, da 

oblikujejo nekakšen tunel oz. luknjo. Zadnji par gre skozi, dokler ne pride skozi 

tunel in je prvi v koloni. Nadaljuje naslednji. Vsa kolona se hkrati z zelo majhnimi 

koraki pomika kot avtobus počasi naprej.  

Cilji: organizacija in orientacija v prostoru, medsebojno sodelovanje in 

povezovanje, skupna aktivnost, zabava, spoznavanje slovenskega ljudskega 

izročila, poglobljeno ozaveščanje občutkov medsebojnega sodelovanja in 

povezovanja, sprostitev in veselje ob ljudski gibalni igri. 
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V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE: 

a) »Iskanje harmonije« 

Spontano se primemo za roke ob glasbi in oblikujemo krog. Proti sredini hodimo 

z različnim ritmom − govorijo samo oči (začudeno, nasmejano, grdo, prestrašeno, 

priliznjeno ...). Krog strnemo. Dotikamo se in čutimo povezanost, valovanje, 

dihanje skupine kot celote: na 4 dobe se zibamo L in D oz. stisnemo roke na 

poudarek (1.doba) ali na 4 dobe roke gor, na 4 dol. Končamo tako, da se uležemo 

na trebuh in se dotikajo samo roke v centru kroga. Se malo povaljamo (glasba: 

Jean Michel Jarre).  

Cilji: občutek povezanosti skupine, sinteze in miru, pripadnost skupini, 

usklajevanje in uglaševanje drug z drugim, telesni stik, ritmični posluh, umiritev.  

b) »Skupna slika« 

Uporabimo različne izrazne, zanimive slike. Vajo izvajamo v eni ali v dveh 

skupinah. Vsaka skupina z gibom v prostor prenese izbrano sliko oz. s telesom 

oblikuje dogovorjen predmet, žival, sliko, itd. Ostali opazujejo in poskušajo 

uganiti, kaj skupina predstavlja.  

Cilji: graditev situacije, sodelovanje v skupnem gibalnem ustvarjanju, ustvarjalno 

reševanje problema, zavedanje posameznika, da je nujni sestavni del skupine, 

socializacija, razvijanje sposobnosti domišljije in orientacije, povezanost članov 

skupine.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

 

VII. ANALIZA 10. SREČANJA 

 

JAKA 

Jaka je prišel na srečanje precej nemiren in razposajen. Že takoj na začetku je 

tekal po dvorani, plezal in se ni pridružil skupini pri nobeni aktivnosti. Dregal je 

otroke in motil njihovo zbranost. Lovil se je in igral s sošolko. Bil je verbalno 

glasen, nemiren in moteč. Razen pri ljudski gibalni igri »kovtre šivat«, ko sem ga 

večkrat povabila, je sodeloval z mojo pomočjo in delal rad. Pri zaključevanju in 

skupnem gibalnem ustvarjanju slike je aktivno in dokaj pozorno sodeloval s 

skupino, se ji tudi prilagodil in podredil. Všeč so mu bile le tiste aktivnosti, kjer se 

je sam aktivno vključil. Po koncu srečanja sem izvedla pogovor samo z njim. 

 

SKUPINA: 

Skupina je bila precej živahna in verbalno intenzivna, otroci se celo srečanje niso 

umirili. Vzdušje v skupini in medsebojno sodelovanje ni bilo konstruktivno. Prišlo 

je do konfliktnih situacij, saj sta Jaka in sošolka s svojim vedenjem (lovljenjem, 

dreganjem, kričanjem, tekanjem med sošolci, neupoštevanjem navodil ipd.) 

neprestano motila delo. Odločno sem jima postavila mejo in ju izločila iz skupine. 

Tudi potem ni bilo boljše. Po srečanju sem imela pogovor najprej s sošolko 

posebej in nato z Jakom. Ostali otroci so izrazili nezadovoljstvo, ker je Jaka zelo 

motil otroke. Sošolka se je zavedala, da se je »grdo« obnašala, »nagajala« in mi v 

pogovoru obljubila, da bo naslednjič bo plesala in ne bo več norela z Jakom.  
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VIII. INTROSPEKCIJA 

Jaka je v pogovoru izrazil svojo negotovost, strah pred neuspehom, 

nesposobnostjo, začutiti je bilo velik občutek neuspešnosti, nesposobnosti, 

nemoči, negativne samopodobe, mnenja »ne upam, ne zmorem, ne znam, je 

pretežko«. Ker ni plesal (ni sodeloval in ni upošteval učiteljice − mojih navodil), 

se je počutil slabo. Pove, da je skupni ples »Palčice in palčki« pretežek, da se ob 

opazovanju drugih boji, da ne bo dobro plesal. Povedal je tudi, s katerim sošolcem 

bi želel plesati, da bi se bolje počutil in mi rekel: »Obljubim, da bom naslednji 

petek plesal.« Obljubila sem mu presenečenje, če se bo potrudil in poskusil 

sodelovati v plesu. Menim, da je Jaka nežen fantek in ko začuti stisko, da nekaj ne 

zmore, reagira vedenjsko moteče do ostalih otrok in moti delo skupine, privablja 

pozornost ... Predvsem je potrebno delati na tem, da se ne bo umaknil pred njem 

zahtevno nalogo/oviro, da bo začutil, da zmore, da je lahko uspešen in sposoben, 

če le poskusi. Svojo nemoč izraža z motečim vedenjem, nemirnostjo, 

izzivanjem ostalih otrok, bežanjem, »nočem, ne bom«.  

 
 

Tabela 10: 10. srečanje, primer A 

 
 

 

 

 

11. SREČANJE: »USKLAJEVANJE« 

 

Datum: 9. april, 2010 

 

I. UVOD IN OGREVANJE  

a) »Iskanje skupnega« 

Ponovimo igro usklajevanja iz 10. srečanja z namenom, da bi se Jaka samostojno 

pridružil vrstnikom in sodeloval s skupino. 

Cilji: vključevanje oz. izključevanje otrok, pripadnost skupini, razvijanje lastne 

telesne sheme, medsebojno sodelovanje.  
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II. OGREVANJE 

a) Joga za otroke »štorklja« (gl. 5. srečanje).  

Cilji: zavedanje lastnega telesa, občutenje centra telesa, spodbujanje 

koncentracije, umiritev, vzpostavitev in vzdrževanje stabilnega položaja, 

podaljševanje pozornosti, spodbujanje notranje tekmovalnosti in zadovoljstva s 

samim seboj (si upam, zmorem, znam). 

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA  

a) Ljudska igra »kovtre šivat« (gl. 10. srečanje) 

Ker je otrokom ta gibalna igra zelo všeč in so sami izrazili največjo željo po 

ponavljanju le-te, smo se jo večkrat igrali.  

Cilji: poglobljeno občutkov medsebojnega sodelovanja in povezovanja, sprostitev 

in veselje ob gibalni igri.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Ponavljamo skupni ples: Palčice in palčki (glasba: instrumentalna, klasična 

glasba; neznani avtor). 

Cilji: samostojno in samozavestno izvajanje naučenega, priprava za zaključni 

plesni nastop.  

b) Urimo se v skupnem plesu: Sreča na vrvici (CD Rad imej živali). 

 Cilji: pomnjenje in samostojno izvajanje naučenega, krepitev občutka 

sposobnosti, uspešnosti in zadovoljstva s samim seboj (si upam, zmorem, znam).  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Čarobna svečka« 

Otroci se v tišini mirno usedejo na tla, razpršeno po prostoru in kamor želijo. 

Eden od otrok ima v roki gorečo svečko in se ob umirjeni, meditativni glasbi 

sprehaja okoli prijateljev po prostoru. Komur želi poda svečko ter ga nežno 

poboža. Tisti, ki dobi svečko, nadaljuje hojo po prostoru. Ko vstane, da prostor 

prijatelju, ki mu je svečko predal in le-ta se usede na njegovo mesto. Dejavnost 

izvajamo, dokler ni vsak otrok dobil svečke.  

Cilji: občutek povezanosti sinteze in miru, pripadnost skupini, usklajevanje in 

uglaševanje drug z drugim, telesni stik, umiritev, zavedanje sebe in drugih v 

prostoru.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

 

VII. ANALIZA 11. SREČANJA 

 

JAKA 

Jakovo vedenje je bilo popolnoma drugačno kot preteklo srečanje. Pri uvodni igri 

usklajevanja skupine je sprva iskal pozornost in begal od enega otroka do 

drugega, se zaletaval, kmalu pa se je pridružil skupini in zelo pozorno sodeloval. 

Pri vaji koncentracije in usmerjanja pozornosti »štorklja« sem vztrajala, da 

sodeluje, čeprav sam ni želel. V ljudski gibalni igri je aktivno in samostojno 

sodeloval, sprva potiskal otroke in ni sklonil glave »pod most«. Pri vseh ostalih 

dejavnostih je se je zelo dobro vključeval, se trudil in bil prizadeven, upošteval je 
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navodila, rad sodeloval in bil pohvaljen. Najbolj všeč mu je bila vaja umirjanja in 

povezovanja »čarobna svečka« na koncu srečanja, ko se je zelo umiril. Pri tej 

aktivnosti se je tudi najbolje počutil. Pri skupnem razgovoru v krogu ob zaključku 

srečanja je povedal, da se počuti dobro, da je zadovoljen s svojim delom, da mu ni 

bilo nič pretežko in je vesel, ker je zmogel.  

 

SKUPINA 

Sprva so bili otroci zelo nemirni, neposlušni, konfliktni, brez mej in upoštevanja 

navodil. Na sredini srečanja je prišlo do pomembnega preobrata: pobrala sem vse 

stvari in odšla ven z navodilom, da ko bodo pripravljeni, naj me pokličejo. V 

dvorani je še vedno vladal nemir in mnogo govorjenja. Čez 5 minut so me prišli 

iskat. Bila sem precej stroga in jim postavila jasne meje. Od tega trenutka dalje so 

bili vsi pozorni, me upoštevali, se niso pritoževali, temveč medsebojno sodelovali. 

Otroci so na koncu povedali, da se počutijo zelo dobro, so zadovoljni sami s seboj 

in svojim delom, upoštevali so drug drugega in mene. Vsem je bila všeč »čarobna 

svečka« in mnogi so poudarili, da jim je všeč, ker je Jaka sodeloval in »ni 

nagajal«. 

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

Ko sem začutila, da se skupina nikakor ne uglašuje, povezuje in medsebojno ne 

sodelujemo, se prevzela ostro, odločno, dosledno, a prijazno vodenje skupine. 

Otroci so začutili mejo in me od takrat naprej upoštevali kot vodjo skupine. 

Mislim, da so zelo dobro občutili, da je njihovo zadovoljstvo odvisno predvsem 

od njih samih in njihovega vedenja ter skupnega sodelovanja. Z velikim 

zanimanjem pričakujem naslednje srečanje.  

 

 

POVZETEK ODZIVOV NA 11. SREČANJU:  

 

JAKA 

 
Preglednica 10: Odzivi 11. srečanja, primer A 

+ 
Zelo pozorno in rad je sodeloval. 

Pridružil se je skupini. 

Pri vseh dejavnostih se je zelo dobro vključeval, se trudil in bil prizadeven. 

Upošteval je navodila. 

Na koncu se je zelo umiril. 

Počutil se je dobro in je bil bil zadovoljen s svojim delom ter vesel, ker je zmogel. 
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Tabela 11: 11. srečanje, primer A 

 
 
Tabela 12: 12. srečanje, primer A 

 
 

 

 

 

13. SREČANJE: »JAZ« 

 

Datum: 23. april, 2010 

 

I. UVOD IN OGREVANJE 

a) »Moje počutje« 

Vsak otrok si vzame čas in s številko pove, kako se počuti na lestvici od 1 do 10, kjer 

1 pomeni zelo slabo počutje, številka 10 pa najboljše. 

Cilji: opazovanje in zaznavanje sebe, upoštevanje drugih.  
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b) »Prva beseda« 

Vsak učenec pove eno besedo, ki mu v tistem trenutku najprej pade na misel. Vsak 

potem pove tudi, zakaj je izbral to besedo in kaj mu pomeni oz. kakšna je povezava z 

vsakdanjim življenjem.  

 

II. OGREVANJE 

a) »Moje mesto v prostoru« 

 otroci se ob glasbi premikajo po prostoru. Prečešejo ves prostor in se ustavijo tam, 

kjer se počutijo najbolj prijetno in imajo okoli sebe dovolj prostora. Zaprejo oči in se 

umirijo ter pripravijo za nadaljnje delo.  

b) »Zgibanje papirja – oblika telesa« 

Vsak otrok dobi v roke prazen papir in ga oblikuje po lastnem občutku in zamisli. Ob 

tem ne razmišlja preveč. Ko je »skulptura« narejena, jo opazuje in nato izdelek iz 

papirja poskuša oblikovati s svojim telesom. 

Cilji: zavedanje svojega telesa, razvijanje gibalne ustvarjalnosti, usmerjanje 

pozornosti, koncentracija.  

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA  

a) Ljudska igra »kovtre šivat« (gl. 10. srečanje)  

Ker je otrokom ta gibalna igra zelo všeč in so sami izrazili največjo željo po 

ponavljanju le-te, smo se jo večkrat igrali.  

Cilji: poglobljeno ozaveščanje občutkov medsebojnega sodelovanja in povezovanja, 

sprostitev in veselje ob gibalni igri.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Ponavljamo skupni ples: Palčice in palčki (glasba: inštrumentalna, klasična 

glasba; neznani avtor). 

Cilji: samostojno izvajanje naučenega, krepitev samozavesti in zadovoljstva s samim 

seboj (si upam, zmorem, znam), krepitev občutka sposobnosti in uspešnosti, priprava 

za zaključni plesni nastop.  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Risanje po hrbtu prijatelja« 

Igra sproščanja poteka v paru. En otrok predstavlja »papir« in je s hrbtom obrnjen 

proti partnerju. Le-ta riše in piše po njegovem hrbtu. Prvi, tj. »papir«, poskuša 

prepoznati, risbo oz. črko, ki nastaja na njegovem hrbtu. Vlogi zamenjata.  

Cilji: sproščanje in umirjanje, tipno zaznavanje, medsebojno sodelovanje in 

poglabljanje odnosov, usklajevanje z drugim, telesni stik.   

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

a) »Moje počutje«: enako kot v uvodnem delu, vsak otrok po gibalnem doživljanju 

in plesni delavnici izrazi svoje počutje s številko na lestvici od 1 do 10.  

 

VII. ANALIZA 13. SREČANJA 

JAKA 

Svoje počutje na začetku je ocenil z 1, na koncu srečanja z 10. Prva beseda, ki mu je 

najprej padla na misel, je bila sneg in, kot je povedal, zato ker sneg pada v domišljiji. 
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Njegovo mesto v prostoru so bili skoraj vedno »steperji«, ki so zloženi ob steni 

plesne dvorane. S papirjem in nato s svojim telesom je izjemno ustvarjalno oblikoval 

lik oz. obliko. Skupni ples Palčice in palčki vadi in pleše z menoj in samo z mojo 

pomočjo. Skupini se priključi šele, ko ga večkrat povabim (primem za roko), nato 

pleše rad in vztraja do konca. Umirjanje, telesni stik, sproščanje (risanje po hrbtu 

prijatelja) ima zelo rad in se tudi umiri ter ne kliče po pozornosti. Na koncu srečanja 

je bilo opaziti, da se je počutil veliko bolje. 

 

SKUPINA 

Otroci so bili na srečanju zopet precej nemirni, raztreseni in manj motivirani, manj 

delavni. Vzdušje v skupini je bilo nevtralno, ni bilo posebnih konfliktnih situacij. 

Dobro so medsebojno sodelovali in upoštevali moja navodila. Odlično so zgibali iz 

papirja in obliko prenesli v telesno. Najbolj jim je bilo všeč sproščanje in telesni 

stiki. Počutje otrok na začetku/na koncu srečanja: 5/5, 10/10 in še več. 10/10 in še 

več, 10/10 in še več, 10/5 (»ker mi je Jaka nagajal«), 10/10 in še več, 6/10 in še več, 

10/9, 10/1, 5/1 (»ker me je Jaka udaril«), 1/10 (Jaka). 

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

Opazim, da Jaka ve kaj delamo, čeprav je v dogajanje in delo večkrat udeležen 

pasivno. Kjer ima občutek, da ne bo zmogel, se umakne in izrazito pokaže svojo 

odločitev. Daje občutek, da ne želi, vendar menim da zato, ker si ne upa – zaradi 

strahu pred nesposobnostjo, neuspehom in zaradi mnenja, da nečesa ne zna dobro, je 

prisotna negotovost, da bo doživel neuspeh in zato raje ne poizkusi. Pogrešam 

zavesten trud vseh deklic in fantov za občutek sposobnosti in uspešnosti, za boljše 

delo skupine kot celote. Celi skupini je zelo všeč vedno, kadar se sproščamo, 

gibalno ustvarjamo, se gibalno igramo ipd., kadar pa je potrebno učenje s 

ponavljanjem, jim gre težko od nog. Sprašujem se, ali jim je pretežko, dolgočasno, 

potrebujejo več sprostitve po šolskem delu? Na naslednjem srečanju raje ponudim 

manj aktivnosti in le-te bolj poglobljene in jasneje razložene, vzamemo si čas za 

doživljanje, predelavo informacij in občutkov ter za razgovor na koncu srečanja.  

 
Tabela 13: 13. srečanje, primer A 
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Tabela 14: 14. srečanje, primer A 

 
 

 
Tabela 15: 15. srečanje, primer A 
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16. SREČANJE: »RADI PLEŠEMO« 

 

Datum: 21. maj, 2010 

 

Srečanje je namenjeno občutkom zadovoljstva in veselja, ki jih prinaša ples in 

gibalno ustvarjanje. Plesno se igramo aktivnosti, ki so jih imeli otroci v preteklih 

srečanjih najraje. 

  

I. UVOD IN OGREVANJE  

a) »Korenčki« 

Otroci se leže na trebuhu v krogu močno držijo za roke. Predstavljajo si, da so 

korenje, ki je močno zarito v zemljo. Z glasom »Hmmm...« izdihnejo in se ob tem s 

telesom še močneje »prisesajo« v zemljo (oz. na tla). Mišice telesa so napete. 

Odrasli, lahko pa tudi izbrani otrok – »zajček«, poskuša »korenček« izvleči iz zemlje 

tako, da prime ležečega otroka za stopala in ga vleče nazaj, ven iz kroga. Pri tem se 

otrok močno oklepa tal, drži se za roke s sosednjima »korenčkoma«. Ostali otroci 

(»korenčki«) mu pomagajo ostati prilepljen na tleh in ga ne spustijo. Seveda 

»zajčku« redko uspe izruvati korenje. Igra izvabi zelo veliko smeha. 

Cilji: zavedanje svojega telesa, ogrevanje telesa, povezovanje skupine, sprostitev, 

veselje in zadovoljstvo otrok ob gibalni igri.  

  

II. OGREVANJE 

a) »Ples z dotikom« 

Najprej otroci plešejo samostojno vsak posebej, nato se dajo v pare. Dva otroka 

plešeta skupni ples in se stikata z različnimi deli telesa: z glavo,  boki, rameni, 

dlanmi, hrbti, s konicami prstov, s stopali, ipd. Zelo pomembno je, da se med njima 

vedno čuti rahel kontakt in povezanost. Partnerja se poskušata gledati v oči in biti pri 

gibanju ustvarjalna in izvirna. Vaje ne delamo predolgo, sicer ni izvajana pravilno, 

saj koncentracija hitro popušča. Priporočljiva je instrumentalna glasba.  

Cilji: dajanje – sprejemanje, prilagajanje, podrejanje, vodenje, neverbalna 

komunikacija, prenašanje teže, zavedanje telesa, upoštevanje pravil. 

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA 

a) »Slepi«  

Igro oz. vajo delamo v paru. En otrok zapre oči, je »slep«, drugi je njegov vodnik. 

Videči slepega partnerja čimbolj varno vodi po prostoru. Prsti »slepega« otroka se 

rahlo dotikajo hrbtne strani dlani videčega otroka. Vodnik ves čas pazi, da se »slepi« 

ne bi kam zaletel ali udaril.  

Cilji: zaupanje, krepitev občutka za orientacijo v prostoru, sledenje, podrejanje, 

vodenje, pretok energije, pozornost na drugega, prevzemanje odgovornosti za 

drugega, povezovanje.  

 

IV. GLAVNI DEL  

Priprava za zaključni skupinski plesni nastop: 

a) Palčice in palčki 

b) Sreča na vrvici  
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Cilji: samostojno izvajanje naučenega, krepitev samozavesti in zadovoljstva s samim 

seboj (si upam, zmorem, znam), krepitev občutka sposobnosti in uspešnosti.  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Metuljčki in rožice«  

Vajo izvajamo v paru. Neaktiven otrok (»rožica«) se udobno uleže na trebuh, aktiven 

partner (»metulj«) se ga nežno in zelo počasi dotika z razprtima dlanema (»metuljeva 

krila«) po celem telesu. »Metulj« nekaj trenutkov »čaka na rožici« − roke rahlo 

pritiskamo ob telo in jih zadržimo prib. 10 sekund, da se začuti toplina telesa in 

prehajanje energije. Vlogi zamenjamo.  

Cilji: umirjanje, sproščanje, dotik, zavedanje telesa in pozornost drug do drugega.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

 

VII. ANALIZA 16. SREČANJA 

 

JAKA 

Ob prihodu na srečanje je Jaka sprva splezal na »steperje« (kot ponavadi), v uvodno 

gibalno igro pa se je vključil samostojno, aktivno in zelo rad. Z mojo spodbudo 

(prijela sem ga za roko, vztrajala, se »odločila« namesto njega) sva se skupaj igrala 

igro »slepi« in na koncu je zelo užival in mu je bila tudi najbolj všeč. Najprej sem ga 

vodila, nato pa je tudi on mene vodil pozorno in pazljivo. Sodeloval je zbrano in ni 

bil moteč. Prav tako je užival in samostojno aktivno sodeloval v igri sproščanja in 

umirjanja »metuljčki in rožice«. V plesu v paru ni želel sodelovati, a je upošteval 

dogovorjeno pravilo in ni motil ostalih otrok. Na mojo »zahtevo« je vadil oba plesa, 

saj se približuje zaključni javni nastop. Ker sta si s sošolcem, s katerim je želel 

plesati, nagajala, sem mu določila drugega partnerja, prijatelja sošolca M.  Z njim je 

nato je zelo lepo sodeloval, z daljšo  

koncentracijo in prizadevnostjo, bil je uspešen in tudi pohvaljen. M. mu je s svojo 

umirjenostjo in prizadevnostjo pomagal in ga upošteval. Tudi Jaka je bil bolj umirjen 

in je zmogel vajo obeh skupnih plesov. Glasno sem ga pohvalila in prav tako tudi vsi 

otroci. V skupnem razgovoru na koncu srečanja je povedal, da je zadovoljen in da je 

na plesne delavnice rad prišel. 

 

SKUPINA 

Vzdušje v skupini je bilo na začetku srečanja precej nemirno in nezbrano. Večkrat so 

si med seboj nagajali, se zbadali, bili konfliktni in neenotni ter precej glasni. 

Skupinsko dinamiko sem začutila in otrokom postavila odločne meje, kadar so z 

vedenjem šli predaleč. Zaključili smo zelo prijetno, z občutki zadovoljstva, 

povezanosti in pripadnosti. Vse jim je bilo všeč, še najbolj pa umirjanje na koncu 

srečanja, kjer so vsi otroci izjemno uživali, se predali občutkom in se resnično 

umirili in medsebojno povezali.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

Skupina je zahtevala mojo popolno koncentracijo, pozornost in vodenje, kar se je 

obrestovalo z občutki povezanosti in harmonije. Začutila sem, da potrebuje Jaka 

mojo pomoč v smislu odločnosti in vztrajanja pri delu in vključevanju v skupne 
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aktivnosti, z namenom, da mu na ta način pomagam premostiti zadržke (strah pred 

neuspehom, neznanjem, nesposobnostjo) pri začetni vključitvi v gibalno aktivnost. 

To se je izkazalo kot zelo pozitivno, saj je Jaka ob gibanju in gibalnih igrah vidno 

užival in bil zadovoljen sam s seboj. Za naslednje srečanje načrtujem več 

sproščenih gibalnih iger, kjer se Jaka in tudi ostali otroci v skupini počutijo uspešne 

in motivirane in jih imajo zelo radi. Zelo pozitivno je, da vsi otroci v skupini 

sproščeno izrazijo svoje tako pozitivne, kot negativne občutke, kar pomeni, da jih 

zaznavajo, jih znajo ubesediti in razložiti in, ne le da imajo možnost, temveč se jim 

zdi pomembno o tem pogovarjati. V preteklih petih srečanjih je Jaka še občasno 

»odpovedal«, motil delo, se ni usklajeval s skupino, sodeloval s prekinitvami, 

nemirno hodil naokoli, iskal pozornost, vendar je bilo njegovo sodelovanje vedno 

bolj uspešno, kar je začutil tudi sam. Prav tako je cela skupina večkrat izrazila 

zadovoljstvo, ker Jaka lepo sodeluje in pleše. Opazila sem, da ga manjkrat glasno 

izpostavijo kot krivca za nemir in nezadovoljstvo. 

 

 
Tabela 16: 16. srečanje, primer A 

 
 

 

 

 

17. SREČANJE:  »ZAKLJUČEVANJE« 

 

Datum: 28. maj, 2010 

 

I. UVOD IN OGREVANJE  

a) »Stik s hrbtenico« 

Vajo delamo stoje. S stopali začutimo stik s tlemi, roke dvignemo visoko proti 

stropu. Hrbtenico občutimo kot steblo, ki nas drži v ravni drži. Počasi spuščamo 

dlani, roke, glavo, hrbtenico (vretence za vretencem) sproščeno proti tlom. 

Počepnemo. Nato se zopet zelo počasi, vretence za vretencem, vzdigujemo do 

stoječega položaja z dvignjeno glavo in rokami. Zopet smo »drevo« z močnimi 
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koreninami v tleh. Stojimo vzravnano in trdno. Vajo spremljamo tudi z ljudsko 

izštevanko »Enci benci na kamenci«. Vsi izvajamo vajo hkrati in harmonično. 

Cilji: zavedanje lastnega telesa, stabilna drža telesa, usmerjanje pozornosti na svoje 

telo, glas kot stimulacija, sprostitev giba, uglaševanje skupine.  

 

II. OGREVANJE 

a) »Bobenčki« (gl. 6. srečanje)  

Cilji: zavedanje lastnega telesa, telesna sprostitev, ogrevanje.  

 

III. + IV. GLAVNI DEL  

a) »Afriški poglavarji«  

Otroci so postavljeni v velikem krogu. Gibamo se sproščeno, prepustimo se glasbi. 

Uporabimo afriško etno glasbo, ki sama vabi h gibanju. »Poglavar« − lahko v krogu 

ali v sredini kroga − pleše oz. se giba (gib kreira sam), ostali čim bolj natančno 

sledijo in plešejo kot »narekuje poglavar«. Ko ne želi več, z očmi poda gib 

naslednjemu ali stopi nazaj v krog ter nadaljuje naslednji »poglavar«. Na vrsto 

pridejo vsi otroci. Vajo zaključimo s prostim plesnim ustvarjanjem na afriško etno 

glasbo. 

Cilji: usklajevanje in uglaševanje, sprostitev giba, spodbujanje in razvijanje plesno-

gibalne ustvarjalnosti, neverbalna komunikacija, krepitev samozavesti, sprejemanje 

in strpnost do drugačnosti.  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Začutimo telo«  

Otroci se udobno uležejo na tla. Zaprejo oči. Otroke vodim k zavedanju in sprostitvi 

posameznega dela telesa od glave do stopal. Npr.: občutimo tla, glavo, ki se stika s 

tlemi, začutimo vrat itd. Velja pravilo, da nihče nikogar ne sme motiti.  

Cilji: sprostitev, umiritev, zavedanje svojega telesa.  

b) »Dokončaj risbico«  

Vsak otrok dobi list papirja, na katerem so črta, vijuga, pika, polkrog in polovica 

kvadrata. Navodilo pravi: »Prijateljica ni uspela končati risbice. Prosim, pomagajte 

jo dokončati. Delajte mirno in se ne motite. Narišite karkoli želite. Vzemite si čas.«  

Cilji: umiritev, spodbujanje kreativnosti, likovno izražanje kot sestavina plesno-

gibalnih delavnic, zaključevanje.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

 

VII. ANALIZA 17. SREČANJA 

 

JAKA 

Na začetku plesno-gibalne delavnice je še potreboval mojo oporo in spodbudo. Če bi 

čakala, da bi se priključil skupini popolnoma samostojno, se verjetno ne bi, vsekakor 

pa ne bi imel možnosti polnega doživljanja preko lastnega gibalnega izkustva. Prijela 

sem ga za roko in ga pripeljala do skupine. Z besedami »saj bo šlo, saj boš plesal« 

sem mu pomagala do odločitve. Jaka se je v celem srečanju umaknil le za kratek čas, 

nato pa se je skupini zopet pridružil in pri vseh dejavnostih celo srečanje dobro in 

uspešno sodeloval. Bil je zelo zadovoljen. Sošolec M. ga je sam od sebe zelo 
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pohvalil, mu bil z vodenjem v oporo in pomoč. Najbolj všeč mu je bilo plesno-

gibalno ustvarjanje v igri »afriški poglavarji«. Pri tej dejavnosti se je sicer za krajši 

čas umaknil in kmalu zopet priključil skupini, ni upošteval vseh »poglavarjev«, se ni 

podrejal in ni ponavljal gibov za vsemi otroki, ki so bili »poglavarji« v tej gibalni 

igri. Pri razgovoru na koncu srečanja ni sodeloval oz. je z nekaterimi drugimi otroki 

tekal po dvorani. Pri dejavnosti umirjanja in zaključevanja je z izjemno pozornostjo 

in vztrajnostjo sodeloval pri ustvarjanju nedokončane risbe. Njegova likovna 

ustvarjalnost je presegla ostale otroke iz skupine. Risba je posebna, z veliko 

majhnih okraskov (krokodil). (Priloga, risba 1).  

 

SKUPINA 

Vzdušje v skupini je bilo zelo dobro, prav tako aktivnost skupine, medsebojno 

sodelovanje in pomoč. Konfliktnih situacij ni bilo, razumeli in upoštevali so drug 

drugega in moja navodila. Veliki večini je bilo všeč vse, najbolj pa »dokončaj 

risbico«.. Pri omenjeni dejavnosti so bili umirjeni, pozorni in sproščeni. Pri obeh 

naučenih skupnih plesih so bili samostojni, uspešni in so začutili, da jim gre dobro, 

da znajo in zato ju imajo zelo radi. Upoštevajo drug drugega, sodelujejo in se trudijo. 

Otroci so se navadili kar sami od sebe ob koncu srečanja izraziti svoje občutke, kaj 

jim je bilo všeč in kaj jih je motilo. Predvsem jih moti, če kdo nagaja, ne sodeluje 

lepo, ne posluša učiteljice in navodil in zato skupina ni usklajena in povezana. 

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

Vzeli smo si čas za vsako aktivnost posebej in več časa za ustvarjanje risbice. 

Srečanje je potekalo mirno, z občutki povezanosti in medsebojnega razumevanja, 

sprejemanja drug drugega in sodelovanja. Bila sem zelo zadovoljna in z občutki, 

ki vračajo vloženo energijo.  

 

 
Tabela 17: 17. srečanje, primer A 
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18. SREČANJE: JAVNI NASTOP 

 

Datum: 5. in 6. maj, 2010 

 

ANALIZA JAVNEGA NASTOPA 

 

JAKA 

Jaka je nastop zmogel. Še več, popolnoma samostojno in uspešno se je vključil v 

skupinsko dogajanje. Bil je zelo zadovoljen in ponosen. Doživel je povsem pozitiven 

odziv vseh otrok v skupini in gledalcev.  

 

SKUPINA 

je Jako vključila v dogajanje in ga v celoti sprejela kot člana skupine. Delovala je 

enotna in povezana. Začutilo se je medsebojno sodelovanje. Vzdušje v skupini pred 

nastopom je bilo sicer nemirno in nekoliko napeto, otroci so težko čakali, da pridejo 

na vrsto, bili so precej glasni, kar je popolnoma razumljivo. Ob zaključku jim je bilo 

všeč vse in počutili so se uspešni in zadovoljni, kot so povedali otroci sami.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

Bila sem prijetno presenečena in zadovoljna z vedenjem Jake in otrok v skupini, 

saj sem se bala, kako bo Jaka zmogel premagati napeto situacijo pred nastopom in 

sam javni nastop, ki zanj in za vse ostale otroke v plesni interesni skupini zagotovo 

predstavlja določen pritisk. Bili so pripravljeni na delo, v pričakovanju in so se z 

velikim veseljem predstavili na nastopu.  

 

 

9.2 ANALIZA DOGAJANJA V SKUPINI NA PODLAGI INTERVJUJEV 

 
9.2.1 Delno strukturiran odprti intervju z razredničarko dečka na začetku izvajanja 

plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Prosim, napišite vaša opažanja dečkovega vedenja, težav v rednem, 

vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem delu v razredu (kdaj in na katerih področjih 

zaznavate težave v motnji pozornosti pri dečku, motivaciji, motečem vedenju, 

izstopanje v skupini, nizki ali kratkotrajni lastni kontroli, neusklajenosti z razredom, 

ali ga vrstniki sprejemajo in vključujejo medse, ali ima prijatelje ipd.), v rednem, 

vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem delu v razredu pri fantku in tudi predvsem 

njegovih sposobnosti (na katerih področjih je uspešen, kaj rad počne, kje se počuti 

sposobnega, za kaj je motiviran, kako se odziva, katere so njegove »močne« strani, , 

ipd.). Kdaj je dečkovo moteče vedenje bolj izrazito? Kako je izven rednega pouka 

(npr. izleti, podaljšano bivanje, v ostalih interesnih dejavnostih ...)?  

 

»Pri Jaku je opaziti večji nemir, zelo kratkotrajno pozornost, izrazito potrebo po 

gibanju, kar se odraža zlasti pri dejavnostih, ki v večji meri vključujejo pogovore 

−tu se popolnoma »odklopi«, težko sedi v krogu, hitro se začne »valjati« po tleh, 

plezati pod mizami v bližini kroga in pri tem išče sodelovanje sošolcev, v njegovih 
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žepih so pogosto drobne igračke, s katerimi se začne igrati (zgodilo se je, da sem mu 

po treh opozorilih igračko tudi vzela-takrat je zelo burno odreagiral z jokom, 

kričanjem), tema pogovora gre pogosto mimo njega. Ob vztrajanju pri delu v skupini 

pogosto tudi fizično zapusti svoje mesto v krogu in želi sedeti na svojem mestu za 

mizo – takrat se pogosto loti risanja, še posebej se umiri ob ustvarjanju lastnih 

slikovnih knjigic. Težave z usmerjanjem pozornosti se kažejo tudi pri sprejemanju 

navodil – pogosto jih ne sliši in ne ve, kako rešiti nalogo, sam pa tudi ne poišče 

informacije, ampak se med delom zamoti po svoje (navidezno mirno dela – riše svoje 

slike, lahko šele čez čas ugotoviš, da se naloge še ni lotil). Prav tako tudi niha 

kvaliteta njegovega dela, neredko izraža nezainteresiranost za delo − se mi ne da, 

bom naredil popoldne … Ob vztrajanju da delo opravi pri pouku, je naloga tudi manj 

kvalitetno opravljena, vendar pa jo vedno opravi. Več časa in vzpodbud potrebuje 

tudi za pripravo in pospravljanje šolskih potrebščin, pogosto se na poti do svojega 

predalčka ustavlja pri sošolcih. Izrazito se kaže njegova potreba po gibanju pri 

športni vzgoji, ko potrebuje kar nekaj časa za prihod v kolono pri odhodu v 

telovadnico in iz nje – več prostora ko ima okrog sebe, bolje ga izkoristi. V skupini 

ima prijatelje, s katerimi preživlja čas med usmerjenimi dejavnostmi, skupina ga 

sprejema, je pa res, da nemalokrat zaide v situacije, ki jih poskuša reševati z udarci, 

na drugi strani pa svojo nemoč v socialnih odnosih pogosto izkazuje z jokom 

(primer: njegova mamica pričakuje dojenčka, česar se Jaka zelo veseli, pogosto 

pripoveduje o pripravah na njegov prihod. V šolo je prinesel igračko-zajčka s 

pripadajočimi oblekicami, s katerim se je v odmorih intenzivno igral. Ko so njegovi 

sošolci to igro označili za otročjo, je zelo burno odreagiral z jokom). Je pozoren do 

sošolcev, prijazen, izraža skrb zanje, nemalokrat želi koga zaščititi, po drugi strani 

pa tudi pristopi h komu, mu kaj vzame, ga frcne, sune in na ta način zbuja pozornost 

(ve, da na to vedno odreagiram). Pogosto pozornost zbuja v pogovorih z 

neumestnimi komentarji. Vidno se razveseli pohvale. Njegovo močno področje je 

likovno – zlasti slikanje s tempero. Njegova motiviranost za tovrstno ustvarjanje se 

kaže že pri pristopu k delu − zelo hitro pripravi vse potrebne pripomočke, 

intenzivno ustvarja in po delu sam brez dodatnih vzpodbud pospravi. Dela 

natančno, konča med prvimi, njegov izdelek je estetski, čist, motiv upodobi na sebi 

lasten način in z veliko ustvarjalnosti. Obiskuje tudi ID – ustvarjalne delavnice 

(vodim ga jaz), kjer je prav tako za delo izjemno motiviran. Pri drugih dejavnostih v 

okviru pouka ne izstopa bistveno«. 

 

b) Na kakšen način, kako mu pomagate?  

 

»Pri usmerjanju pozornosti mu skušam pomagati s posredovanjem navodil vedno na 

enak način − prej opozorim (govorim navodilo!), sledi večkratno preverjanje 

razumevanja navodil, preverjanje sledenja pogovoru z vprašanji, omogočam mu 

dodatno gibanje, kadar je le možno (kaj pripravi, razdeli, prinese). Pogosto mu 

omejitve narekuje že prostor – njegova miza v učilnici – takrat ve, da je treba 

poslušati, opraviti nalogo. Za nagrajevanje upoštevanja pravil imamo v skupini 

štampiljke – vsak dan jo dobi vsak otrok, ki upošteva pravila in ga ni potrebno 

opozarjati. Neupoštevanje pravil sproti beležim (s črtico na tablo) in ga otrok lahko 

popravi z ustreznim vedenjem (črtico zbrišem). Če ima otrok ob koncu pouka 3 črtice 

ali več, ne dobi štampiljke. Na koncu tedna za 5 zbranih štampiljk dobi nagrado – 
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pohvalo, dodatno štampiljko v zvezek ali na roko, nalepko, bonbonček. Ta sistem sem 

uvedla prav zaradi Jaka in v začetku je dobival zelo malo štampiljk, pogosto je imel 

že pri prvi uri več kot 3 črtice in je izgubil motivacijo za nadaljnje obvladovanje 

svojega vedenja, zato sem kasneje uvedla brisanje črtic, kar ga je motiviralo in je 

postopno dobival vedno več štampiljk. Sedaj že dolgo ni bilo dne, ko ne bi dobil 

štampiljke.« 

 
9.2.2 Delno strukturiran odprti strukturiran intervju z razredničarko dečka po treh 

mesecih izvajanja plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Ali ste opazili kakšne spremembe v razvoju Jakovih socialnih spretnosti, boljšega 

upoštevanja pravil, večje samokontrole vedenja, podaljševanja pozornosti, zvečanja 

občutka sposobnosti? 

 

»Poudariti moram, da se je stanje pri njem zelo umirilo v zadnjem času, ko se je pri 

drugem dečku pojavilo izrazito izstopajoče in nasilno vedenje – deček je izsiljeval 

otroke, jih tepel brez razloga (tudi Jaka je bil nekajkrat deležen udarca brez 

razloga), zato se je znašel nekako »v senci«, njegovo vedenje se je izrazito umirilo, 

opazila sem strah pred tem dečkom – ko se je Jaku približal, je začel hitro 

pospravljati svoje stvari in se mu je tudi fizično umaknil. Seveda se še pojavlja 

zbujanje pozornosti, občasna nemotiviranost za delo, velika potreba po gibanju …, 

vendar pa v veliko blažji obliki kot na začetku. Opazno je, da ima drugačne potrebe, 

vendar se te kažejo bistveno manj izrazito kot na začetku, lahko rečem celo »v mejah 

normale«.« 

 

b) Na kaj moram biti po vašem mnenju še posebej pozorna in pazljiva pri dečku? 

 

»Sama se trudim, da mu zahteve (želje, pričakovanja, navodila …) jasno postavim, 

ponovim in preverim, če sva se razumela, mu posredujem deljena navodila (ko 

opravi prvi del, mu posredujem nadaljevanje), da ubesedim njegova dejanja 

(ustrezna in neustrezna), sem še bolj pozorna na ustrezna ravnanja in dosežke, da je 

deležen več pozitivnih potrditev. Ob neustreznih ravnanjih pa se pogovarjava tudi o 

tem, kako bi lahko ravnal, da bi bilo ustrezno. Z njim se pogovarjam v smislu rasti 

njegove odgovornosti do sebe, svojega dela in do sošolcev (v tvoji moči je, da lahko 

ravnaš tako ali tako …).« 

 

c) Kaj so povedali učenci o doživljanju plesno-gibalne dejavnosti vam? 

 

»Težko natančno komentiram, vendar pa nisem nikoli zaznala, da bi izražali 

nezadovoljstvo glede plesnega krožka. Menim, da je obisk krožka večini v sprostitev 

in veliko zadovoljstvo. Za Jaka je neko dejstvo, ki ga je sprejel in »se mu pač 

dogaja«.« 
 

9.2.3 Delno strukturiran odprti intervju z razredničarko Jake na koncu šolskega leta 

ob zaključku plesnih interesnih dejavnosti 
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a) Ali je dečku po vašem mnenju ples pomagal pri vključevanju v skupino, pri 

razvoju socialnih spretnosti ter sprejemanju dečka s strani sošolcev in sošolk in še 

posebej pri njegovi samopodobi in dojemanju samega sebe?  

»Zagotovo mu je ples na nek način pomagal in mu utrl bližnjico k skupini, saj je bil 

glede na to, da so v skupini plesale tudi njegove sošolke in sošolci, ki so si prosti čas 

med odmori (zlasti na Tajdino ali Nikino pobudo) radi krajšali s »treningom 

koreografije«, nemalokrat povabljen k igri, vendar se je sam raje odločal za 

drugačen način preživljanja prostega časa – najpogosteje z igro s kakim 

avtomobilčkom ali malo igračko (za v žep) ali pa si ga je zapolnil z risanjem. Sicer je 

Jaka na splošno v razredu lepo sprejet (skupina je prijetna in zelo tolerantna, 

dopušča drugačne želje in potrebe) vendar pa bi težko rekla, da je bil prav ples tisti 

dejavnik, ki mu je pri iskanju mesta v skupini izrazito pomagal (lahko je to tudi 

posledica dejstva, da so bili otroci skupaj že v vrtcu).«  

 

b) Ste proti koncu šolskega leta opazili pri Jaku kakšne spremembe v njegovem 

vedenju in v medsebojnih odnosih v razredu in s čim jih povezujete?  

 

»Proti koncu leta se je bolj razživel, večkrat je želel zbuditi pozornost (zlasti z 

ugovarjanjem). Sama sem te spremembe pripisala rojstvu Jakovega bratca, pač 

veliki spremembi v družini (vendar ne v smislu ljubosumja!). Sicer je o bratcu zelo 

rad sporočal – z velikim veseljem je pripovedoval o pripravah na njegov prihod, 

kako je čutil brcanje v maminem trebuhu …« 

 

c) Kako ocenjujete njegovo napredovanje na gibalnem področju? (koordinacija, 

gibljivost, spretnost, ravnotežje, vztrajnost, izmišljanje svojih gibalnih vzorcev, 

doživljanje in izražanje glasbe, ritmičnost, gibalno dojemanje, improvizacija, 

sproščenost v gibanju ipd.) 

 

»Menim, da poteka v običajnem tempu, sama nisem opazila večjih odstopanj. 

Odstopanje bi lahko opredelila le s tem, da v večji meri sodeluje pri gibalnih 

aktivnostih – prej se je kakršnimkoli gibalnim aktivnostim poskušal izogniti 

(pridružil se je ob dodatni vzpodbudi v smislu »vsi sodelujejo in enako pričakujem 

tudi od tebe«). Menim, da je bila tu neka prelomnica igra »med dvema ognjema«, ki 

ga je res navdušila in se ji je vedno z žarom posvečal, zaradi nje se je zelo izboljšalo 

tudi njegovo manipuliranje z žogo, zlasti meti in lovljenje žoge.« 

 

d) Kako ocenjujete njegovo napredovanje na psiho-socialnem in čustvenem 

področju? (razvoj socialnih spretnosti - samostojno vključevanje v skupino, 

razumevanje in upoštevanje navodil, verbalna/neverbalna komunikacija, občutek 

pripadnosti in sprejetosti, vzpostavljanje stikov, razumevanje in odnos ostalih v 

razredu, samozavestnost pri igrah – gibalnih in ostalih, vodenje – izražanje 

samostojnih pobud ali podredljivost, sproščenost pri telesnem stiku in pri gibalnem 

ustvarjanju, zadovoljstvo s seboj, občutek uspešnosti in sposobnosti, počutje dečka, 

izražanje čustev, občutkov, potreb, želja ...).  

»Na čustvenem področju vidim Jaka kot neko »dvojno osebnost« – nemalokrat 

deluje močan, samozavesten, nič ga ne more vreči s tira (tudi ob morebitnih 

sankcijah, ko prestopi mejo, deluje brezbrižno), po drugi strani pa se pokaže že ob 
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malenkostih (npr. pravila pri igri kart) kot zelo ranljiva oseba, ki se zjoče, ker 

njegovo mnenje ni bilo upoštevano. Zagotovo njegov razvoj teče, nisem opazila 

izrazitih sprememb.« 

e) Kako ocenjujete njegovo napredovanje na kognitivnem področju? 

(koncentracija, večja motivacija, pozornost tudi pri ostalih dejavnostih, prostorska 

orientacija, fina motorika – pisanje, risanje; branje, razumevanje navodil ipd.)  

 

»Že tudi prej se je Jaka vseh kognitivnih nalog lotil s primerno motivacijo, delo je 

ustrezno natančno opravil, vendar pa je bil pri delu precej počasen in mu je kdaj kaj 

ostalo tudi za popoldne. Z večjim prepričanjem v svoje znanje se je tudi hitrost dela 

povečala.« 

 

f) Kje, kdaj se Jaka počuti nesproščenega, manj zadovoljnega, manj uspešnega, se 

umakne? 

 

»Tudi na področjih, kjer še ni popolnoma suveren (npr. opismenjevanje), vztraja in 

se ne preda kar tako – nisem doživela, da bi se ob katerikoli zadolžitvi umaknil, 

morda je izdelek manj kvaliteten, delno opravljen, vedno pa pri delu vztraja in ga 

opravi po svojih zmožnostih, vidi se, da v sam postopek vlaga precej truda in 

naporov, vedno dela cel čas, ki ga ima na voljo. Pri enem prejšnjih vprašanj sem 

omenila, da je kazal manj interesa za vključevanje h gibalnim aktivnostim – sama 

tega nisem razumela kot umik pred zanj prezahtevno nalogo, saj se je »distanciral« 

(tudi fizično je odlezel stran), še preden je izvedel, kakšna bo naloga in bi to bolj 

pripisala določeni stopnji nezainteresiranosti za tovrstne dejavnosti.« 

 

g) Kaj so njegove močne plati, interesi, kaj rad počne? 

 

»Rad riše (še vedno so aktualne mini knjižice, ki si jih spne iz prepognjenih listov in 

jih slikovno, z osvajanjem spretnosti branja in pisanja pa tudi besedno opremi – 

nastane nek strip), slika (zlasti se izkaže pri slikanju s tempero ali vodenimi barvami, 

kjer uživa ob mešanju barv), našel se je tudi v igri z žogo 'ed dvema ognjema'.« 

 

h) Vaše razmišljanje za prihodnje delo ... 

 

»Zagotovo je Jaka otrok, ki se pravzaprav zadržuje »nekje na obrobju«, hkrati pa je 

zelo prisoten v »osrčju razreda« − zna biti zelo neopazen in hkrati zna stopiti v 

ospredje − preseneča s svojo upornostjo, zbujanjem pozornosti (včasih npr. želi 

izrazito imeti zadnjo besedo). Za optimalno delo pa terja veliko potrpežljivosti in 

strpnosti učitelja in gotovo tudi staršev.« 

 

Opažanja razredničarke ob intervjuju z Jakom: 

 

»Sprva je bilo prisotno nekaj nelagodja, ko pa sem mu razložila, zakaj želim govoriti 

z njim, se je razveselil in bil takoj pripravljen sodelovati. Ob omembi vašega imena 

je ob iskrenem nasmehu pokazal navdušenje, se vas spomnil. Pri vprašanjih sem ga 

usmerjala s podvprašanji, mu ponudila tudi kak namig v razmišljanje (odločal pa se 

je po svojem prepričanju – marsikakšno mojo sugestijo je zavrnil, vendar pa je 
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potem dodal svoje razmišljanje), nekateri odgovori so bili kratki in jedrnati in jih 

kljub sugestijam ni želel razširiti. Na koncu sem ga vprašala še, če bi vam rad še kaj 

sporočil – odgovoril je: »Zelo sem vesel, da si me pozdravila.«« 

 

9.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV − PRIMER A − JAKA 

 

9.3.1 Doseženi cilji Jake po indeksu uspešnosti 

 

 Evalvacijo uspešnosti izvedenih plesno-gibalnih terapevtskih delavnic pri 

Jaku bom izračunala po formuli indeksa uspešnosti. Na vseh posameznih srečanjih 

sem pri njem opazovala in sproti beležila odzive na plesno-gibalne terapevtske 

dejavnosti in njegovo vedenje, in sicer: 

 aktivno sodelovanje v skupinskih dejavnostih 

 komunikacija, samostojno vključevanje, vodenje/podrejanje  

 pozornost, motivacija, zavestno se trudi za dosego cilja  

 razumevanje navodil, upoštevanje pravil, občutek pripadnosti  

 konfliktne situacije (reševanje), posebne reakcije  

 počutje, zadovoljstvo s seboj, pozitivna samopodoba (znam, zmorem, si upam). 

 

Odzive dečka na posamezno dejavnost, posebnosti in vedenje sem številčno 

ovrednotila:  

 

X (uspešno) = 2 točki; 0 (delno uspešno) = 1 točka; / (neuspešno) = 0 točk 
 

 

Indeks uspešnosti =  število doseženih in delno doseženih ciljev  x 100 

                                                    število načrtovanih ciljev 

 

 

 

Rezultati so ponazorjeni v preglednici št. 11 ter grafu št. 1 in 2. Primerjava prvega in 

zadnjega (18.) srečanja prikazuje pomembno rast Jakovega aktivnega sodelovanja v 

skupinskih dejavnostih ter razvoj njegovih socialnih spretnosti (več samostojnega 

vključevanja, boljše upoštevanje navodil in pravil, večji občutek pripadnosti skupini, 

manj posebnih reakcij in konfliktov). Izboljševala se je njegova motivacija in 

počutje, prav tako se je dvigovala njegova samopodoba. Indeks uspešnosti v prvi 

polovici naših srečanj kaže pogosta nihanja ter velik upad na sredini naših plesno-

gibalnih srečanj pri vseh kategorijah opazovanja, nato pa je razvidna postopna rast do 

konca srečanj.  
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Preglednica 11: Rezultati po posameznih srečanjih in kategorijah opazovanja dečka Jake − primer A 
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Jaka je v prvi polovici naših srečanj s skupino večkrat deloval neuglašeno. 

Mnogokrat je »zahteval« veliko moje energije in precej razmišljanja, kako, s 

kakšnim načinom mu lahko pomagam. Večkrat sem si dopovedovala, da potrebuje 

svoj čas in mojo potrpežljivost. Pomembne informacije mi je s pogovori dajala tudi 

njegova razredničarka. Z vključevanjem metod plesno-gibalne terapije se je pokazal 

napredek v socialnih spretnostih. 

Od enajstega srečanja dalje je Jakovo vedenje postajalo bolj 

konstruktivno, prav tako odnosi v skupini, kar je razvidno tudi iz grafa 1 in 2. 

Jaka se je večkrat samostojno aktivno vključeval v skupinske dejavnosti, ob tem je 

rasla tudi njegova motivacija, kar je vplivalo na podaljševanje njegove sicer krajše 

pozornosti, njegovo razumevanje in upoštevanje navodil je bilo uspešnejše 

(ponavljanje navodil je še vedno potreboval), manjkrat je bil krivec za konfliktne 

situacije, večkrat je bil pohvaljen, kar je botrovalo opaženemu njegovemu boljšemu 

počutju, omogočalo doživljanje uspeha in zadovoljstva s samim seboj ter vplivalo na 

njegovo doživljanje lastne vrednosti. To pa je bila zopet pomembna motivacija za 

Jakovo nadaljnje konstruktivno sodelovanje v plesno-gibalnih aktivnostih. 
 

Indeksi uspešnosti iz preglednice št. 11 kažejo, da je Jaka v dejavnostih, ki so 

zahtevale večjo pozornost, vztrajnost, predanost in miselni napor, večje usklajevanje 

s skupino (npr. pomnjenje zaporedja plesne kompozicije, ples v paru z dotikom 

enega dela telesa, izraz telesa ob glasbi, joga za otroke ipd.), s težavo sodeloval. 

Nekajkrat me je presenetil pri gibalnem ustvarjanju, ko je večkrat pokazal interes 

in izvirne gibalne zamisli (npr. pri igrah »na koliko načinov lahko hodiš?«, »kipi s 

telesom«, pri igrah vodenja). Z veseljem je sodeloval tudi v gibalnih igrah (npr. 

»korenčki«, »kovtre šivat«, lovljenje na različne načine). Opaziti je bilo, da so mu 

dejavnosti sproščanja in medsebojnih telesnih stikov pomagale pri umiritvi, 

vzpostavljanju odnosov zaupanja in sprejetosti in doživljanju prijetnih občutkov. 

 
 

Graf 1: Indeksi uspešnosti vseh kategorij opazovanja po posameznih srečanjih 
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Graf indeksov uspešnosti vseh kategorij opazovanja na vseh osemnajstih 

srečanjih (graf 1) dobro prikazuje soodvisnost: če je bil Jaka motiviran (ustrezno 

spodbujanje in vodenje z moje strani, gibalne aktivnosti, ki so mu všeč, sprejetost s 

strani vrstnikov v plesni interesni skupini, njegova lastna angažiranost in trenutno 

počutje), je aktivno sodeloval v skupinskih dejavnostih, se zavestno trudil, bil 

pozoren, je upošteval dogovorjena pravila. Opažanja kažejo, da če je bilo razumno 

podrejanje skupini z njegove strani uspešnejše, je bilo konfliktnih situacij precej 

manj. Iz Jakovega vedenja je bilo razvidno, da je njegovo počutje, občutek 

pripadnosti skupini, zadovoljstvo in samopodoba boljša. Le-to je spoznaval tudi 

sam.  

 

 
Graf 2: Povprečna vrednost kategorij opazovanja po posameznih srečanjih – primer A - Jaka 

 
 

 

9.3.2 Evalvacija dogajanja v skupini na podlagi opazovanj 

 

 Plesne interesne skupine na šoli so se udeležili otroci, ki so sami izrazili željo 

in veselje do plesa in gibanja ob glasbi. Dogajanje v skupini sem opazovala, 

spremljala in beležila sama. Na podlagi odzivov otrok v skupini, posebnih reakcij, 

vzdušja, potreb skupine in svojega aktivnega povezovanja s skupino sem prilagajala 

plesno-gibalne terapevtske dejavnosti in način dela. Dogajanje sem vrednotila po 

naslednjih kategorijah: 

 vzdušje v skupini, 

 medsebojno sodelovanje, pomoč, upoštevanje drugih, 

 sodelovanje v gibalnem ustvarjanju, 

 aktivnost skupine, 

 razumevanje, upoštevanje navodil, 

 telesni stiki, 

 konfliktne situacije (pogostost/odsotnost pojavljanja), 

 sproščenost, umirjenost. 
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Evalvacijo dogajanja po posameznih srečanjih in kategorijah opazovanja prikazujem 

s preglednico št. 12 in grafom 3. 

 
Preglednica 12: Indeks uspešnosti dogajanja v skupini − primer A 

 
 

 

X dobro, konstruktivno dogajanje (prijetno vzdušje v skupini, zelo dobro 

medsebojno sodelovanje, pomoč in upoštevanje drug drugega, visoka aktivnost 

skupine, dobro razumevanje in upoštevanje navodil, veliko prijaznih telesnih stikov, 

umirjenost skupine pri dejavnostih sproščanja, nekonfliktnost oz. odsotnost 

konfliktnih situacij). 

 

0  nevtralno dogajanje (nevtralno vzdušje v skupini, povprečno oz. srednje dobro 

medsebojno sodelovanje in upoštevanje drug drugega, srednja aktivnost skupine, 

povprečno razumevanje in upoštevanje navodil, telesni stiki v okvirih vsakdanjosti, 

delna umirjenost skupine, malo konfliktnih situacij). 

 

- negativno, destruktivno dogajanje (neprijetno vzdušje v skupini, disharmonija, 

slabo oz. majhno medsebojno sodelovanje in upoštevanje drug drugega ali 

nezmožnost medsebojnega sodelovanja, nizka aktivnost skupine, nemotiviranost, 

nerazumevanje in neupoštevanje navodil, neprijazni telesni stiki ali odsotnost le-teh, 

nemirnost skupine, pogoste konfliktne situacije).  

 

 

 

INDEKS USPEŠNOSTI: 

 

Indeks uspešnosti =  število doseženih in delno doseženih točk  x 100  

                           število načrtovanih točk 
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Graf 3: graf indeksov uspešnosti dogajanja v skupini po posameznih srečanjih 

 
 

 

  Na podlagi analize opazovanja dogajanja v skupini in grafa 3 indeksa 

uspešnosti (Galeša, 1995) lahko rečem, da se je vzdušje v skupini proti koncu 

plesno-gibalnih srečanj izboljševalo, prav tako medsebojno sodelovanje, pomoč 

in upoštevanje drug drugega.  Iz grafa 3 je prav tako razvidno, da je prišlo do 

prelomnice na 10. srečanju, ko je bilo dogajanje v skupini izrazito negativno, po 

tem srečanju pa se je postopno vztrajno pozitivno in konstruktivno razvijalo in 

krepilo.  

Skupina je bila ves čas pravzaprav zelo aktivna, dinamična, prav tako so bili 

otroci aktivni v skupnem gibalnem ustvarjanju, vendarle zelo visoke mere 

ustvarjalnosti v gibanju in iskanju različnih, svojstvenih oblik gibalnega izražanja 

ter plesnosti pri učencih čez leto na splošno nisem zaznala. Razumevanje in 

upoštevanje navodil se je v skupini krepilo in proti koncu srečanj ni bilo več 

zaznati motečih oblik odzivanja zaradi neupoštevanja navodil in pravil. Telesni 

stiki so se predvsem prek dejavnosti sproščanja in umirjanja okrepili, postajali 

prijetnejši in nežnejši. Iz tabele je prav tako razvidno izboljšanje stanja 

umirjenosti in sproščenosti skupine. Predvsem pa se je število konfliktnih situacij 

in pogostost pojavljanja le-teh po prvih dveh tretjinah srečanj občutno zmanjšalo. 

Temu je zagotovo botrovalo tudi moje prilagajanje vodenja in usmerjanja plesno-

gibalnih dejavnosti, razumevanje in sledenje dinamiki skupine in potrebam 

posameznikov v skupini. Vse to je vplivalo na občutek zadovoljstva, harmonije, 

pripadnosti in medsebojne povezanosti v procesu sodelovanja na plesno-gibalnih 

interesnih delavnicah.  

 

9.3.3 Evalvacija dogajanja v skupini na podlagi intervjujev – skupinskih pogovorov 

ob zaključku vsakega srečanja 

 

Ob zaključku vsakega srečanja so potekali skupinski pogovori na podlagi 

naslednjih vprašanj:  
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1. Kako se počutite po plesno-gibalnih dejavnostih? Katera in kaj vam je bila 

najbolj všeč? Kaj vam ni bilo všeč in zakaj? Kaj vas je motilo? Kaj bi naredili, da 

bi rešili oz. da bi se bolje počutili? 

Medtem ko smo sedeli v krogu, je imel vsak učenec možnost odgovoriti na dana 

vprašanja. Za pogovor smo si vedno vzeli potreben čas.  

 Otroci so se naučili zaznavati svoje občutke in počutje, opisovati doživetja 

ter jih kritično vrednotiti. Učili so se prisluhniti drug drugemu ter sprejemati in 

upoštevati mnenje vsakega izmed nas. Ob tem so spoznavali medsebojno 

različnost v plesni interesni skupini. Še pomembneje pa je bilo njihovo 

razmišljanje in iskanje rešitev, kako naj bi se vedli, kaj bi naredili, da ne bi prišlo 

do konfliktnih situacij oz. na kakšen način naj le-te rešujejo. Spoznali so, da je 

upoštevanje drug drugega in upoštevanje dogovorjenega bistveno za dobre 

medsebojne odnose in sodelovanje ter posledično tudi za njihov občutek 

zadovoljstva s samim seboj. Kot pozitivno ocenjujem njihovo sproščenost ob 

verbalnem izražanju ter kritično samoocenjevanje dogajanja, ki so ga zaznali kot 

motečega in nesprejemljivega. Prav tako njihovo razmišljanje o tem, kaj, kje in 

zakaj so zaznavali pozitivne občutke. V vseh srečanjih so otroci izrazili 

zadovoljstvo ob ustvarjalnih gibalnih dejavnostih ter ob dejavnostih sproščanja, 

umirjanja in povezovanja skupine ter vedno izpostavili izrazito ugodne občutke 

ob umirjenih, nežnih telesnih stikih. Kadar se je Jaka aktivno vključeval v 

skupinske plesno-gibalne terapevtske dejavnosti, je bilo opaziti, da se je počutil 

dobro, bil je zadovoljen in tudi vrstniki so ga vedno vključili v dogajanje. Prav 

tako so otroci poudarili svoje zadovoljstvo, kadar je Jaka uspešno sodeloval s 

skupino. Glede medsebojnih odnosov v plesni interesni skupini so bili ob koncu 

naših srečanj otroci mnenja, da je skupina bolj enotno aktivna, da so se manj 

kregali (npr. manj glasnega prerekanja) oz. se niso tako pogosto kot na začetku, 

da jim je skupaj lepo, da so nekateri večkrat nežnejši (ali celo pred tem niso bili) 

in le-ta izkustva tudi prenesejo v domače okolje (predvsem v stikih do mamic). Še 

vedno pa je bilo prisotno odklanjanje nekaterih sošolk ali sošolcev, kadar je bilo 

potrebno delo v parih.  
 

9.3.4 Evalvacija dogajanja v skupini na podlagi intervjujev z razredničarko 

  

 Na začetku izvajanja plesno-gibalnih interesnih delavnic je razredničarka 

pri pouku pri Jaku opažala zelo podobno vedenje kot jaz na plesnih delavnicah: 

večji nemir dečka, zelo kratkotrajno pozornost ter izrazito potrebo po gibanju. 

Zlasti pri dejavnostih, ki vključujejo pogovore, je Jaka težko sedel v krogu in je 

pogosto fizično zapustil svoje mesto, se hitro začel valjati po tleh, plezati pod 

mizami in pri tem iskal sodelovanje sošolcev. V pogovorih je večkrat zbujal 

pozornost z neumestnimi komentarji. Pogosto so bile v njegovih žepih drobne 

igračke, s katerimi se je igral. Težave s pozornostjo so se kazale tudi pri 

sprejemanju navodil pri pouku, saj jih je pogosto preslišal in se med delom naloge 

zamotil po svoje (risal). Izražal je nezainteresiranost za delo, vendar ob vztrajanju 

razredničarke je nalogo vedno opravil.  

 Po treh mesecih izvajanja plesno-gibalnih interesnih dejavnosti se je ob 

pojavu izstopajočega in nasilnega vedenja pri drugem dečku v Jakovem razredu, 
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ki pa ni bil vključen v interesno plesno skupino, Jakovo vedenje v razredu 

izrazito umirilo. Opaziti je bilo strah pred tem dečkom. Zbujanje pozornosti, 

občasna nemotiviranost in velika potreba po gibanju se je še pojavljala, vendar v 

precej blažji obliki kot na začetku. Razredničarka je povedala, da ima Jaka v 

skupini prijatelje, ki ga sprejemajo, vendar nemalokrat zaide v situacije, ki jih 

skuša reševati z udarci, na drugi strani pa svojo nemoč v socialnih spretnostih 

izkazuje z jokom. Njegovo močno področje pa je bilo in je še vedno likovno 

ustvarjanje, kar se kaže tudi pri vestnem pristopu do dela. Takrat je Jaka 

umirjen, intenzivno ustvarja, je izjemno motiviran, dela natančno, konča 

med prvimi, njegov izdelek je čist in estetski. Pohvala je za Jaka zelo močna 

spodbuda. Po mnenju razredničarke so bile plesno-gibalne delavnice za Jako neko 

dejstvo, ki ga je sprejel in se mu »pač dogaja«. Ni zaznavala, da je bil prav ples 

tisti dejavnik, ki mu je izrazito pomagal pri iskanju mesta v skupini. 
Zagotovo pa mu je, po njenem mnenju, utrl bližnjico k skupini, saj so v plesni 

interesni skupini plesale tudi njegove sošolke in sošolci, ki so ga nemalokrat 

povabili k plesu, s katerim so si krajšali čas med odmori pouka. Jaka se je sam 

raje odločal za igro z avtomobilčkom ali malo igračko ali pa si je prosti čas 

zapolnil z risanjem.  

 Na koncu plesno-gibalnih srečanj je Jakova razredničarka povedala, da 

je na splošno Jaka v razredu lepo sprejet, skupina je tolerantna in dopušča 

drugačne želje in potrebe. Mnenja je, da Jakovo trenutno slabše vključevanje v 

gibalne aktivnosti ni posledica umika pred zanj prezahtevno nalogo, temveč bolj 

določena stopnja nezainteresiranosti za tovrstne dejavnosti. Sicer pa je Jaka otrok, 

ki se »zadržuje nekje na obrobju, hkrati pa je zelo prisoten v osrčju razreda«. Zna 

biti zelo neopazen, hkrati pa preseneča z zbujanjem pozornosti (npr. želi izrazito 

imeti zadnjo besedo), nemalokrat deluje močan in samozavesten, po drugi strani 

pa kot zelo ranljiv, ki se zjoče, kadar njegovo mnenje ni upoštevano. Jaka 

potrebuje veliko potrpežljivosti in strpnosti učitelja in tudi staršev. Iz 

opažanja razredničarke na koncu šolskega leta ob zaključku plesno-gibalnih 

interesnih delavnic je razvidno, da se dečkovo moteče vedenje z njegovo rastjo 

in razvojem umirja.  

 

9.4 UGOTOVITE – PRIMER A  

 

 Kot terapevta so me zanimali učinki vključevanja metod plesno-gibalne 

terapije v plesno interesno dejavnost na inkluzijo otroka s posebnimi 

potrebami v plesno skupino ter na razvoj socialnih spretnosti otroka s 

posebnimi potrebami in vseh otrok v skupini. Zanimalo me je tudi, v kolikšni 

meri vključevanje metod plesno-gibalne terapije vpliva na občutek uspešnosti 

vseh otrok in na njihovo zadovoljstvo.  

1. Na osnovi dobljenih rezultatov, intervjujev z otroki in razredničarko 

ugotavljam, da je prav vključevanje prvin plesno-gibalne terapije omogočilo 

inkluzijo otroka s posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno dejavnost. 

Otroci so Jakovo moteče vedenje zaznavali, vendar so ga pri plesno-gibalnih 

terapevtskih dejavnostih vedno vključevali v skupinsko dogajanje. Njegovo 

odločitev ali trenutno nezmožnost sodelovanja v aktivnosti so proti koncu 
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šolskega leta sprejemali z večjim razumevanjem, če le ni preveč moteče posegal v 

njihovo skupno delo. Ne le to, kadar so zaznali, so mu nudili pomoč, da je lažje 

sodeloval s skupino. To so zelo dobro pokazali na plesnem nastopu ob zaključku 

dejavnosti. Tudi Jaka je postopno, a vztrajno napredoval v aktivnem vključevanju 

v plesno-gibalne terapevtske aktivnosti ter v usklajevanju s skupino, vedno 

večkrat je upošteval dogovorjeno, konstruktivno sodeloval s skupino, vedno manj 

je bilo konfliktov in več pohval. Vse to je vplivalo na rast občutka zadovoljstva in 

sposobnosti, kar je krepilo Jakovo samozaupanje in samozavest.  

2. Prav tako je opazen napredek v razvoju socialnih spretnosti, kar prikazuje tudi 

graf indeksov uspešnosti dogajanja v skupini (graf 3). V plesno-gibalnih 

delavnicah so otroci izražali in zadovoljevali svojo potrebo po gibalni sprostitvi in 

igri, ki je bila ob koncu pouka še toliko bolj izrazita. Zelo pomembna ugotovitev 

je, da so vsi otroci vedno z največjim veseljem sodelovali prav v plesno-gibalnih 

terapevtskih dejavnostih. Medsebojno sodelovanje otrok v plesni interesni skupini 

se je krepilo, konfliktnih situacij je bilo vedno manj, glasnega pritoževanja in 

upiranja glede Jakovega vedenja prav tako. Plesno-gibalne terapevtske dejavnosti, 

kjer so otroci sodelovali v skupnem ustvarjanju in kamor so vložili svoj trud in 

energijo za doseganje zastavljenih ciljev, so povezovale skupino in prinesle 

občutke medsebojne povezanosti, harmonije in pripadnosti skupini ter občutke 

sposobnosti, uspešnosti in zadovoljstva.  

3. Otroci so verbalno in telesno izrazili pozitivne občutke in zadovoljstvo ob 

dejavnostih umirjanja in prijetnih telesnih stikih. Izražanje svojih občutkov, mnenj 

in samoocenjevanje prek skupnih pogovorov ob koncu vsakega srečanja je postalo 

značilno in pomembno. Jaka se je vključeval v plesno-gibalne terapevtske 

dejavnosti, ki so ga zanimale in kjer se je čutil sposobnega. Ugotovila sem, da je 

bil Jaka zadovoljen sam s seboj, da se je počutil uspešnega in sprejetega takrat, ko 

je v skupinskih dejavnostih sam in z lastno željo aktivno sodeloval. Pohvala je 

bila zanj vidna močna motivacija. Tudi sicer je pri pouku, ne le pri plesno-gibalni 

interesni dejavnosti, potreboval vztrajno spodbudo in potrpežljivo vodenje.  

Ob koncu šolskega leta je Jakova učiteljica opažala svoje vedno manjše poseganje 

v Jakovo obnašanje ter njegovo večjo zbranost v razredu, kar je pripisovala 

predvsem njegovemu razvoju in rasti in ne plesno-gibalnim terapevtskim 

dejavnostim. Razredničarka izven plesno-gibalne interesne skupine pri otrocih ni 

opazila bistvenih sprememb v medsebojnih odnosih.  

 

 Menim, da bi vsakodnevno vključevanje metod plesno-gibalne 

terapije v redno delo v razredu omogočalo razvoj socialnih spretnosti, 

predvsem medsebojno sprejemanje ter občutek pripadnosti pri vseh otrocih 

tudi v njihovem vsakdanjem okolju.  

 Zelo veliko mi pomeni Jakov odziv, ko ga je razredničarka povabila k 

sodelovanju pri zaključnem intervjuju – ob omembi mojega imena je ob iskrenem 

nasmehu pokazal navdušenje in bil takoj pripravljen sodelovati. »Vesel sem, da si 

me pozdravila,« so bile njegove besede ob koncu.   

 V naslednjem šolskem letu se je Jaka zopet pridružil plesni interesni 

skupini na šoli, katero jo je vodila druga plesna šola, ki je storilnostno in ne 

terapevtsko naravnana. Jaka ni zdržal in je po dveh mesecih prekinil z 
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obiskovanjem plesne interesne skupine, iz česar bi lahko sklepala, da Jaka 

potrebuje plesno-terapevtski pristop.  

 Plesno-gibalna interesna dejavnost v šoli je predstavljala dober primer 

uresničevanja inkluzije, saj se je lahko v plesni interesni skupini otrok s 

posebnostmi v razvoju med svojimi vrstniki izrazil in bil upoštevan.  
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10 REZULTATI: PRIMER B – ANA 

 

10.1 IZVEDBA POSAMEZNIH PLESNO-GIBALNIH TERAPEVTSKIH 

DELAVNIC V OKVIRU SKUPINSKIH INTERESNIH DEJAVNOSTI, ANALIZA 

IN INTROSPEKCIJA 

 

 Vseh plesno-gibalnih skupinskih terapevtskih srečanj je bilo v enem 

šolskem letu in pol 44. Prikazala in analizirala bom srečanja (12), ki so izstopala 

in bila za raziskavo zanimiva in pomembnejša glede dogajanja v skupini, 

medsebojnih odnosih ter so pri deklici s posebnimi potrebami pokazala določene 

spremembe.  

 

 

 

1. SREČANJE: »SPOZNAJMO SE« 

 

Datum: 25. februar, 2010 

 

I. UVOD 

a) »Električni pozdrav« 

V tišini sedimo v strnjenem krogu, držeč se za roke. Izbrani (ali z izštevanko 

določen) otrok prične podajanje pozdrava s stiskom roke in s pogledom v oči 

otroka, ki sedi na njegovi desni. Le-ta brez besed poda pozdrav – stisk in pogled 

naprej svojemu desnemu sosedu, dokler ne pride stisk roke do začetnega otroka. 

Pri tem je pomembno, da se resnično pogledamo v oči ter delamo čimbolj v tišini. 

Način pozdrava si lahko zamisli seveda tudi otrok (npr. božanje, objem, dotik z 

enim prstkom, s stopalom ipd.).  

b) »Podajanje velike žoge + ime + menjava prostora« 

Žogo premera približno 55 cm si v krogu podajamo tako, da otrok najprej pokliče 

ime otroka, ki mu želi vreči žogo, se pogledata v oči in potem, ko otrok ujame 

žogo, s tistim, ki mu jo je podal, zamenjata mesti v krogu.  

Cilji: predstavljanje in spoznavanje članov skupine, vzpostavljanje medsebojnih 

stikov, oblikovanje skupine, sprostitev začetne zadržanosti. 

 

II. OGREVANJE 

a) »Bobenčki«  

Stojimo v krogu. Uporabimo afriško etno glasbo. Pričnemo z drgnjenjem dlani. 

Kako se slišijo naši deli telesa? Narahlo »bobnamo« po glavi, nadaljujemo po 

obrazu, vratu in tako naprej do stopal. Vsi naši deli telesa so posebne vrste 

»bobenčki«. Na koncu se obrnemo eden za drugim in bobnamo po hrbtu tistega, 

ki stoji pred nami. Končamo s »čiščenjem bobna« − hrbta tako, da z rokami 

energično povlečemo »prah« od glave preko ramen in hrbta do nog tistemu, ki 

stoji pred nami.  

Cilji: zavedanje delov telesa in celega telesa, vzpodbujanje telesnega stika, 

ogrevanje celega telesa, medsebojno sodelovanje preko dotika, sproščanje 

napetosti. 
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b) Joga za otroke »štorklja« 

Stojimo vzravnano z nogami in stopali skupaj, vdihnemo in ko izdihnemo, 

pritegnemo nazaj upognjeno levo nogo s stopalom tesno k telesu. Vdihnemo in 

dvignemo iztegnjeno desno roko visoko nad glavo, nato dihamo sproščeno in se 

osredotočimo na lovljenje ravnotežja. Vajo ponovimo tudi na drugi nogi. V tem 

položaju poskušamo vztrajati vsaj pol ali eno minuto. 

Cilji: zavedanje svojega telesa, usmerjanje pozornosti, večanje koncentracije, 

zbranosti, razvijanje ravnotežja in ravne drže telesa, krepitev nog in hrbtenice, 

uglaševanje s samim seboj in s skupino. 

c) »Žirafa«: v stoječem položaju vdihnemo in dvignemo roke visoko nad glavo. Z 

izdihom položimo roke na tla in glavo med komolce. Z nogami se korakoma 

pomikamo naprej, hrbet je močno usločen. Ob sproščenem dihanju hodimo po 

vseh štirih tako, da hkrati premaknemo najprej desno nogo in desno roko, nato 

enako še z levo. Ko »hodimo« kot žirafa, ne upogibamo kolen, če je le mogoče. 

Vajo izvajamo par minut.  

Cilji: raztezanje celotnega telesa, predvsem mišic hrbta in zadnje strani nog, 

usmerjanje pozornosti, umiritev in priprava na nadaljnje delo. 

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA  

a) »Kip št. 1, 2, 3« 

V prostoru si vsak izbere mesto (št. 1) in s telesom oblikuje kip, nato si izbere 

drugo mesto (št. 2) in na tem mestu oblikuje drugačen kip. Nadaljujemo na 

izbranem mestu št. 3, ki si ga zopet določi vsak sam in tam s svojim telesom 

oblikuje 3. kip. Med prosto plesno improvizacijo učitelj zabobna in določi, na 

katero mesto naj se otroci postavijo (torej št. 1, 2 ali 3) in tam oblikujejo svoj kip, 

ki so si ga seveda morali zapomniti, nato nadaljujejo z gibanjem na drugo mesto 

(zopet usmerja učitelj). Ko si otroci že dobro zapomnijo vsa svoja mesta v 

prostoru in pripadajoče kipe, lahko samostojno plešejo od prostora in kipa št. 1 ... 

do št. 3, kot si sami zamislijo. Plesno ustvarjalnost razvijamo dalje tako, da 

določimo nivoje kipa (spodnji, srednji, visok) na posameznem mestu, da 

spodbujamo otroke in sami kreirajo način (pot), kako bodo gibali iz enega do 

drugega mesta, da večamo število mest in »kipov« ipd. 

Cilji: razvijanje gibalne ustvarjalnosti, prostorska orientacija in organizacija, 

zavedanje svojega telesa, upoštevanje drugega v skupini, razvijanje kognitivnega 

mišljenja, predstavljanje, razvijanje pomnjenja preko telesa.  

b) »Hoja po vrvi« po prostoru 

Varianta 1: hodimo po realni ali namišljeni vrvi po prostoru; najprej v ravni liniji 

od točke a do točke b, nato obliko menjamo (vijuge, kvadrat, spirala, diagonala 

ipd.). Varianta 2: po celem prostora napeljemo zelo dolgo elastiko, ki predstavlja 

pajkovo mrežo, po kateri previdno hodijo »pajki« (otroci). Pomembno je, da so 

brez copat, saj je občutek za ravnotežje tako boljši ter da se med seboj ne motijo 

(ne prerivajo, ne pogovarjajo).  

Cilji: zavedanje lastnega telesa v prostoru, razvijanje ravnotežja, skupno 

sodelovanje, prostorska orientacija, spoznavanje in usvajanje oblik v prostoru na 

področju matematike, upoštevanje pravil. 
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IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples: Pajek – spoznavanje in pomnjenje otroške skupinske koreografije 

(glasba: A. Novak, Novak, Falk: Zdravilo za strah. CD, Založništvo tržaškega 

tiska). 

Cilji: aktivno sodelovanje v skupini, učenje in pomnjenje plesnih korakov, 

poslušanje in upoštevanje glasbe, urjenje ritmičnega posluha, podrejanje, 

upoštevanje pravil. 

b) Samostojno plesno ustvarjanje na temo – leden kip  

Prosto plešemo po prostoru. Pazimo, da se ne zaletavamo z drugimi v prostoru. 

Uporabimo klasično glasbo, ki spodbuja k izražanju. Ob koncu oz. prekinitvi 

glasbe s svojim telesom kreiramo zanimiv kip (močno stisnemo mišice svojega 

telesa − zamrznemo).  

Cilji: spodbujanje plesnega ustvarjanja in sproščenosti v gibanju, ustvarjanje 

pogojev za razvijanje ljubezni do plesa, zavedanje svojega telesa. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE: 

a) »Pozdrav z dotikom (božanje)«  

Zaključimo s skupnim krogom in podajanjem nežnega pozdrava z božanjem drug 

drugega kot v uvodnem delu.  

Cilji: umirjanje, vzpostavljanje stika z drugim prek dotika, uglaševanje, 

neverbalna komunikacija. 

b) »Mehka lutka« − sproščanje v paru  

Neaktiven otrok se uleže na hrbet na blazino in se popolnoma sprosti, prepusti, 

zapre oči. Aktiven partner se usede zraven ležečega otroka ter počasi, umirjeno in 

zelo previdno premika in ziba njegove posamezne dele telesa (roka, noga, glava). 

Pri tem pazi, da npr. roko na koncu položi mehko in previdno, kot bi bila iz stekla.  

Cilji: ustvarjanje bližine in zaupanja, zavedanje sebe in svojega telesa, sprostitev, 

doživljanje ugodja ob telesnem stiku. 

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU: 

Usedemo se na tla v krog, vsak član skupine aktivno sodeluje – pove, kako se je 

počutil pri plesno-gibalnih dejavnostih in kako je doživljal posamezne igre in 

vaje, kaj mu je bilo najbolj všeč, kaj mu ni bilo všeč, kaj ga je motilo, kako se 

počuti in prav tako posluša ostale.  

Cilji: razvijanje sposobnosti zaznavanja svojega počutja in opisovanja doživljanj, 

izražanje lastnih mnenj, razvijanje strpnosti, upoštevanje in sprejemanje mnenj 

drugih, podaljševanje pozornosti, razvijanje samozavesti. 

 

VII. ANALIZA 1. SREČANJA 

PRISOTNI: 9 deklic (od vseh 11 vključenih v skupino) 

 

ANA 

Ana se je dobro, aktivno in samostojno vključevala v skupino in dogajanje, saj jo 

ples in gibanje ob glasbi zelo pritegne. Zadržkov pri spoznavanju ostalih otrok ni 

imela, prav tako ni izražala neprijetnih občutkov pri telesnem stiku. Ima 

precejšnje težave pri stabilni drži telesa ter ravnotežju, pri zavedanju lastnega 
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telesa in drugih v prostoru, potrebuje konstantno pomoč ter mojo spodbudo v 

prostorski orientaciji, v pomoč pa so ji tudi ostale plesalke iz skupine, saj jih 

posnema (pri aktivnostih, kot so: menjava prostora ob podajanju žoge, kip št. 1, 2, 

3; »zmrzni«; hoja po vrvi). Težave ji povzroča tudi stati na eni nogi (ne zmore 

stabilne drže in je manj pozorna), iztegnitev nog ter sonožni poskoki (pri tem se 

zelo hitro utrudi). Prav tako ni sproščena pri teku (npr. pri menjavi prostora ob 

podajanju žoge), saj teče počasi, okorno in ni eksplozivna. Vendar se pri vseh 

aktivnostih trudi za dosego cilja. Skupni ples je plesala z veseljem, a videti je bilo, 

da se pri tem ni počutila zelo uspešno, saj je težko sledila kombinacijam in 

menjavam gibov, ponavljanje oz. vaja le-teh so ji bile naporne. Zelo se je sprostila 

in uživala ob vaji »mehka lutka«, ki ji je bila tudi najbolj všeč. Veliko 

zadovoljstvo je izražala tudi ob igri z žogo, kjer sem opazila, da se počuti 

sposobno.  

 

SKUPINA 

Deklice so Ano brez zadržkov sprejemale, vendar ob mojem vodenju in navodilih. 

Pri igri spoznavanja in medsebojnega sodelovanja (z žogo) so jo samostojno 

izbrale zelo redko. Izjemno so se sprostile, umirile in medsebojno sodelovale pri 

vaji sproščanja »mehka lutka«, ki jim je bila najbolj všeč.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

 

Deklice v plesni skupini Ano sprejemajo kot neko dano dejstvo. Opažam, da jo 

ravno zaradi njene različnosti (ne zmore vseh aktivnosti tako kot one, verbalno ni 

aktivna in med seboj ne govorijo veliko) pravzaprav samodejno, lahko rečem, 

spontano ne vključujejo v gibalne igre. Pri tem je potrebna moja intervencija: 

npr. jaz izberem Ano in s tem posredujem pri vključevanju Ane v medsebojno 

sodelovanje. 

 

 
Tabela 18: 1. srečanje, primer B 
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4. SREČANJE: »JAZ IN MOJE TELO« 

 

Datum: 18. marec, 2010 

 

I. UVOD 

a) »Zapleši svoje ime« 

Stojimo v krogu, vsak stopi na sredo kroga in zapleše ter glasno pove svoje ime. 

Ostali ga pozorno opazujemo in za njim trikrat ponovimo. 

Cilji: predstavljanje samega sebe preko giba, sprejemanje drug drugega, 

vodenje/podrejanje, krepitev samozavesti. 

b) »Ples prijateljstva«  

V ritmu glasbe (a) hodimo po prostoru, gledamo se v oči, ko se glasba spremeni 

(b) si poiščemo prijatelja in z njim zaplešemo, ob glasbi (s)zopet samostojno 

hodimo po prostoru, itd.  

Cilji: vzpostavljanje medsebojnih stikov, povezovanje, oblikovanje skupine.  

 

II. OGREVANJE  

a) »Glina in glinarji« 

Neaktiven otrok naredi s svojim telesom na tleh kupček gline, partner ga najprej 

dobro »pregnete« in ga nato začne po svoji zamisli oblikovati, »postavljati« dele 

telesa po svoji zamisli, dokler ne oblikuje končnega »izdelak« − kipa. Otrok 

»glina« se mora prepustiti njegovemu vodenju in ga upoštevati. Verbalna navodila 

»glini« niso dovoljena. Vloge zamenjamo. 

Cilji: zavedanje delov telesa in celega telesa, ogrevanje celega telesa, 

vzpodbujanje telesnega stika, medsebojno sodelovanje preko dotika, razvijanje 

ustvarjalnosti in predstavljivosti, vodenje/podrejanje, neverbalna komunikacija. 

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA 

a) »Oblike iz papirja – oblika telesa« vsak otrok dobi v roke prazen papir in ga 

oblikuje po lastnem občutku in zamisli. Ob tem ne razmišlja preveč. Ko je 

»skulptura« narejena, jo opazuje in nato s svojim telesom poskuša ustvariti svoj 

izdelek iz papirja. 

Cilji: zavedanje svojega telesa, razvijanje gibalne ustvarjalnosti, usmerjanje 

pozornosti, krepitev koncentracije, prostorska orientacija. 

b) »Čez kamenčke«  

Vajo izvajamo v parih. Eden od para se uleže na hrbet in raztegne noge in roke, 

leži čimbolj nepremično. Aktiven partner najprej v ritmu tamburina počasi 

prestopa njegovo telo (čez okončine, glavo, trup), nato tempo povečujemo do 

preskakovanja v teku. Ležeči otrok ima oči lahko odprte ali (če se počuti bolj 

varno) po želji zaprte.  

Cilji: medsebojno sodelovanje, zaupanje, pozornost in skrb za drugega, prostorska 

orientacija, upoštevanje pravil, premagovanje strahu.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples: Rad imej − usvajanje novih plesnih korakov (CD Zdravilo za 

strah). 
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Cilji: aktivno sodelovanje v skupini, učenje in pomnjenje plesnih korakov, 

poslušanje in upoštevanje glasbe, urjenje ritmičnega posluha, podrejanje, 

upoštevanje pravil, razvijanje občutka sposobnosti in uspešnosti. 

b) »Voda – zrcalo«  

Podlaga za aktivnost je zgodba Kdo je napravil Vidku srajčico (F. Bevk); otroci 

predstavljajo vodo kot zrcalo, v katerem se občuduje posamezen otrok − »Videk«. 

Le-ta izvaja zamišljene gibe, se občuduje v zrcalu ipd. Otroci, ki predstavljajo 

vodo, pazljivo in pozorno zrcalijo Vidkove gibe. Plesno igro ponavljamo toliko 

časa, dokler ne pride na vrsto vsak otrok, ki želi biti Videk. Uporabimo 

instrumentalno glasbo.  

Cilji: razvijanje plesne ustvarjalnosti, vodenje/podrejanje, neverbalna 

komunikacija, povezovanje skupine, krepitev samozavesti in pozitivne 

samopodobe. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) Skupinska vremenska masaža:  

Otroci sedejo na tla drug za drugim v kolono ali pa oblikujejo strnjen krog. 

Sedimo z razširjenimi nogami tako, da drug drugemu lahko postavimo roke na 

hrbet. Vodja (učitelj) z umirjenim glasom vodi otroke k masaži: dlani položimo na 

hrbet prijatelja, ki sedi pred nami – kot topli sončni žarki ogrejemo telo; zapiha 

veter – telo zibamo sem ter tja in z rokami »delamo« veter; s prsti kapljamo kot 

prve dežne kapljice; deževati začne nekoliko močneje, naliv se stopnjuje in 

nastopi toča – s pestmi rahlo udarjamo po hrbtu; strele – s kazalcem »rišemo« 

ostre, ravne črte po hrbtu; zopet nastopi močan naliv; dež pojenja ... itd., dokler 

ponovno na posije sonce in nas ogreje. Končamo z glajenjem vzdolž hrbtenice. 

Kolona se nato obrne v drugo smer in ponovimo masažo na hrbet drugega 

prijatelja.   

Cilji: sprostitev, umiritev, medsebojni stik, zaznavanje prijetnega preko dotika, 

povezanost članov skupine.  

b) »Sonce nas ogreje« 

Dejavnost izvajamo v paru. Nedejaven otrok se uleže na tla v položaj, v katerem 

se najbolje počuti. Aktiven partner polaga dlani na njegove dele telesa (hrbet, 

ramena, križ, zadnjica, stegno, meča, gležnji, stopala in navzgor do glave). 

Delamo počasi, z umirjenim dihanjem, da energija prehaja v telo neaktivnega 

otroka kot topli sončni žarki. Ko končamo, počakamo, da nedejaven otrok zbere 

svoje občutke in ko je pripravljen, vlogi zamenjamo.  

Cilji: sproščanje, uvod v masažo, zavedanje celega telesa, prijetno doživljanje 

telesnega stika, ustvarjanje prijetnih medsebojnih odnosov, zaupanje, ustvarjanje 

bližine.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

Oblika, vprašanja, namen zaključnega pogovora so na vsakem srečanju enaka, 

zato v nadaljevanju procesa ne opisujem več.  
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VII. ANALIZA 4. SREČANJA 

PRISOTNI: 8 deklic (od vseh 11 vključenih v skupino) 

 

ANA 

Ana je izražala veselje, sproščenost, zadovoljstvo, nasmeh ob vseh ponujenih 

aktivnostih. Pri plesu prijateljstva se ni vključevala samostojno, temveč je čakala, 

da jo »poiščejo« oz. izberejo ostale deklice. Le-te so bile zelo pozorne na Ano, da 

ni ostala brez para. Njena gibalna ustvarjalnost je preprosta, gibe ne pokaže 

samostojno, temveč jih povzame od drugih deklic (pri igri »zapleši svoje ime« ter 

»zrcalo«), izražala je negotovost, kako nastalo obliko iz papirja pokazati s telesom 

in je potrebovala veliko moje spodbude in pomoči. Pri tem pa so ji bile v oporo 

tudi ostale plesalke, saj jih je opazovala in posnemala. Učenje plesnih korakov je 

ni pritegnilo in je izražala delno nezainteresiranost in manjšo pozornost, prav tako 

manjšo sposobnost. A ob ponavljanju le-teh je bilo že mnogo bolje. V največje 

ugodje ji je bilo sproščanje: »vremenska masaža« in »sonček«. Telesni stik je 

popolnoma sprejemala, se sprostila in zaupala partnerju. Ana je povedala, da ji je 

bila aktivnost »glina in glinar« najbolj všeč. 

 

SKUPINA  

Gibalna ustvarjalnost je bila zelo velika in deklice so bile visoko motivirane. 

Pozorne na Ano, da so jo pri vseh aktivnostih vključile, zaznala sem občutek 

pripadnosti. Pri »vremenski masaži« in »sončku«, ki sta bili vsem najbolj všeč in 

kjer so se tudi najbolje počutile, so bile zelo pozorne na soplesalke. Bile so zbrane 

in umirjene, upoštevale so ostale soplesalke in medsebojno sodelovale. Med 

delom oblikovanja zgibanega papirja s telesom sem opazila, da je deklica S. 

pokazala Ani jezik, češ da ni dobro naredila.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA 

Opazila sem, da Ana aktivnosti, ki so ji znane, ki jih je že izkusila (npr. ko je bila 

»Videk«, ki se občuduje v zrcalu, večkrat), izvaja z večjo gotovostjo in 

sproščenostjo, je bolj motivirana, bolj pogumna in zmore voditi, kar je zelo 

pozitivno za njeno samopodobo. Odločno je izrazila in tudi vztrajala, da želi biti 

kiparka in ne glina, saj je to že bila in povedala je, da ji je ta igra najbolj pri srcu. 

Do sedaj svojega mnenja in občutkov še ni tako odločno in glasno izražala. 

Menim, da moram posvetiti več individualnega dela z Ano, vaje izvajati 

počasneje, dati ji potreben čas, da se ona lahko posveti sebi in začuti svoje telo. 

Kar otroci delajo radi, delajo odlično, z otroško energijo, iz srca. Vsak ustvarja, 

kolikor zmore. O tem bi bil potreben tudi pogovor z deklicami.  
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POVZETEK ODZIVOV NA 4. SREČANJU: 

 

ANA 

 
Preglednica 13: odzivi na 4. srečanje, primer B 

+ – 

Pri vseh aktivnostih sta bila 

prisotna nasmeh in zadovoljstvo. 

Nesamostojno vključevanje. 

Oporo ji predstavlja opazovanje in 

posnemanje ostalih. 

Njena gibalna ustvarjalnost je bila 

preprosta. 

Najbolj všeč so ji bile aktivnosti 

»glina in glinar«, masaža in 

sproščanje. 

Težavo ji ji predstavljal prenos 

oblike iz papirja v telesno. Ob tem 

je čutila negotovost.  

Sprejemanje telesnega stika in 

zaupanje. 

Pri učenju plesnih korakov je bila 

prisotna delna nezainteresiranost in 

manjša pozornost. 

 

 

 

 
Tabela 19: 4. srečanje, primer B 
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7. SREČANJE: »JAZ V SKUPINI« 

 

Datum: 15. april, 2010 

 

I. UVOD  

a) »Drevo«  

Vaja izhaja iz joge. Stojimo zravnano, ramena so sproščena, vrat iztegnjen, noge 

tiščimo skupaj in stabilno na tleh. Naše noge so korenine, naš trup s hrbtenico je 

deblo, roke so veje. Ob vdihu dvignemo roke proti nebu, ob izdihu dvignemo 

desno nogo in prislonimo stopalo čim više ob notranjo stran leve, stegnjene noge. 

Roke spustimo ob strani, nato pa jih upognemo in položimo dlani drugo ob drugo 

v višini prsi. Vsa teža je na levem stopalu, na katerem stojimo in se širi navzdol, v 

tla kot korenine. Z odprtimi (kasneje lahko z zaprtimi) očmi se osredotočimo na 

eno točko in v tem položaju ostanemo čim dlje. Dihamo umirjeno in enakomerno. 

Vajo ponovimo na drugi nogi.  

Cilji: zavedanje sebe in svojega telesa, razvijanje ravnotežja, umiritev, usmeritev 

pozornosti, večanje koncentracije, uglaševanje s samim seboj. 

b) »Nekaj skupnega«  

Sproščeno tečemo po prostoru. Na znak tamburina iščemo nekaj skupnega: na 

določen prostor stečejo vsi, ki imajo npr. na sebi nekaj belega, ali dolge lase, 

verižico ... na drugi strani pa so vsi ostali. Nadaljujemo, dokler je pozornost še 

dobra. 

Cilji: vključevanje oz. izključevanje pri otrocih, pripadnost skupini, razvijanje 

lastne telesne sheme, povezovanje, oblikovanje skupine.  

 

II. OGREVANJE  

a) Igra »ja« 

Sproščeno tečemo (naprej, nazaj; glasno, tiho; hitro, počasi; visoko, nizko; 

majhno, veliko ...), hopsamo ali uporabimo določen plesni korak razpršeno po 

prostoru. Kdor želi, si zamisli vajo ali plesni element (npr. korakanje, kotaljenje, 

poskoki, počepi ...), jo glasno pove in pokaže. Pravilo je, da ga vsi ostali z glasnim 

vzklikom »Jaaaa« podpremo in gibamo, kot si je zamislil »animator«. 

Nadaljujemo s tekom, nato si zamisli vajo nekdo drug, itd.  

Cilji: ogrevanje celega telesa, upoštevanje posameznika, povezovanje skupine, 

zmanjševanje konfliktov v skupini, vzpostavljanje dobre socialne klime v skupini, 

učenje z motivacijo, vodenje/podrejanje.  

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA  

a) »Koliko prostora potrebujem?«  

Postavljeni smo v krogu, na sredini stoji izbran otrok. Vsi hkrati se počasi 

pomikamo proti otroku v sredini kroga. Le-ta nas, ko začuti, da že posegamo v 

njegov osebni prostor, z odločnim »Stop« − ustavi. Vsi otroci imajo možnost, da 

stojijo na sredini, če seveda želijo.  

Cilji: zavedanje prostora, krepitev samozavesti, upoštevanje in sprejemanje 

posameznika, medsebojno sodelovanje.  
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IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples: Rad Imej – ponavljanje, vaja in pomnjenje otroške skupinske 

koreografije (CD Zdravilo za strah). 

Cilji: aktivno sodelovanje v skupini, učenje in pomnjenje plesnih korakov, 

poslušanje in upoštevanje glasbe, urjenje ritmičnega posluha, podrejanje, 

upoštevanje pravil, razvijanje občutka sposobnosti in uspešnosti. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Hrbet ob hrbet«  

Vajo izvajamo v parih. Otroka sedita na tleh in se s hrbtom dotikata drug drugega. 

Oba se trudita, da začutita dihanje drugega na svojem hrbtu. Učitelj vodi vajo z 

besedami: »Začutimo, kako se naš hrbet ob vdihu razširi in ob izdihu uplahne in 

pritiska na partnerjev hrbet, enako začutimo hrbet drugega. Njegovo dihanje te 

pomirja. Svoje dihanje skušaj uskladiti z dihanjem tvojega partnerja. Smo vedno 

bolj sproščeni, umirjeni. Prijetno nam je.«  

Cilji: umiritev, sprostitev, uglaševanje drug z drugim, ustvarjanje bližine, 

zavedanje sebe in svojega telesa, doživljanje ugodja ob telesnem stiku. 

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

 

VII. ANALIZA 7. SREČANJA 

PRISOTNI: 9 deklic (od vseh 11 vključenih v skupino) 

 

ANA 

Ana je bila zelo sproščena, zadovoljna, vesela, aktivna, se je trudila, zmogla 

skoraj vse in je bila uspešna. Svoje veselo, živahno, zadovoljno počutje je izrazila 

prek gibanja: sonožni skoki, mahanje z rokami. Glasno je izrazila svoje mnenje, 

rada ima deklico I., ne želi pa biti v paru s K. (ki je zelo trmasta in težko 

prilagodljiva, občasno zato moteča za delo cele skupine), kar je povedala tudi 

mamici. Vseskozi je bila Ana zelo motivirana in se z izraženim veseljem 

vključevala v vse aktivnosti. Pri »koliko prostora potrebujem« ali »hrbet ob hrbet« 

ni bilo nikakršnega problema − telesni stik ji ni predstavljal ovire ali težave. Zanjo 

težka vaja joge »drevo« ji je bila presenetljivo celo najbolj všeč.  

 

SKUPINA  

Skupina je izjemno veselo in prizadevno delala, deklice so začutile povezanost, 

uživanje v skupnem sodelovanju in ustvarjanju, kljub podaljšanju srečanja ne bi še 

končale in ne bi odšle domov. Vse deklice so bile sproščene, vesele, zadovoljne in 

se počutile uspešno. Povedale so, da jim ni vešč, ko nekatere preveč kričijo.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

 

Žal mi je, ker ni bilo dovolj časa za umirjanje, sproščanje, predelavo občutkov in 

več telesnega stika drug z drugim (skupaj bi bili lahko vsaj še pol ure). V 

prihodnje bi bilo dobro uvesti več mojega sodelovanja z delno udeležbo in manj s 

polno udeležbo oz. več opazovanja in manj usmerjanja poteka ter da otrokom 

prepustim samostojno delo. Menim, da je skupina v medsebojnih odnosih zelo 



Kralj, N. (2012). Vpliv metod plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 

skupinsko plesno interesno dejavnost. Specialistično delo. Ljubljana.: Pedagoška fakulteta 

 

 

 

113 

 

 

napredovala, deklico s posebnimi potrebami otroci vključujejo v aktivnosti brez 

moje intervencije, so nanjo pozorni in so jo sprejeli medse. V skupini so prisotni 

občutki povezanosti, razumevanja in strpnosti.  

 

 
Tabela 20: 7. srečanje, primer B 

 
 

 

 

12. SREČANJE: »PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI NASTOP« 

 

Datum: 27. maj, 2010 

 

I. UVOD 

a) Pravljica Kdo je napravil Vidku srajčico in pogovor o pravljici: kaj nam pove 

pravljica? Kaj je dobro in prav? Kakšen je odnos do živali? Poudarjanje 

prijaznosti in prijateljstva ter povezanosti med ljudmi in živalmi oz. med nami; 

dobro se vrača z dobrim, nasilno z nasilnim. 

Cilji: razumevanje zgodbe in bistva, pisano besedo prenesti v gib in ples, 

sodelovanje v skupnem ustvarjanju.  

b) Gibanje s palico  

Vsak otrok lahko sam raziskuje možnosti gibanja s palico. Npr. kako bi jo lahko 

čim dlje časa obdržal v navpičnem položaju na dlani, torej lovil ravnotežje? Na 

kakšne načine jo vse lahko premika? Nato gibanje poteka v paru. Dva otroka 

imata eno palico. Vsak z enim prstom drži palico na svojem koncu. Palica je 

povezava med njima. V takšnem stiku se skušata pomikati po prostoru, prosto 

ustvarjata, vendar velja pravilo, da palica ne sme pasti na tla. Lahko se 

dogovorita, kdo bo vodja in kdo bo sledil, lahko pa dogovor prepustimo občutkom 

in dogajanju med samim gibalnim ustvarjanjem s palico. Aktivnost poteka v tišini, 

kasneje podkrepimo gibanje tudi z glasbo.  

Cilji: krepitev pozornosti in koncentracije, vodenje/podrejanje, upoštevanje 

drugega, sodelovanje, prilagajanje, usklajevanje, ustvarjalnost v gibanju. Igra 

preko predmeta in pravila omogoča lažji stik in sprejemanje drug drugega.  
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II. OGREVANJE  

a) Dinamična sprostitev  

Sproščeno tečemo (naprej, nazaj; glasno, tiho; hitro, počasi; visoko, nizko; 

majhno, veliko; ...), hopsamo ali uporabimo določen plesni korak razpršeno po 

prostoru. Kdor želi, si zamisli vajo ali plesni element (npr. korakanje, kotaljenje, 

poskoki, počepi ipd.), jo glasno pove in pokaže. Pravilo je, da ga vsi ostali z 

glasnim vzklikom »jaaaa« podpremo in gibamo, kot si je zamislil »animator«. 

Nadaljujemo s tekom ... nato si zamisli vajo nekdo drug, itd.  

Cilji: sprostitev veliko telesne energije, napetosti pa tudi napadalnosti, ogrevanje 

celega telesa, upoštevanje posameznika, povezovanje skupine, zmanjševanje 

konfliktov v skupini, vzpostavljanje dobre socialne klime v skupini, učenje z 

motivacijo, vodenje/podrejanje.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Soustvarjanje plesne dramatizacije Kdo je napravil Vidku srajčico – vaja za 

zaključni plesni nastop.  

Cilji: aktivno sodelovanje v skupini, občutek sposobnosti in uspešnosti in prijetnih 

odnosov ob gibalnem soustvarjanju zaključne predstave.  

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Speča kača«  

Vaja izhaja iz joge. Otroci se uležejo na hrbet na tla in sicer tako, da skupaj 

sestavijo kačo. Dogovorimo se, kdo bo »glava« in kdo »rep«. »Glava« leže na tla 

s pokrčenimi koleni, zapre oči in se osredotoči na dihanje, na dvigovanje in 

spuščanje trebuha pri dihanju. Nato »glava« izbere drugo osebo, ki se uleže na 

enak način, vendar položi glavo na trebuh prvega otroka. Druga oseba se uglasi z 

ritmom dihanja prve, torej »glave«. Druga oseba izbere tretjo in tako naprej, 

dokler nismo vključeni vsi, »rep« pa je zadnji. Dihanje vseh v speči kači je v 

sozvočju. Dihamo počasi in umirjeno. Tako ostanemo nekaj minut. Lahko skupaj 

zapojemo poznano pesem ali se smejimo glasno ali z zaprtimi usti. Vstane najprej 

»rep« in tako postopoma naprej do »glave«. 

Cilji: uglasitev drug z drugim, povezanost vseh v skupini, zavedanje in občutenje 

drug drugega, sprostitev in umiritev, ustvarjanje bližine.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU: 

 

VII. ANALIZA 12. SREČANJA 

PRISOTNI: 8 deklic (od vseh 11 vključenih v skupino) 

 

ANA 

Ana je na plesno-gibalni delavnici izražala zadovoljstvo in radost. Bila je 

prizadevna in se trudila pri vseh aktivnostih. Vesela sem, da je tudi glasno izražala 

svoje občutke (godrnjanje, ko smo vadili in ponavljali koreografije; navdušenje, 

ko je bila v paru z njej najljubšo plesalko I.). Ano sem spodbujala z glasno 

pohvalo, kar je nanjo opazno pozitivno vplivalo. Lahko zahtevam večjo 

intenzivnost in delo z rokami. Kombinacije plesnih elementov si zapomni in jih 

zmore, posluša in sledi glasbi, je prizadevna in vztrajna. Ana je vedno vesela in 
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sproščena ter pri vseh aktivnostih rada sodeluje. Pri umirjanju se je sprostila, 

dotiki je ne motijo.  

 

SKUPINA  

Skupina je bila zelo aktivna, plesalke skozi celotno srečanje prizadevne in 

motivirane. Le občasno opažam, da se Ane soplesalke nekoliko izogibajo oz. ne 

želijo biti z njo v paru (predvidevam, da zato, ker vsega ne zmore kot one), vendar 

le-to ni zelo očitno ali direktno. Deklice moram občasno opomniti in določiti, 

katera bo z njo v paru. Pri »speči kači« je niso izbrale in je ostala na koncu in bila 

»rep«.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

Lahko rečem, da je v skupini čutiti povezanost, medsebojno sodelovanje in 

pomoč. Deklice so Ano sprejele in so do nje prijazne, Ana pa se brez težav 

vključuje v skupino. Vendarle mislim, da bi bil morda potreben pogovor o 

različnosti in sprejemanju, medsebojnem sodelovanju, prijaznosti in vključevanju.  

 

 
Tabela 21: 12. srečanje, primer B 
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16. SREČANJE: »NOVA SPOZNANJA« 

 

Z novim šolskim letom se je oblikovala tudi nova plesna interesna skupina. 

Srečanja so potekala v novi plesni dvorani v Plesnem epicentru v Ljubljani. V 

skupino je bilo vključenih 6 otrok, od tega 4 deklice in 2 dečka.  

 

Datum: 15. september, 2010 

 

I. UVOD:  

a) Uvodni pozdrav s pesmico Dober dan pri plesu 

Vsi sedimo ali stojimo v krogu. Za vsakogar izmed nas zapojemo pesmico, katero 

spremljam z inštrumentom (bobnom, tamburinom, palčkami ipd.) ali s 

ploskanjem. Pesmico sem povzela po glasbeni terapevtki Clavdiji Knoll in jo 

nekoliko prilagodila.  

Cilji: povezovanje skupine, medsebojno spoznavanje, pozornost vsakemu 

posamezniku, občutki pripadnosti.  

b) »Bobenčki« (gl. 1. srečanje)  

Cilji: zavedanje delov telesa in celega telesa, vzpodbujanje telesnega stika, 

ogrevanje celega telesa, medsebojno sodelovanje preko dotika, sproščanje 

napetosti.  

 

II. OGREVANJE  

a) »Afriški poglavarji«  

Otroci so postavljeni v velikem krogu. Gibamo se sproščeno, prepustimo se 

glasbi. Uporabimo afriško etno glasbo, ki sama vabi h gibanju. »Poglavar« − 

lahko v krogu ali v sredini kroga − pleše oz. se giba (gib kreira sam), ostali čim 

bolj natančno sledijo in plešejo kot »narekuje poglavar«. Ko ne želi več, z očmi 

poda gib naslednjemu ali stopi nazaj v krog ter nadaljuje naslednji »poglavar«. Na 

vrsto pridejo vsi otroci. Vajo zaključimo s prostim plesnim ustvarjanjem na 

afriško etno glasbo. 

Cilji: usklajevanje in uglaševanje, sprostitev giba, spodbujanje in razvijanje 

plesno-gibalne ustvarjalnosti, neverbalna komunikacija, krepitev samozavesti, 

sprejemanje in strpnost do drugačnosti.  

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA  

a) »V hiško«  

Po tleh po prostoru so postavljeni gimnastični obroči. Ob glasbi ali inštrumentu 

otroci gibajo okoli obročev ter ustvarjajo načine gibanja v različnih ritmih (hitro, 

počasi, regularno) in različni dinamiki (tiho, glasno), uporabljajo različne plesne 

korake in prav tako nivoje gibanja (nizko, srednje, visoko). Ob določenem znaku 

vsak čim hitreje poišče »svojo hiško«, torej stopi v obroč.  

Cilji: zavedanje prostora, razvijanje telesne sheme, razvijanje gibalne 

ustvarjalnosti, razvijanje ritmičnega posluha, sledenje glasbi oz. inštrumentu, 

medsebojno sodelovanje.  
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IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples: Plesna pravljica – učenje skupinske koreografije in novih 

spretnosti (glasba: Šavli, Adamič: Navihanke. CD, Nika records). 

Cilji: aktivno sodelovanje v skupini, učenje in pomnjenje zaporedja plesnih 

korakov, sledenje glasbi, podrejanje in upoštevanje pravil, razvijanje občutka 

sposobnosti in uspešnosti, krepitev pozitivne samopodobe. 

b) »Sledenje«  

Gibamo se v parih ali po štiri. Določimo vodjo, ostali mu sledijo po prostoru. 

Vodja  si zamišlja in  ustvarja različne plesne elemente, gibe, korake ... Pri tem 

mora upoštevati smeri v prostoru, različne nivoje, intenziteto gibov in podano 

glasbo. Prav tako mora upoštevati  druge (drugega), ki mu sledijo − gib naj 

ponavlja dlje časa, da ga tudi ostali vključijo in občutijo. Upoštevati je potrebno 

pravilo, da s svojim gibanjem ne motijo ostalih udeležencev, ki prav tako 

ustvarjajo. Uporabimo raznoliko instrumentalno glasbo. V skupini se ustvari 

občutek povezanosti, pretoka energije  v okolju in skupnega ustvarjanja. Vaja je 

zelo primerna in v pomoč predvsem otrokom, ki se ne želijo izpostavljati in biti 

vodje.  

Cilji: občutek varnosti, pozornosti in zaupanja, upoštevanje drugih, spoznavanje 

prostora ter gibanja v prostoru, upoštevanje pravil, podrejanje, prilagajanje na eni 

ter vodenje na drugi strani. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Valovi« − valjanje v parih: vajo izvajamo v parih; po dva se uležeta na tla na 

trebuh, se primeta za roke in se počasi skupaj valjata od začetka do konca 

dvorane. Skupaj oblikujeta velik val. 

Cilji: umirjanje, vzpostavljanje stika z drugim preko dotika, uglaševanje, 

neverbalna komunikacija. 

b) Masaža v paru  

Masažo izvajamo v paru preko vsebinske vzpodbude. Nedejaven otrok se udobno 

uleže na trebuh, aktiven partner ga po celi zadnji strani telesa intenzivno »namaže 

s kremo«. Masaža je lahko intenzivna, kot da bi želeli kremo utreti v kožo. 

Cilji: umiritev, zavedanje lastnega telesa, sprostitev, telesni stik, občutek ugodja 

ob dotiku, skrb za drugega. 

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU 

 

VII. ANALIZA 16. SREČANJA 

PRISOTNI: 6 (4 deklice, 2 dečka) 

 

ANA 

Pričelo se je novo šolsko leto in Ana se je ponovno pridružila plesno-gibalnim 

delavnicam. Od samega začetka je bila tiha, zadržana, tudi pozdravne pesmice ni 

pela, njeno gibanje je bilo manj intenzivno. Ustvarjalnost Ane je bila slabša. 

Omejila se je zgolj na ponavljanje gibanja in elementov drugih otrok (npr. v igri 

»afriški poglavarji« ter pri sledenju). Potrebovala je moje vodenje in močno 

spodbudo. Masirati ni želela, se je pa zelo sprostila in mi mi zaupala, ko sem jo 
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masirala jaz. Neprijetnosti ob dotikih ni izražala. Glede na lansko leto sem cilje 

nekoliko modificirala, in sicer:  

1. krepitev samozavesti,  

2. biti vodja,  

3. občutek sposobnosti in zadovoljstva s samim seboj,  

4. razvijanje gibalne ustvarjalnosti ter  

5. zaznavanje in razumevanje lastnih občutkov in občutkov drugih. 

 

SKUPINA  

Vsi otroci v skupini, vključno z deklico s posebnimi potrebami, so z veseljem in 

zanimanjem sprejemali in se vključevali v plesno-gibalne terapevtske aktivnosti. 

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

Oblikovala se je nova plesna interesna skupina. Polovico deklic je z novim 

šolskim letom odšlo v drugo skupino, ki je bolj intenzivna. »Anini« skupini 

(imenovala sem jo Plesna ustvarjalnica − »PU«) so se pridružili štirje novi otroci, 

tako da je bilo za Ano okolje delno novo, z novimi odnosi. Zelo dobro pa je, ker je 

Ana že poznala mene in moj način dela, kar ji je vsaj delno olajšalo vključevanje. 

Zaznavala sem, da je prav vsak otrok nekaj posebnega, vsak zahteva individualen 

pristop in vsak po svoje doprinaša k skupinski dinamiki. Skupina mi pomeni nek 

izziv, saj jo moramo oblikovati od začetka. 

 

 

POVZETEK ODZIVOV NA 16. SREČANJU: 

 

ANA 

 
Preglednica 14: Odzivi na 16. srečanju, primer B 

+ – 

 

 

Pri masaži se je sprostila in mi 

zaupala. 

Njeno gibanje je bilo manj 

intenzivno. 

Slabša ustvarjalnost, zgolj 

ponavljanje gibov drugih. 

Potrebovala je mojo močno 

vzpodbudo. 

Bila je tiha in zadržana. 
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Tabela 22: 16. srečanje, primer B 

 
 

 

 

 

20. SREČANJE: »SKUPAJ« 

 

Datum: 20. oktober, 2010 

 

 

I. UVOD  

a) »Nekaj skupnega« (gl. 7. srečanje)  

Cilji: vključevanje oz. izključevanje otrok, občutek pripadnosti skupini, razvijanje 

lastne telesne sheme, medsebojno spoznavanje, povezovanje, oblikovanje 

skupine.  

b) »Drevesa v viharju«  

Predstavljamo si, da smo visoko drevo in stojimo vzravnano. Iz stopa poganjajo 

močne korenine, zarite globoko v zemljo. Naše noge so močno deblo, prsni koš in 

roke so košata krošnja, ki se razprostira na vse strani. Roke segajo visoko v zrak, 

se dotikajo neba in so kot mogočne veje. Zapiha veter in rahlo zaziblje veje ... 

Veter postaja vse močnejši in veje se vse bolj upogibajo, plešejo na vse strani ... 

Prihrumi vihar in s strašno močjo upogiba krošnjo. Piha zelo močno in se moramo 

z vso močjo upirati, da nas ne izruje ... K sreči imamo in čutimo trdne korenine. 

Stopala stojijo na tleh (kot da bi bila »prilepljena« ob tla). Vihar odnaša s seboj 

vse napetosti, vse kar ne maramo. Pustimo, da razpiha vse, kar nas obremenjuje ... 

Vihar počasi pojenja, dokler se povsem ne umiri.  

Dobro je, da otroci vajo večkrat izvajajo (ne samo v enem srečanju), saj jo morajo 

dobro razumeti.  

Cilji: krepitev ravnotežja, zavedanje celega telesa, razgibanje zgornjega dela 

telesa, krepitev samozavesti, sproščanje napetosti.  

 



Kralj, N. (2012). Vpliv metod plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 

skupinsko plesno interesno dejavnost. Specialistično delo. Ljubljana.: Pedagoška fakulteta 

 

 

 

120 

 

 

II. OGREVANJE  

a) »Potiskanje«  

Sedimo v paru in potiskamo drug drugega s hrbtom, potujemo po prostoru. najprej 

določimo, kdo potiska (je motor) in kdo se prepusti oz. samo usmerja pot 

(voznik). Vlogi zamenjamo. Sledi tekmovanje para »kdo je močnejši?«, »kdo bo 

koga prej premaknil z mesta?«. Na znak »Stop« v trenutku prenehamo, začutimo 

center telesa in ulovimo ravnotežje. 

Cilji: kontrolirano obvladovanje moči, kontrolirano izražanje agresivnosti, 

zaznavanje težnosti, podrejanje, upoštevanje drugega, vodenje, usmerjanje 

energije, zavedanje centra telesa. 

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA 

a) »Avtobus« 

Ob ritmični glasbi hodimo v koloni (se ne držimo za ramena). Na znak bobna se 

avtobus ustavi na »postaji«, prvi iz kolone »izstopi« iz avtobusa ter se postavi na 

svoje (dogovorjeno) mesto v prostoru, ostali otroci pa se v koloni pomikajo dalje. 

Tam čaka, dokler ne pridejo vsi na svoja mesta.  

Cilji: orientacija v prostoru in prostorska organizacija, zavedanje prostora, 

medsebojno sodelovanje.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples: Lev – učenje skupinske koreografije in novih spretnosti (glasba: 

Kranjčan, Kranjčan: Strašnofletne. CD, Panika records). 

Cilji: aktivno sodelovanje v skupini, učenje in pomnjenje zaporedja plesnih 

korakov, sledenje glasbi, podrejanje in upoštevanje pravil, razvijanje občutka 

sposobnosti in uspešnosti, krepitev pozitivne samopodobe. 

b) »Sledenje« (gl. 16. srečanje) 

Cilji: občutek varnosti, pozornosti in zaupanja, upoštevanje drugih, spoznavanje 

prostora in gibanja v prostoru, upoštevanje pravil, podrejanje, prilagajanje na eni 

ter vodenje na drugi strani. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

Vremenska masaža (gl. 4. srečanje)  

Cilji: umiritev, sprostitev, povezovanje preko telesnega stika, občutek ugodja ob 

dotiku. 

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU: 

 

VII. ANALIZA 20. SREČANJA 

PRISOTNI: 6 (4 deklice, 2 dečka) 

 

ANA 

Ana se je zelo dobro vključevala v vse aktivnosti. Dobro je zaznavala sebe in 

ostale pri igri »nekaj skupnega«. Kazala pa se je njena težava v ohranjanju 

ravnotežja (drevesa v viharju) ter slabšem zavedanju telesa in moči (potiskanje), 

prav tako kljub že večim usmerjenim vajam njena gibalna ustvarjalnost ni 

napredovala (v igri »sledenje« je zgolj ponavljala in povzemala gibe drugih otrok, 
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kot že do sedaj). Opazen je napredek pri sproščanju, saj se vedno bolj telesno 

sprosti in z mojo pomočjo in vodenjem zelo rada tudi izvaja masaže. Najraje pleše 

skupinski ples Lev, kjer »mora« izražati pogum, moč, ponos, nepremagljivost. 

 

SKUPINA  

V skupini nisem zaznala nobenih bistvenih sprememb.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

 

Opažam, da skupina medsebojno vedno bolje sodeluje. 

 

 
Tabela 23: 20. srečanje, primer B 

 
 

 

 

 

21. SREČANJE: »PRIJATELJI« 

 

Datum: 3. november, 2010 

 

I. UVOD  

a) Pozdravna pesem »Dober dan pri plesu« (gl. 16. srečanje) primNa željo vseh 

otrok smo to aktivnost ponovili.  

Cilji: zadovoljstvo vseh, povezovanje skupine, medsebojno spoznavanje, 

pozornost vsakemu posamezniku, občutki pripadnosti.  

b) »Ujemi ritem«  

Otroci se gibajo – hodijo po prostoru v ritmu tamburina. Med igranjem 

spreminjam tempo od počasnega do zelo hitrega. Vsak skuša ujeti ritem in čim 

hitreje prilagoditi svoje gibanje ritmu tamburina.  

Cilji: usklajevanje s skupino, sledenje zvoku, razvijanje ritmičnega posluha, 

prilagajanje in podrejanje različnim situacijam.  
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II. OGREVANJE  

a) »Ples z dotikom«  

Najprej otroci plešejo samostojno vsak posebej, nato se dajo v pare. Upoštevajo 

pravila. Dva otroka plešeta skupen ples in se stikata z različnimi deli telesa: z 

glavo,  boki, rameni, dlanmi, hrbti, s konicami prstov, s stopali, ipd. Zelo 

pomembno je, da se med dvema otrokoma  vedno čuti rahel kontakt in 

povezanost. Vaje ne delamo predolgo, sicer ni izvajana pravilno, saj koncentracija 

hitro popušča. Priporočljiva je instrumentalna glasba.  

Cilji: dajanje – sprejemanje, prilagajanje, podrejanje, vodenje, neverbalna 

komunikacija, prenašanje teže, zavedanje telesa, upoštevanje pravil. 

 

III. ORGANIZACIJA PROSTORA 

a) »Slepi«  

Aktivnost izvajamo v paru. Dogovorimo se, kdo je »slepi otrok« in je voden ter 

kdo vodi in ima oči odprte. »Slepi« otrok se prepusti vodenju, rahlo se dotika 

zgornje strani dlani svojega vodnika, ki ga varno in z veliko mero pazljivosti in 

pozornosti vodi po celem prostoru. Pazi, da se le-ta ne bi kam zaletel in udaril. Na 

koncu igre se ustavita in »slepi« partner skuša ugotoviti, v katerem delu prostora 

sta se ustavila (z dotikom, s sluhom, po svojemn občutku). Vlogi zamenjamo.  

Cilji: prostorska orientacija, zaupanje v partnerja, podrejanje/vodenje, pozornost, 

prevzemanje odgovornosti in skrb za drugega.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples: Lev – pomnjenje in vaja skupinske koreografije (CD 

Strašnofletne). 

Cilji: občutenje in izražanje moči, ponosa, nepremagljivosti, samozavesti, 

spoštovanja, poguma, aktivno sodelovanje v skupini, razvijanje občutka 

sposobnosti in uspešnosti, krepitev pozitivne samopodobe. 

b) Plesna improvizacija  

Mirno in v tišini se sprehajamo po prostoru, ne oviramo drugih. Ko zaslišimo 

glasbo, si poiščemo najbližjega ter z njim v paru zaplešemo in v paru ustvarjamo 

svoj ples. Čez par minut se zopet v tišini podamo na novo plesno doživetje. Vedno 

uporabljamo raznoliko kvalitetno etno glasbo oz. glasbo različnih dežel sveta, ki 

je primerna za otroke.  

Cilji: medkulturna vzgoja, spoznavanje različnosti, upoštevanje drugega, učiti se 

poslušati glasbo, spodbujanje samostojne plesne kreativnosti, gibalna sprostitev. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE: 

a) »Sonce nas ogreje« (gl 4. srečanje)  

Cilji: sproščanje, prehajanje energije, zavedanje celega telesa, prijetno doživljanje 

telesnega stika, ustvarjanje prijetnih medsebojnih odnosov, zaupanje, ustvarjanje 

bližine.  

b) »Svečka prijateljstva«  

Otroci se v tišini mirno usedejo na tla, razpršeno po prostoru in kamor želijo. 

Eden od otrok ima v roki gorečo svečko in se ob umirjeni, meditativni glasbi 

sprehaja okoli prijateljev po prostoru. Komur želi, poda svečko ter ga nežno 

poboža. Tisti, ki dobi svečko, nadaljuje hojo po prostoru. Ko vstane, da prostor 
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prijatelju, ki mu je svečko predal in le-ta se usede na njegovo mesto. Dejavnost 

izvajamo, dokler vsak otrok ne dobi svečke.  

Cilji: občutek povezanosti, sinteze in miru, pripadnost skupini, usklajevanje in 

uglaševanje drug z drugim, telesni stik, umiritev, zavedanje sebe in drugih v 

prostoru.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU: 

 

VII. ANALIZA 21. SREČANJA 

PRISOTNI: 6 (4 deklice, 2 dečka) 

 

ANA 

Ana se odlično vključuje in usklajuje s skupino, tudi sama pokaže iniciativo. 

Aktivnost dojema s celim telesom in sledi skupini (Dober dan pri plesu, Ujemi 

ritem, Plesna improvizacija, Slepi). Težav s telesnim stikom nisem opazila, prav 

tako ne s pogledom v oči. Slabša gibalna ustvarjalnost se je pokazala pri plesu z 

dotikom − gibanje je bilo togo, enolično, gibi ponavljajoči, okorni in zavedanje 

lastnega telesa slabše. Pri skupinski koreografiji Lev se je Ana zelo trudila, rada jo 

vadi, bila je vidno zadovoljna. Težavo ji povzroča ohraniti moč do konca plesa. 

Izraz telesa − strašen, močan, pogumen, strah in trepet vzbujajoč − ni izrazit. Ani 

povzročajo največ težav roke – so šibke, ima težave v koordinaciji, kontroli in 

občasno deluje, kot da so ji v napoto. Sicer Ana delo zmore, skozi celo srečanje je 

bila sproščena in zadovoljna. 

 

SKUPINA  

Dva otroka kažeta nekaj zadržanosti v odnosu do Ane, ne želita ustvarjati v paru z 

njo. Sicer je bila skupina zelo motivirana za delo, zaznavala sem občutke 

povezanosti in pripadnosti, otroci so bili prizadevni in se počutili uspešne.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

Bila sem zelo zadovoljna, saj sem otroke uspela dobro začutiti in jih voditi, čas 

nam je kar prehitro minil. Odziv otrok mi zelo veliko pove in pomeni, ker izražajo 

iskreno. Pomembno je ugotoviti, ali sledim trenutnemu počutju otrok, stanju in 

dinamiki skupine. Če se uglasim z otroki, je delo boljše, uspešnejše in 

prisotnimi so globlji občutki. To daje energijo in motivacijo za nadaljnje delo. 
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Tabela 24: 21. srečanje, primer B 

 
 

 

 

 

29. SREČANJE: »SPROŠČANJE« 

 

Datum: 19. januar, 2011 

 

I. UVOD  

a) »Indijanski krog«  

Postavljeni smo v krog. Ob spiritualni glasbi ameriških staroselcev, ki sama vabi h 

gibanju, otrok – »indijanski poglavar« − stopi na sredino kroga in pleše oz. sam 

kreira gib. Ostali čim bolj natančno sledimo in plešemo kot nam »narekuje 

poglavar«. Ko ne želi več, z očmi in roko poda gib naslednjemu in stopi nazaj v 

krog. Nadaljuje naslednji, dokler na vrsto ne pridejo vsi otroci.  

Cilji: uglaševanje in usklajevanje s skupino, spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, 

sproščeno gibanje, čutenje glasbe, neverbalna komunikacija, povečevanje 

samozavesti in pozitivna samopodoba, občutek zaupanja in varnosti.  

Cilji: uglaševanje in usklajevanje s skupino, spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, 

sproščeno gibanje, čutenje glasbe, neverbalna komunikacija, povečevanje 

samozavesti in pozitivna samopodoba, občutek zaupanja in varnosti.  

 

II. OGREVANJE  

a) »Žabe in štorklja«: otroci se uležejo na trebuh v krogu z glavami proti sredini. 

S telesom otrpnejo kot žabe, ki se zarijejo v blato. Otrok »štorklja« se sprehaja 

med »žabami« in išče hrano. Tisti otrok, ki se premakne, ga štorklja poje -− 

izvleče ga iz kroga in izpade iz igre. Štorklji je dovoljeno žabicam nagajati – jih 

strašiti, dregati, žgečkati ipd.  

Cilji: zavedanje svojega telesa, povečevanje koncentracije, podrejanje, 

upoštevanje pravil. 

b) »Letalo«: vajo izvajamo v parih. Eden od para se postavi na vse štiri in 

oblikuje nekakšen trden most ali mizo, drugi se uleže pravokotno čez hrbet otroka, 
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ki drži most. Otrok poskuša dvigniti noge ter sprednji del telesa v ravno linijo in 

oblikovati letalo. Pomembno je, da dejaven otrok sam poskuša najti težišče, 

ravnovesje v svojem telesu. Naloga je težka in je ne izvajamo predolgo. Vlogi 

zamenjamo.  

Cilji: zavedanje centra svojega telesa, fizična krepitev telesa, krepitev ravnotežja, 

usmerjenost in trud za dosego cilja, zaupanje v partnerja.  

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA  

a) »Oblikovanje likov«: kolona, vrsta, krog, vozli/gruča, par, piramida, 

razpršenost po prostoru, kvadrat, itd. Sproščeno tečemo ali plešemo na izbrano 

glasbo. Ob znaku bobna pokažem narisan lik, vsi otroci kot enotna skupina ga  

poskušajo čim hitreje oblikovati.  

 

 
 

Cilji: orientacija v prostoru, medsebojno sodelovanje in povezovanje, usklajevanje 

skupine, povezovanje šolskih predmetov (telesno zaznavanje likov in oblik). 

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples − kolo: Lepa Anka –belokranjski ljudski ples (glasba: Čerin, 

Ramovš: Slovenski ljudski plesi. CD, Založba Mladinska knjiga). 

Cilji: povezovanje skupine, medsebojno sodelovanje, občutki veselja in 

zadovoljstva. 

b) »Oblak«: otroci sedijo na tleh enakomerno razpršeni po prostoru. Zibajo se 

umirjeno kot mali, puhasti oblaki. Oblaki se pomikajo po prostoru (»po nebu«), se 

združujejo v večje oblake in na koncu v velik oblak, v katerem se prepletajo 

kapljice – otroci plešejo pletenico (izhaja iz ljudske gibalne igre). Oblak poči in 

snežinke zaplešejo svoj lahkoten, nežen ples. Ko neslišno padejo na zemljo, se 

odkotalijo. Cilji: neverbalna komunikacija, upoštevanje drugega, povezovanje in 

sodelovanje v gibalnem ustvarjanju, urjenje gibalnih spretnosti (kotaljenje, 

lahkotnost v gibanju, oblikovanje pletenica), ples z vsebino. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Oblike iz papirja – oblika telesa« (gl. 4. srečanje). 

Cilji: zavedanje svojega telesa, razvijanje gibalne ustvarjalnosti, usmerjanje 

pozornosti, krepitev koncentracije, prostorska orientacija, umirjanje.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU: 

 

VII. ANALIZA 29. SREČANJA 

PRISOTNI: vsi otroci (4 deklice, 2 dečka) 
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ANA 

Ana se trudi in se nič ne pritožuje, zaznavam pa nekoliko manjšo prizadevnost, 

veselje in manj sproščenosti kot prej. Potrebuje več moje spodbude. Ali se v 

skupini ne počuti dobro, sprejeto? Ali so aktivnosti prezahtevne oz. v njih ne 

uživa in se ne počuti uspešne? Na srečanju je bila nekoliko zadržana, z manj 

energije. Kotaljenje ji je povzročalo težave, igra »letalo« je bila prezahtevna in 

pretežka zanjo. Sama ne zmore in ne najde ravnotežja. Ana je povedala, da ji ta 

vaja ni všeč. Najraje pa je plesala kolo, ljudski ples Lepa Anka, ki se ga je tudi 

najbolj potrudila plesati pravilno. Tudi »oblak« in ples snežink sta ji bila najbolj 

pri srcu. Njena gibalna ustvarjalnost je šibka (izpostavi »oblike iz papirja« in 

pove, da ne ve, kaj in kako bi oblikovala, zato posnema ostale). 

 

SKUPINA  
Izvedli smo približno polovico plesno-gibalnih srečanj v tem šolskem letu. 

Zaznavam, da skupini motivacija pada in potrebujem več energije, da jo 

dvignem. Medsebojno sodelovanje v gibalnem ustvarjanju otrok ne zanima več 

tako zelo, kot v prvih mesecih naših srečanj. Izražajo željo po prostem igranju in 

manj vodenja. Morda so na splošno utrujeni ali od njih pričakujem preveč, morda 

je to vmesna »kriza« ali pa jim ne ponudim aktivnosti, ki bi jim bile dovolj 

zanimive. Skupinska dinamika in energija sta manj povezujoča in močna. 

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

Razmišljam o motivaciji in spodbujanju cele skupine za nadaljnje delo. V 

preteklosti so vračali vloženo energijo, sedaj je nekoliko bolj izčrpavajoče. V 

prihodnje bom načrtovala več manj zahtevnih gibalnih aktivnosti in iger, ki jih 

imajo otroci najraje ter v ospredje postavljala predvsem dogajanje in počutje otrok 

in ne končnega cilja in izdelka.  

 

 
Tabela 25: 29. srečanje, primer B 
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32. SREČANJE: »PAR« 

 

Datum: 16. februar, 2011 

 

I. UVOD  

a) »Podajanje velike žoge + ime + menjava prostora« (gl. 1. Srečanje) 

Predvsem Ana ima igre z žogo zelo rada. 

Cilji: zadovoljstvo vseh, povezovanje skupine, sprostitev.  

 

II. OGREVANJE  

a) »Tibetančki za otroke«: je sklop petih vaj, bolj znanih pod imenom »Vrelec 

mladosti«. Gre za 5 tibetanskih vaj, ki omogočajo telesu prost pretok energije prek 

dihanja in gibanja, povežejo telo, um in duha, hkrati pa otroke sprostijo. Začetni 

položaj se imenuje »gora«. Vajo izvajamo v določenem zaporedju, in sicer: 1. 

vaja: obračanje v desno okoli svoje osi; 2. vaja: »poklek« nazaj; 3. vaja: »most« v 

sedu; 4. vaja: dvig nog in glave v ležečem položaju; 5. vaja: »streha«. Končamo 

lahko v »počivalčku«, ki izhaja iz joge.  

Cilji: pravilno dihanje, priprava telesa, uma in duha na aktivno delo, sproščanje 

napetosti, upoštevanje pravil. 

b) navzkrižno gibanje: vaje koordinacije, ki jih izvajamo hkrati z desno roko in 

levo nogo ter obratno: npr.: dvigovanje kolen + dotik komolcev; vozimo »kolo« v 

ležečem položaju. 

Cilji: urjenje motoričnih spretnosti in koordinacije.  

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA 

a) »Vitje kače«  

Gre za preprosto ljudsko gibalno igro ob peti pesmici ali ob glasbi, pri kateri se 

otroci držijo za roke, oblikujejo dolgo kačo, ki jo prvi vodi z vijuganjem po celem 

prostoru. Tako prečešejo ves prostor.   

Cilji: prostorska orientacija, vodenje/podrejanje, povezovanje skupine.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples: Indijanski račji ples – ples po želji otrok (glasba: Pesek: Pesmi in 

plesi ljudstev sveta. CD, Mladinska knjiga). 

Cilji: sprostitev in veselje ob plesu in gibanju, zadovoljstvo otrok. 

b) »Glina in glinarji« (gl. 4. srečanje).  

Cilji: zavedanje delov telesa in celega telesa, ogrevanje celega telesa, 

vzpodbujanje telesnega stika, medsebojno sodelovanje preko dotika, razvijanje 

ustvarjalnosti in predstavljivosti, vodenje/podrejanje, neverbalna komunikacija. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Črke«  

Na list papirja narišem velike tiskane črke. Vsak otrok po svoji predstavi in 

zamisli s telesom oblikuje določeno črko.  

Cilji: sproščanje, umirjanje, povezovanje šolskih predmetov (telesno zaznavanje 

črk). 

b) »Radovedna žogica«  



Kralj, N. (2012). Vpliv metod plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 

skupinsko plesno interesno dejavnost. Specialistično delo. Ljubljana.: Pedagoška fakulteta 

 

 

 

128 

 

 

Otroci se mirno usedejo na tla, razpršeno po prostoru. Vsak dobi v roke penasto 

žogico. Le-ta »pleše« in »se sprehaja« po njegovem telesu. Med aktivnostjo 

uporabimo meditativno glasbo.  

Cilji: umiritev, zavedanje svojega telesa, urjenje fine motorike, stik preko 

predmeta.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU: 

 

VII. ANALIZA 32. SREČANJA 

PRISOTNI: 5 (3 deklice, 2 dečka) 

 

ANA 

Za aktivnosti sem se odločila predvsem zaradi potrebe in izražene želje otrok ter 

na podlagi opazovanja Ane, saj jih zelo rada izvaja in je pri tem uspešna. Na 

srečanju je bila sproščena, zadovoljna, vesela, motivirana in zelo aktivna, se je 

trudila, z intenzivnejšim dihanjem je izražala pričakovanje in navdušenje nad 

plesom. Pri igrah z žogo se je počutila vključeno, samostojno, uspešno. Ana rada 

pleše in se uspešno vključuje v skupino. Večkrat sem jo pohvalila. Na koncu je 

bila prva stvar, ki jo je povedala očku »Danes E. ni bilo«. (Deklica E. jo zbada, 

dreza, straši, morda se ji posmehuje ali se norčuje). Več pozornosti moram 

usmeriti v odnos in dogajanje z E. Zagotovo ji plesno gibanje pomaga zmanjševati 

togost telesa, krepiti mišični tonus in gibljivost telesa ter uriti koordinacijo. Ana je 

še vedno nekoliko zadržana v samostojnem gibalnem ustvarjanju, kadar je 

izpostavljena, vendar je njeno ustvarjanje bolj sproščeno in je napredovala. Zelo si 

želi tudi živahnejših plesov.  

 

SKUPINA  

Otroci v skupini so bili prijazni, aktivni, medsebojno so sodelovali. Ano otroci pri 

igri z žogo niso prav pogosto izbrali, da bi ji vrgli žogo, vendar pa so jo izbrali 

sami od sebe, brez mojega usmerjanja. Na tem srečanju je bilo bolj očitno, da je 

deček V. v paru z Ano zadržan, ne prime jo za roke oz. ne pleše z njo.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

Glede na pretekla srečanja opažam, da je skupinska dinamika sedaj bolj 

pozitivna, pri aktivnostih so uspešnejši, kar jih motivira. Še vedno pa zaznavam 

nekoliko nejevoljne poglede, kadar koga določim, da pleše v paru z Ano in je 

»pomočnik«. Tudi z besedami »pa če ne zna«; »Jaz ne bi bila z Ano«; »Joj, daj, 

Ana, no« ...Opažam, da se je nekoliko izogibajo in da je potrebna moja pogosta 

intervencija glede medsebojnega sodelovanja. Ana sicer ne izrazi, kako se počuti, 

mislim pa, da le-to zagotovo vpliva na njeno sproščenost, občutke sprejetosti, 

sposobnosti, zadovoljstva in predvsem pozitivne samopodobe. Potreben je 

pogovor z vsemi otroki v skupini. 
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Tabela 26: 32. srečanje, primer B 

 
 

 

 

 

37. SREČANJE: »USKLAJEVANJE« 

 

Datum: 30. marec, 2011 

 

I. UVOD  

a) »Valovanje«  

Otroci se držijo za roke, oblikujejo strnjen krog. Z rahlim gibanjem − valovanjem 

prične najprej glava, ostalo telo se giba le minimalno, nato dodajamo valovanje 

rok, zgornjega dela telesa, bokov in nazadnje nog. Valovi celo telo, krog je še 

vedno povezan. Nadalje se otroci spustijo in vsak valovi sam. Zaključimo zopet 

povezani v krogu, držeč se za roke, valovanje se počasi umirja, dokler stoje 

popolnoma ne obmirujemo.  

Cilji: zavedanje delov in celega telesa, sprostitev giba, povezovanje skupine, 

uglaševanje s samim seboj in skupino, ogrevanje telesa. 

 

II. OGREVANJE:  

a) Joga za otroke »štorklja« (gl. 1. srečanje) 

Stojimo v krogu. Smo umirjeni. Z vzdihom dvignemo desno roko, z izdihom z 

drugo roko potegnemo pokrčeno levo nogo nazaj proti zadnjici. Poskušamo najti 

ravnotežje in čimbolj mirno stati 15–30 sekund.  

Cilji: zavedanje lastnega telesa, občutenje centra telesa, spodbujanje 

koncentracije, umiritev, vzpostavitev in vzdrževanje stabilnega položaja, 

podaljševanje pozornosti, spodbujanje notranje tekmovalnosti in zadovoljstva s 

samim seboj (si upam, zmorem, znam). 

b) »Korenčki«  

Otroci se leže na trebuhu v krogu močno držijo za roke. Predstavljajo si, da so 

korenje, ki je močno zarito v zemljo. Z glasom »Hmmm...« izdihnejo in se ob tem 

s telesom še močneje »prisesajo« v zemljo (oz. na tla). Mišice telesa so napete. 
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Odrasli, lahko pa tudi izbrani otrok – »zajček«, poskuša »korenček« izvleči iz 

zemlje tako, da prime ležečega otroka za stopala in ga vleče nazaj, ven iz kroga. 

Pri tem se otrok močno oklepa tal, drži se za roke s sosednjima »korenčkoma«. 

Ostali otroci (»korenčki«) mu pomagajo ostati prilepljen na tleh in ga ne spustijo. 

Seveda »zajčku« redko uspe izruvati korenje. Igra izvabi zelo veliko smeha. 

Cilji: zavedanje svojega telesa, ogrevanje telesa, povezovanje skupine, sprostitev, 

veselje in zadovoljstvo otrok ob gibalni igri.  

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA 

a) »Veriga«  

Gibalna igra izhaja tudi iz slovenskih ljudskih plesov; otroci so postavljeni v 

krogu po parih. Otroci A hodijo po krogu v smeri urinega kazalca, partnerji B pa v 

plesni smeri. Ko grejo eden mimo drugega, si izmenično podajajo najprej desno, 

nato levo roko in ob tem vijejo »slalom« okoli nasproti hodečih otrok. Veriga se 

zaključi, ko zopet pride otrok A do svojega partnerja B. Gibalna igra je miselno in 

prostorsko dokaj zahtevna.  

Cilji: prostorska orientacija, medsebojno sodelovanje, spodbujanje kognitivnih 

funkcij pri otroku, urjenje koordinacije, krepitev koncentracije, krepitev občutka 

uspešnosti in pozitivne samopodobe.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples: Lepa Anka – ples po želji otrok (glasba: Pesek: Glasba 2. CD, 

Mladinska knjiga). 

Cilji: sprostitev in veselje ob plesu in gibanju, zadovoljstvo otrok. 

b) »Zrcaljenje«  

Naključno oblikujemo pare. A (aktiven partner, vodja) gibalno ustvarja na mestu, 

B zrcali njegove gibe. A je vedno pozoren na to, da B lahko sledi, da še zmore 

zrcaliti ter da gibi niso pretežki. Poudarek je tudi na upoštevanju glasbe, dinamiki 

in intenziteti gibov ter uporabi različnih nivojev in smeri gibanja. Variante: a) 

natančno zrcaljenje gibov; b) gibe lahko zrcalimo v stalnem kontaktu s partnerjem 

z enim delom telesa, c) popačeno zrcalo (igrivo, nekoliko spremenjeno 

ponavljanje gibov: »ogledalo« gib aktivnega partnerja kreira po svoji zamisli, ga 

»popači« in mu doda nekaj svojega,), d) v odnosu do glasbe (uporabimo glasbo, ki 

vsebuje počasne in hitrejše segmente, ki se izmenjujejo. Vlogo ogledala menjata 

glede na glasbo).  

Cilji: občutek povezanosti, pretok energije ter občutenje energije drugih v 

prostoru, medsebojno sodelovanje, koncentracija, usmerjena pozornost, 

prilagajanje, vodenje / podrejanje, neverbalna komunikacija, občutek varnosti, 

zavedanje celega telesa, ustvarjanje pogojev za samostojno plesno kreiranje giba. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE: 

a) »Prhanje«  

Vajo izvajamo v skupinah po šest otrok. Tisti otrok, ki sam želi, stoji na sredini 

kroga, kot v kadi. Ostali otroci ga tesno obkrožijo, kot da bi bili »zavesa«. Vsi 

hkrati začno s prsti rahlo »tepetati« otroka v sredini od glave do stopal, kot da bi 

po njem zelo počasi tekla voda oz. kapljice. Ko končamo, je po želji na vrsti 

naslednji otrok. In tako naprej, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci. Vajo se izvaja 
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zelo počasi, z večimi ponovitvami, da dosežemo občutek umirjenosti, sproščenosti 

in prijetnosti.  

Cilji: prijetni občutki ob dotiku, umirjanje, sproščanje, zaupanje, skrb za drugega.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU: 

 

VII. ANALIZA 37. SREČANJA 

PRISOTNI: 4 deklice 

 

ANA  

Vse je delala zelo aktivno in prizadevno, bila je uspešna, se trudila, celo srečanje 

je imela je zadovoljen in nasmejan izraz. Precej lahko tudi že kaj zahtevam od nje. 

Ko jo vodim, ji pomagam, jo »popravim«, da nekaj uspešno izvede. »Štorklja« ji 

gre lažje, če jaz stojim za njo in ji pomagam usmeriti roke in zravnati telo. 

Valovanje z zgornjim delom telesa je manj sproščeno in predvsem pri delu z 

rokami se hitro utrudi. Plesala je samostojno in si zapomnila koreografijo in vrstni 

red korakov. Z navdušenjem je sprejemala dinamično, moderno glasbo in se 

gibala z veseljem. Ob tem sem opazila, da je bolj napeta (od navdušenja telo 

napne, stisne). Ker je manj sproščena, izvaja določene vaje težje (npr. stoja skupaj 

na obeh nogah na visokih polprstih pri »štorklji« in odriv pri sonožnih skokih). 

Več težav ji je delala veriga: večkrat sem jo opozorila, v katero smer naj hodi in 

podaja roke (obračala se je in ni hodila naravnost po krožnici). Pri zrcaljenju je 

bila zelo pozorna, občasno je opazovala druge soplesalke okoli sebe, pri gibanju je 

bila bolj ustvarjalna in je izražala zadovoljstvo (aktivnost že dobro pozna in se 

počuti varno in dobro), zrcalila je skoncentrirano in brez težav. Stik z očmi ni bil 

konstanten. Pri telesnem stiku nima težav. Prhanje ji je bilo najbolj všeč. Glasno 

sem jo pohvalila. Ana postaja tudi bolj zgovorna v skupini in »opozarja« nase. 

Prostorska orientacija ji je delala malo težav (npr. obdržati velik krog med 

plesanjem ali svojo pozicijo v ravni vrsti, vodenje kače po celem prostoru).  

 

SKUPINA  

Otroci so bili zelo zadovoljni in prizadevni, radi so plesali, najraje pa so se igrali 

gibalne igre (korenčki, valovanje, prhanje). Vsi bi zelo radi nastopali. Vzdušje v 

skupini je bilo pozitivno, ustvarjalno, z veliko medsebojnega sodelovanja. Kot 

ponavadi, sem tudi sedaj določila deklico, da pleše in sodeluje z Ano. Nekajkrat 

sem vendarle opazila majhne pripombe s strani soplesalk (»Ana, ne tako«; »pejt 

no«), jo povlekli v »pravo« smer ob skupnem plesu ipd., a so ji večkrat tudi sami 

od sebe pomagali.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

Vedno bolj pogosto opažam, da deklico s posebnimi potrebami ostali otroci 

sprejmejo tako kot je in je del skupine. Vedno manj je negodovanja, če kaj ne 

naredi tako, kot smo se domenili. O tem smo se na preteklih srečanjih večkrat 

pogovorili. Mislim, da bi si morali vzeti več časa za sproščanje in medsebojno 

povezovanje na koncu delavnice, saj imajo otroci ta del srečanja izredno radi (npr. 

glino in kiparje). Predvsem bom delala še na krepitvi samozavesti in pozitivne 

samopodobe (pohvale, občutek sposobnosti) ter na sproščanju napetosti telesa. 
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POVZETEK ODZIVOV NA 37. SREČANJU: 

 

ANA 

 
Preglednica 15: Odzivi na 37. srečanju, primer B 

                  +                   –  

Bila je nasmejana in je kazala 

zadovoljstvo. 

Manj je bila sproščena v gibanju, zato 

je gibe izvajala težje. 

Plesala je samostojno in si je 

zapomnila koreografijo. 

Težave so ji predstavljali stoja skupaj 

na obeh nogah na visokih polprstih, 

sonožni skoki in prostorska 

orientacija.  
Navdušena je nad dinamično 

moderno glasbo. 

Ustvarjalna in s pozornostjo je 

pristopila k zrcaljenju. 

Telesni stik ji ni delal težav. 

Glasno sem jo pohvalila. 

Bila je bolj zgovorna.  

 

 

 
 

Tabela 27: 37. srečanje, primer B 
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42. SREČANJE:  JAVNI NASTOP 

 

Datum: 5. junij, 2011; Center kulture Španski borci, Ljubljana 

 

 

ANALIZA JAVNEGA NASTOPA 

PRISOTNI: 6 (vsi otroci; 4 deklice, 2 dečka) 

 

ANA 

Na zaključni plesni prireditvi, kjer je skupina z drugimi otroškimi plesnimi 

skupinami soustvarjala plesno predstavo »Plesno potovanje na čarobni preprogi«, 

je bila Ana izjemna. Bila je popolnoma zbrana, prizadevna, se je trudila, čeprav ji 

je bilo na trenutke naporno. S skupino je bila uglašena, samozavestno in 

samostojno je nastopala na odru Centra kulture Španski borci, bila je zelo uspešna 

in s seboj zelo zadovoljna. Prejela je številne pohvale tako moje, od staršev in 

drugih gledalcev.  

 

SKUPINA  

Vedenje in medsebojno sodelovanje skupine je bilo odlično, celo več kot 

pričakovano. Na odru so izražali usklajenost, povezanost, medsebojno pomoč in 

čutenje drug drugega. Le-to so z navdušenjem opazili tudi gledalci. 

 

 

 

 

43. SREČANJE: »SE IGRAMO«  

 

Datum: 8. junij, 2011 

 

I. UVOD  

a) »Lovljenje s čarobno palico«  

Izbran otrok ima v roki majhno čarobno palico in lovi ostale. Kogar se dotakne s 

čarobno palico, zamrzne na mestu. Igra traja, dokler niso ulovljeni vsi sodelujoči. 

Zadnji ulovljen ima nato čarobno palico in igra se lahko ponovno začne.  

Cilji: zadovoljstvo vseh, povezovanje skupine, sprostitev, veselje ob gibanju.  

 

II. OGREVANJE 

a) »Korenčki« (gl. 37. srečanje)  

Cilji: upoštevanje želje otrok, zavedanje svojega telesa, ogrevanje telesa, 

povezovanje skupine, sprostitev, veselje in zadovoljstvo otrok ob gibalni igri.  

 

III. PROSTORSKA ORIENTACIJA IN ORGANIZACIJA PROSTORA 

a) »Čez kamenčke« (gl. 4. srečanje)  

Otroke razdelimo v dve skupini. Ena skupina oblikuje »kamenčke« ali »zvezdne 

žarke«: po prostoru se otroci uležejo na hrbte, noge in roke so iztegnjene vstran od 

telesa. Ležati je potrebno čimbolj mirno. Druga skupina s počasnimi koraki 

previdno stopa čez »kamenčke« oz. »zvezde žarke«: okončine, trup in glavo. 
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Dejavnost se stopnjuje v vse hitrejšem tempu. Skupini zamenjamo.  Igro je 

potrebno izvajati izredno previdno. 

Cilji: zaupanje, premagovanje strahu, skrb za drugega, prostorska orientacija. 

b) »Vodenje − samostojno oblikovanje giba v koloni«  

Prvi v koloni gibalno ustvarja in vodi gibanje cele kolone po prostoru. Ostali 

otroci mu sledijo in skušajo čimbolj posnemati njegov gib in gibanje, se torej 

podrediti njegovemu vodenju. Vodja pa mora biti pozoren na ostale za njim, da 

mu lahko sledijo. Na določen znak je vodja drugi otrok, ki je v koloni, pravi pa se 

postavi na rep kolone.  

Cilji: občutek varnosti, pozornosti in zaupanja, upoštevanje drugih, spoznavanje 

prostora ter gibanja v prostoru, upoštevanje pravil, podrejanje, prilagajanje na eni 

ter vodenje na drugi strani.  

 

IV. GLAVNI DEL 

a) Skupni ples po želji otrok– Indijanski račji ples (CD Pesmi in plesi ljudstev 

sveta). 

Cilji: sprostitev in veselje ob plesu in gibanju, zadovoljstvo otrok, upoštevanje 

želje otrok. 

b) »Leteča preproga«  

Vsak otrok ima v roki rutico, ki predstavlja »letečo preprogo«. Ob instrumentalni 

glasbi prosto plesno ustvarjajo. Z »letečo preprogo« lahko odletijo, kamor si 

zaželijo.  

Cilji: spodbujanje samostojne plesne kreativnosti, gibalna sprostitev, učenje 

poslušanja glasbe, izražanje preko giba. 

 

V. UMIRJANJE, ZAKLJUČEVANJE 

a) »Zvezdica zaspanka«  

Otroke razdelimo v dve skupini. Ena skupina so zvezdice na nebu, drugi so 

kometi, ki zvezdice vlečejo po nebu. »Kometi« primejo »zvezdice« za gležnje in 

jih počasi, previdno vlečejo po tleh. Otroci »zvezdice« naj se čimbolj sprostijo, 

zmehčajo svoje telo in se prepustijo vodenju partnerja, »kometu«. 

Cilji: prosti tok, sproščanje, umirjanje, zaupanje drugemu. 

b) »Speča kača« (gl. 12. srečanje)  

Otroci imajo navodilo, da v speči kači preko vodene vizualizacije začutijo, kaj jim 

je bilo v naših skupnih druženjih najbolj pri srcu, kaj se jim zdi najpomembnejše, 

kje so se dobro počutili, kaj jih je motilo in kje se niso počutili dobro.  

Cilji: zaznavanje in podoživljanje svojih občutkov, medsebojno povezovanje, 

harmonija, telesni stik, sprostitev in umiritev, zaključevanje.  

 

VI. SKUPNI RAZGOVOR V KROGU: 

 

VII. ANALIZA 43. SREČANJA 

PRISOTNI: 4 (4 deklice) 

 

ANA 

Na srečanju je bila izjemna! Sproščeno se je vključevala v vse aktivnosti, bila je 

sprejeta s strani ostalih otrok. Bila je tudi bolj verbalno aktivna, kar kaže 
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zadovoljstvo. Teče sicer zelo počasi in otroci jo takoj ujamejo, vendar ob tem ni 

izražala občutka neuspešnosti. Presenečena sem bila nad njeno držo, bolj 

energičnim tekom, sproščenostjo njenega telesa pri vaji »zvezdica zaspanka«, nad 

njenim zelo napetim in nepopustljivim telesom v igri »korenčki«, ko sem jo 

skušala »potegniti« ven iz zemlje, pri igri »čez kamenčke« se ni bala in skrčila 

telesa. Zaznavala sem občutke pripadnosti skupini. Rada ima soplesalke. To izrazi 

z morda nekoliko neprijetnim ali vsiljivim načinom – močno objame deklico in z 

izrazom telesa pokaže, da se ji zdi zelo dobra plesalka. Prav tako občasno 

zaznavam občutek, da se Ana zaveda, da ne zmore vsega tako kot ostali otroci, da 

so njene sposobnosti manjše. Vedno sem jo spodbujala s pohvalo in pozitivno 

usmerjenostjo.  
  

SKUPINA  

Vsi skupaj smo bili uglašeni, lepo smo sodelovali in se dobro začutili.  

 

VIII. INTROSPEKCIJA  

To je bilo naše predzadnje plesno-gibalno srečanje, zato sem ga oblikovala glede na 

želje otrok z namenom, da ponesejo s seboj veliko veselje in zadovoljstvo ob 

gibalnem ustvarjanju in plesu, občutke uspešnosti, da nas povezujejo zelo prijetni 

občutki, da zaključimo s pozitivno samopodobo in zadovoljstvom s samim seboj. 

Srečanje sem za analizo izbrala tudi zato, ker so bili medsebojni odnosi v skupini 

vedno bolj kvalitetni, pozitivni, ob sprejemanju drug drugega je bilo vzdušje 

povezujoče in osrečujoče. Na tem srečanju sem se počutila zelo prijetno, z 

medsebojnim izmenjavanjem. Mislim, da bi bilo za Ano koristno, da še čim dlje 

obiskuje plesno-gibalne delavnice. 

 

 

 
Tabela 28: 43. srečanje, primer B 
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10.2 ANALIZA DOGAJANJA V SKUPINI NA PODLAGI INTERVJUJEV 

 

10.2.1 Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice na začetku obiskovanja 

plesnih interesnih dejavnosti  

 

Starše sem seznanila z namenom moje raziskave. Predstavila sem jim program 

aktivnosti in cilje, ki jih želim s pomočjo metod plesno-gibalne terapije doseči pri 

deklici. Na podlagi odprtega intervjuja s starši sem pridobila največ informacij o 

Ani, njenih sposobnostih in težavah, njenih interesih, odzivih v okolju, o preteklih 

izkušnjah in razmišljanju staršev. To mi je bilo v veliko pomoč pri razumevanju 

stanja deklice ter pri pripravi plesno-gibalnih terapevtskih aktivnosti za doseganje 

načrtovanih ciljev v prihodnje.  

 

a) Prosim, napišite vaša opažanja težav pri deklici in predvsem njene sposobnosti 
(na katerih področjih je uspešna, kaj rada počne, kje se počuti sposobno, za kaj je 

motivirana, kako se odziva, katere so njene »močne« strani, kako ji lahko pomagate, 

ipd.). 

 

»Ano pri gibanju glasba zelo motivira oz. privzdigne, zato je že sama glasba zanjo 

močan motivator. Motivira jo tudi sprejetost v skupini in pri učitelju, občutek 

uspeha (lastnega in − zanimivo − tudi tujega), pohvala, sproščeno in dobrovoljno 

vzdušje.  

Od gibalnih/športnih aktivnosti je že od nekdaj njeno najmočnejše področje žoga. 

Spretno jo vodi, lovi, meče in v tem izjemno uživa. Zanimivo je, da je pri tem njene 

težave s koncentracijo ne motijo oz. da ostane zbrana (npr. ko vodi žogo, s 

pogledom ne odtava, kar se ji zgodi pri risanju, barvanju, pisanju, branju ipd.). 

Podobno velja za igro z balonom. Izjemno uživa tudi v vodi.  

Največje težave ima pri zapletenih in hitrih kombinacijah gibov.  

Anina težava je tudi slaba zmožnost premagovanja napora. Tu sva malo kriva 

midva z Alešem, ker sva ji zmeraj prehitro priskočila na pomoč. Še zdaj pri 

mnogih (tudi zelo majhnih) težavah, namesto, da bi poskusila sama, terja pomoč. 

Pri hoji v hribe je hitro utrujena, ne more več, bolijo jo noge. Ima pa energijo 

stokrat (dobesedno) povedati, da ne more več. 

Najbolje se ji pomaga tako, da se skupaj z njo najde način, ki ji pomaga 

premagati oviro. (Kaj bi lahko naredila, da bi tole uspelo?) 

Že vnaprej predstavlja pomoč tudi pozitiven pristop − sprejemanje, vztrajnost, 

navdušenje staršev/pedagoga nad tistim, kar se dela.  

Izjemno pomaga tudi to, da se nanjo ne gleda drugače kot na druge (še posebej je 

moteče poudarjeno opazovanje, četudi zgolj z namenom zagotovitve boljše 

varnosti − povzemam iz lanske šolske izkušnje), da pa se ji vseeno postavlja 

stvarne cilje.« 

 

b) Katere druge dodatne aktivnosti obiskuje, ki so ji v pomoč pri njenem razvoju 

in napredovanju?  

 

»Ana letos obiskuje poleg plesnih delavnic le še pevski zbor. Hodila je tudi lani in 

ves čas zelo uživa. Mislim, da ji pomaga pri premagovanju strahu pred 
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'nastopanjem' oz. kar pred govorjenjem v bolj formalnih situacijah. Kot že 

omenjeno pa v glasbi strašno uživa. 

V teh tednih ima nekajkrat tedensko individualno uro smučanja. 

Lani je obiskovala še baletne plesne urice, plavanje in telovadbo. Slednjo pri 

učiteljici, h kateri je hodila 5 let in ji je izjemno pomagala tako pri gibanju kot pri 

premagovanju strahu pred večjo skupino, ločevanju od staršev ...« 

 

c) Na kaj moram biti posebej pozorna in pazljiva? 

 
»Tu se mi zdi, da pravzaprav že vse veste. Morda bi želela le dodati, da Ana včasih 

omeni, da ji dve od deklic 'nagajata', omenja, da ji govorita, da je dojenček in da ni za v 

šolo, da ni stara 8 let ipd., kar jo gotovo ovira pri boljšem navezovanju stika s celo 

skupino in tudi pri sproščenosti. Sem pa opazila, da je ena od teh dveh deklic tudi sicer 

bolj nagajiva in da nagaja tudi drugim. Zelo je pomagalo, ko sva ji z Alešem pokazala, 

kako na podoben način 'nagaja' drugim deklicam. 

Mislim, da je za Ano moteče tudi, če jo deklice skušajo 'komandirati', ker njihovih 

'navodil' pogosto ne razume in ne ve, kaj je narobe (npr. posnetek 'Zavese' z novoletnega 

nastopa).« 

 

10.2.2 Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice po treh mesecih 

obiskovanja plesnih interesnih dejavnosti  

 

a) Ali Ana rada prihaja na plesna srečanja? 

»Zelo rada.« 

b) Ali vam je hčerka povedala (pokazala), kaj smo delali na plesno-gibalnih 

srečanjih? 

»Ne vedno, včasih pa.« 

c) Ali opažate kakšne spremembe pri Ani (npr. manj težav pri vzpostavljanju 

stikov z drugimi, večjo zaupljivost, sproščenost pri telesnem stiku, boljše 

zavedanje lastnega telesa, počutje hčerke, večjo motivacijo pri ostalih dejavnostih, 

ipd.)? 

»Doslej so plesne urice na Ano izjemno ugodno vplivale − pri gibanju je postala bolj 

impulzivna, eksplozivna in prožna. Npr. prej je po stopnicah dol hodila tako, da je 

stopila na isto stopnico najprej z eno, nato še z drugo nogo. Zdaj je tega vse manj, najbolj 

zanimivo je, da prav po plesnih uricah po stopnicah praktično teče. 

Zdaj se tudi več 'zvira', plazi (to ji je šlo zmeraj na živce), manj hudo ji je, če pade. Še 

posebej pa − na plesnih uricah zelo uživa in rada pride. 

Dodajam še: Pri novoletnem nastopu sem bila presenečena, ko sem opazila, da je sama 

'iznašla' strategijo, ki ji je pomagala. Očitno je opazila, da je bila pri obratu na tleh 

počasnejša od drugih, zato se je na tla spustila nekoliko prej (lepo se vidi na posnetku) in 

obrat zaključila hkrati z drugimi. Čeprav vem, da to pri plesu ni ravno najbolj zaželeno, 

mi je bilo zelo všeč, ker se mi zdi za njene težave zelo dobro, da si nauči sama pomagati.« 

 

10.2.3 Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice ob koncu prvega šolskega 

leta ob zaključku plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Ali je Ana rada prihajala na plesna srečanja? 

»Vedno, z veseljem.« 
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b) Ali sta opazila še kakšne nadaljnje spremembe pri vajini hčerki? Lahko opišeta 

te spremembe (npr. manj težav pri vzpostavljanju stikov z drugimi, večjo 

zaupljivost, sproščenost pri telesnem stiku, boljše zavedanje lastnega telesa, 

počutje hčerke, večjo motivacijo pri ostalih dejavnostih, ipd.)?  

»Pri Ani je v tem letu kar nekaj sprememb, mnoge na boljše, nekatere žal tudi na 

slabše. Nekatere brez težav povežem s plesnimi delavnicami, za druge pa ne 

morem reči (velik vpliv je tudi šola in z njo povezane stiske, domača situacija – 

sama sem zadnje mesece v slabi koži, ker je moj oče zelo hudo zbolel, Ana pa to 

močno čuti …).  

S plesnimi delavnicami povezujeva: 

 Anino večjo gibčnost, spretnost, impulzivnost, hitrost pri gibanju, tudi večjo 

moč, kondicijo, 

 lani v šoli pri telovadbi menda ni sodelovala (ko je hodila na telovadbo kot 

dejavnost – abc šport, je v istem obdobju pridno delala), letos je pridno 

telovadila,  

 izboljšala se je njena risba, 

 pri telesnem stiku opazimo precej večjo sproščenost z očetom (z mamo je bila 

že prej), 

 začela je izgovarjati glas 'r', 

 je bolj samostojna, bolj samozavestna, večkrat želi uveljaviti svojo voljo, 

 izboljšalo se je njeno premagovanje ovir/težav (npr. pri zadnjih dveh plesih je 

imela problem, ker si je pokleknila na oblekico, pa ga je nekako rešila in se ni 

razburjala).  

 Zanimivo je to, da je njena zbranost pri plesu bistveno boljša kot pri drugih 

dejavnostih. 

 Presenečena sva bila, ko se je Ana pri zadnjem plesu na nastopu postavila 

malo pred druge (najbrž ne čisto po načrtu) in tako samozavestno odplesala. 

Ko smo prvič gledali posnetek, naju je celo navihano vprašala, če se je dobro 

postavila. 

 

Pri vzpostavljanju stikov z drugimi ne opažava bistvene razlike, ker zdaj že nekaj 

let s tem ni večjih težav, razen če ji je nekdo res močno neprijeten/odbojen. 

Je pa Ana doma težje vodljiva, neubogljiva, na trenutke celo 'napadalna', jezna na 

naju, vendar menim, da to s plesnimi delavnicami ni povezano (razen morda 

toliko, kolikor je pri deklicah imela priložnost videti tak stil vedenja).« 

 

c) Mi lahko opišete, kako je vaša deklica doživljala plesno-gibalne delavnice do 

sedaj? 

»Uživala je, ples ji ni bil naporen, rada je imela Nevo in nekatere deklice, žalostna 

pa je bila, kadar so ji druge deklice nagajale.« 

d) Kako se je počutila v skupini (sprejetost, povezanost z ostalimi, upoštevanje, 

prilagajanje, sposobnost, razumevanje in odnos ostalih deklic, negativne izkušnje, 

zadovoljstvo s seboj)? 

 

»Rada je imela Išo in Lucijo, ob koncu jima je želela prinesti darilce posebej. Nad 

nekaterimi deklicami je potožila − da ji govorijo, da je dojenček, da gotovo še ne 
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hodi v šolo, enkrat menda celo, da je najslabša. Otroci znajo biti zelo kruti, vendar 

pa je Ana po malem tega že vajena (žal). Ko sva ji pokazala, da so tiste deklice, ki 

so neprijazne do nje, neprijazne tudi do drugih otrok, svojih staršev ... ji je bilo 

lažje. Kar se tiče plesa, se mi zdi, da je bila zadovoljna s sabo in ni imela občutka, 

da bi bila slabša. Mislim, da je res uživala.« 

 

e) Kaj pravi Ana? 

 

»Ana vsak dan gleda posnetek nastopa, si vrti pesmice in pleše, pleše. Pravi, da 

pogreša Išo in Lucijo, pogosto se spomni tudi na Anastazijo. Naslednje leto bi rada 

spet hodila.« 

 

f) Ali sta bila zadovoljna z mojim delom z Ano (razumevanjem, občutenjem, 

usmerjanjem, vodenjem, strokovnostjo ipd.) in delom plesno-gibalnih delavnic? 

 

»S tvojim delom z Ano sva bila zelo zadovoljna. Zelo hitro sta se začutili; mislim, 

da znaš iz nje (tako kot tudi iz vsake druge deklice in dečka) 'iztisniti' najboljše na 

najboljši način. Tvoje strokovnosti si kot popolna laika na področju plesa in 

plesne terapije ne drzneva komentirati, najin vtis pa je izjemen. Mislim, da z Ano 

še nikoli in nikjer (vključno s šolo in domom) ni nihče delal tako usmerjeno, s 

premislekom in temeljito. To se vidi tudi iz opisne ocene.  

Zelo sva hvaležna, da si Ano v skupino vključila tako, da je zmogla, torej da so 

bile koreografije prilagojene tudi njenim zmožnostim. Mislim, da ji je bilo res 

omogočeno, da je občutila uspeh.« 

 

g) Vajina razmišljanja za prihodnje delo. 

 

»Vsi trije si zelo želimo nadaljevati. Če bi bilo možno, bi bilo koristno tudi 

sodelovanje, kakršnega smo vzpostavili po zimskih počitnicah (torej z rednimi 

tedenskimi pogovori ali branji preko e-pošte). 

Sama sem celo razmišljala, če bi se nam bila pripravljena kdaj posvetiti čisto 

individualno, če misliš, da bi bilo to koristno. 

Želela sva te tudi vprašati, ali imaš kakšne predloge za počitnice, tako za naše 

družinsko delo kot morda za kakšno organizirano dejavnost.« 
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POVZETEK ODZIVOV NA INTERVJU S STARŠI deklice ob koncu prvega leta 

obiskovanja plesno-gibalne interesne skupine: 

 

ANA 

 
Preglednica 16: Odzivi po prvem letu, primer B 

                +                  –  

Vedno pride z veseljem na plesne 

delavnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana je žalostna, kadar ji druge 

deklice nagajajo ali jigovorijo, da je 

dojenček 

Opazno večja gibljivost, 

impulzivnost, spretnost, tudi večja 

moč in kondicija. Izboljšala se je 

njena risba. 

Občutila je uspeh. 

Večja sproščenost pri telesnem 

stiku z očetom. 

Izgovarjati je začela glas »r«. 

Je bolj samostojna, samozavestna, 

želi uveljaviti svojo voljo. 

Njeno premagovanje ovir/težav je 

boljše. 

Zbranost pri plesu je mnogo boljša 

kot pri drugih dejavnostih. 

Nima težav pri vzpostavljanju 

stikov. 

V plesu res uživa. 

 

 

10.2.4 Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice Ane po šestih mesecih 

drugega šolskega leta obiskovanja plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Ali Ana rada še vedno z enakim zadovoljstvom prihaja na plesna srečanja? 

»Imava občutek, da je lani hodila raje, pa ne moreva ugotoviti zakaj. Še vedno 

omenja, da pogreša Išo in Lucijo. Letos jo pogosto začne boleti glava tik pred 

plesnimi uricami – vendar je tudi res, da ravno takrat pogosto zboli. Tudi po 

urah, čeprav priteče nasmejana, je pogosto nekako jokava.« 

 

b) Ali vama hčerka pove (pokaže), kaj delamo na delavnicah? 

»Skoraj nikoli. Potoži, ko ji je kaj težko npr. letala in kdaj želi povaditi kakšno 

stvar. Letalo je pokazala dvakrat po plesnih, tako da smo to naredili skupaj. Le po 

novoletnem nastopu smo nekaj časa plesali vsi.« 
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c) Kaj je po vajinem mnenju in zaznavanju hčerki najbolj pri srcu na plesnih 

delavnicah (npr. gibalno ustvarjanje, glasba, soplesalke/-ci, da se razgiba, da je v 

družbi, da se sprosti oz. kaj drugega?  

»Misliva, da to, da se sprosti. Sicer (npr. na rojstnodnevnih zabavah) zelo rada 

pleše kar tako.« 

 

d) Kako ocenjujeta njeno napredovanje na gibalnem področju in plesnosti 

(koordinacija, gibljivost, spretnost, ravnotežje, vztrajnost, izmišljanje svojih 

gibalnih vzorcev, doživljanje in izražanje glasbe, ritmičnost, gibalno dojemanje, 

samostojno plesno ustvarjanje v domačem okolju, improvizacija, sproščenost v 

gibanju in podobno)?  

»Lani sva opazila res skokovit napredek (verjetno zahvaljujoč 2x tedenski vadbi). 

Letos česa takšnega ne opaziva, razen morda nekoliko bolj sproščeno gibanje v 

bokih.« 

 

e) Kako ocenjujeta njeno napredovanje na psihosocialnem in čustvenem področju 

(razvoj socialnih spretnosti − samostojno vključevanje v skupino, 

verbalna/neverbalna komunikacija, občutek pripadnosti in sprejetosti, 

vzpostavljanje stikov, razumevanje in odnos ostalih v plesni skupini, 

samozavestnost pri igrah – gibalnih in ostalih, vodenje – izražanje samostojnih 

pobud ali podredljivost, sproščenost pri telesnem stiku in pri gibalnem 

ustvarjanju, zadovoljstvo s seboj, občutek uspešnosti in sposobnosti, počutje 

hčerke, izražanje čustev, občutkov, potreb, želja ...)?  

»V šoli se je letos zelo dobro in hitro vključila, njeno prilagajanje skupinam je 

pravzaprav dokaj hitro, a vselej ostaja v ozadju. Doma je živahna in se hitro in 

brez težav izrazi v vseh pogledih. V šoli še ne pove vsega.« 

 

f) Kako ocenjujeta njeno napredovanje na kognitivnem področju (koncentracija, 

večja motivacija, pozornost tudi pri ostalih dejavnostih, prostorska orientacija, 

fina motorika – pisanje, risanje; branje, razumevanje navodil ipd.)?  

»Branje gre Ani dobro, risanje se izboljšuje, pisanje je slabše od branja. 

Razumevanje navodil doma in v šoli je dovolj dobro. Pri koncentraciji ni večjega 

napredka.« 

g) V kolikšni meri vidita podporni dejavnik ta, da je spremenila šolsko okolje oz. 

šolo (kako se le-to odraža pri Ani)? 

»Ana gre v šolo zelo rada in je veliko bolj sproščena. Zjutraj pogleda na urnik in 

se nekaterih predmetov zelo veseli, še posebej evritmije
3
. Doma je lažje vodljiva in 

manj jezljiva. Je tudi bolj samozavestna. S sošolci se dobro razume.« h) Kje, kdaj 

se Ana počuti nesproščeno, manj zadovoljno, manj uspešno, se umakne?  

»Kadar je poudarjeno opazovana, deležna pripomb; tudi ko kdo sili vanjo s 

pretirano pomočjo.« 

 

                                                 
3
 Evritmija (gr. eurythmia, 'ubranost') je umetnost giba, ki povezuje glas, literarno besedilo in 

instrumentalno glasbo v prostorsko izrazno obliko. Je sestavina waldorfske pedagogike in vzgojno-

izobraževalnega sistema, razširjena po celem svetu. Terapevtska evritmija je tudi vrsta gibalne terapije 

(Leksikon CZ, 1990).  
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i) Kaj so njene močne plati, interesi, kaj rada počne? 

»Glasba jo sama potegne. Še zmeraj ima rada vse igre z žogo. Poleti npr. ji je šel 

zelo dobro pingpong in tudi badminton.«  

 

 

10.2.5 Delno strukturiran odprti intervju z deklico s posebnimi potrebami po pol 

leta drugega šolskega leta obiskovanja plesnih interesnih dejavnosti 

 

Ana je povedala, da ji je na plesnih delavnicah najbolj všeč hopsanje ( in pokaže 

izpadni korak). Ni ji všeč, ko se spremenimo v kepico in se težko kotali do 

garderobe. Zelo težko ji je hoditi po »vrvi«. Od »letala« pa jo boli trebušček in 

letala ne more držati, ker se ji noge prevračajo. Velikokrat jo zebe, je tudi 

povedala deklica. Ana se najbolje počuti, ko pleše in ko je glasba. V plesni 

skupini »PU« ji je všeč, ker ni Silvije. Ima prijateljici, Nejo in Laro. S prijatelji se 

kdaj skupaj primejo za roke, pravi Ana. Če je potrebno, ji pomagajo in skupaj 

plešejo. Mamici in očku pove, če ji kdo nagaja in kaj ji ni všeč, česa ne dela rada. 

Ana pravi, da ji ni všeč, ker ji Eva nagaja in jo straši. Na vprašanje, na kaj je pri 

sebi najbolj ponosna, ne zna odgovoriti, ker (po mojem mnenju) je to zanjo 

pretežko vprašanje. Deklica pove, da v šolo hodi rada, da se rada igra z barbikami 

in lego kockami, da gre rada v živalski vrt in skače po trampolinu. Sama s seboj je 

zadovoljna. Želi si, da bi na plesnih delavnicah plesali Račke.  

 

10.2.6 Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice Ane na koncu drugega 

šolskega leta obiskovanja plesnih interesnih dejavnosti 

 

a) Vajina opažanja deklice: njeno zadovoljstvo, občutki ob koncu plesno-gibalnih 

delavnic, vedenje in odziv na zaključnem nastopu, občutek uspešnosti, občutek 

sprejetosti in pripadnosti v plesni skupini, ipd. 

Starši so opažali, da se je Ana celo leto nekako težko odpravila na plesne 

delavnice, tožila je, da jo boli glava ali trebušček, a je vseeno želela iti. Po vajah 

je bila doma pogosto slabovoljna, vendar ni nikoli potožila, da ji na delavnicah ne 

bi bilo všeč. Starši menijo, da je vzrok morda v napornem dnevnem ritmu in pozni 

uri, ko smo se srečevali na plesno-gibalnih delavnicah. Priprave in zaključni 

nastop je bil po mnenju staršev zanjofizično in psihično zelo naporen, v 

primerjavi s šolskimi nastopi, kjer ji ni nikoli težko. Večkrat je omenila, da se je 

bala in da ji je bila glasba preglasna. Deklica je bila v letošnjem šolskem letu do 

sebe bolj kritična, kot lansko leto, bolj ji je bilo nerodno in bolj do živega so ji 

prišle pripombe drugih ter ji omajale samozavest. Na vajah (in celo na samem 

nastopu oz. med nastopom) je bilo zelo neprijetno, ko so bili otroci in ne le Ana 

deležni grdih pripomb deklic iz drugih skupin. Čeprav je bila Ana deležna tudi 

pohvale (druge deklice), si je veliko bolj zapomnila grajo, so povedali starši. Šele 

po nastopu so opazili, kako jo je pravzaprav skrbelo, ali jim bo všeč in ali bo 

dovolj dobra. Lanska skupina je bila zanjo celo nekoliko bolj naporna, saj so bile 

v skupini nekatere deklice do nje in do drugih žaljive, a po mnenju staršev je 

čutila večjo pripadnost lanski skupini kot v tem šolskem letu. Starši niso zaznali 

močnejšega občutka povezanosti in tudi ne zaupanja v skupini, večkrat pa Anin 

dvom v svoje sposobnosti. Deklica o tem ni veliko govorila, nekajkrat pa je 
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omenila, da je deklica E. ne mara. Razmišljajo, ali je to povezano tudi z Anino 

razvojno stopnjo.  

 

b) Ali pri hčerki opažata kakšne spremembe v koordinaciji, zavedanju telesa in 

moči? 

Anin napredek v tem šolskem letu ni bil tako skokovit kot preteklo leto, so opazili 

starši. Povedali so, da je opazna velika sprostitev gibanja v bokih, večja mehkoba 

in lepša gibljivost rok, ne pa še moč rok. Kot so povedali starši, so drugi na 

zaključnem nastopu opazili in zelo pohvalili Anin napredek v plesni tehniki in 

samostojnem nastopanju na odru gledališča. 

 

c) Kako sta opazila in zaznavala, da so Ano sprejeli ostali otroci v skupini? Starši 

so povedali, da niso zaznali nič posebnega ter da je Ana zelo malo komentirala.  

 

d) Vajina razmišljanja za prihodnje.  

Starši vedo, da Ano zelo motivira skupina in vrstniki, zato zelo spodbujajo 

obiskovanje plesno-gibalnih delavnic v taki obliki. V prihodnje nista naklonjena 

nastopanju. Zelo pa si želita, in tudi Ana, da bi skupaj z menoj, s sošolkami in 

sošolci plesno praznovala svoj rojstni dan.  

 

 

POVZETEK ODZIVOV NA INTERVJU S STARŠI deklice ob koncu drugega 

leta obiskovanja plesne interesne dejavnosti:  

 

 

ANA 

 
Preglednica 17: Odzivi po drugem letu, primer B 

 

+  –  

Ni potožila, da ji na plesnih 

delavnicah ni všeč. 

Težje je odhajala na plesne delavnice. 

Bila je bolj samokritična kot lani. Po vajah je bila slabovoljna. 

Pripombe drugih so vplivale na njeno 

samozavest. 

Priprave in zaključni nastop so bile 

zanjo fizično in psihično naporne. 

Skupina in vrstniki jo motivira. Bolj ji je bilo nerodno nastopati. 

Velika sprostitev gibanja v bokih. Prisoten je bil strah, da ne bo dovolj 

dobra. 

Mehkoba in lepša gibljivost rok. Dvomila je v svoje sposobnosti. 

Napredek v plesni tehniki in 

samostojnem nastopanju. 

Manjša pripadnost skupini. 

Manjši napredek kot preteklo šolsko 

leto. 
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10.2.7 Delno strukturiran odprti intervju s starši deklice Ane po pol leta tretjega 

šolskega leta obiskovanja plesnih interesnih dejavnosti  

 

Ker Ana tudi tretje leto obiskuje plesno-gibalne delavnice, sem se odločila, da za 

dodaten vpogled in izpopolnjeno opazovanje in informacije izvedem še zadnji 

intervju, čeprav si odzive deklice ne beležim več tako kot v času raziskave.  

 

Tudi v tretjem šolskem letu se je plesna interesna skupina, ki jo obiskuje 

Ana, na novo formirala. V skupini so le trije otroci, a izjemno prijazni, odprti, 

sprejemljivi, razumevajoči, tolerantni, ustvarjalni in vsak je nekaj posebnega. Po 

mojih opažanjih Ana napreduje, se v plesni interesni skupini počuti dobro, saj je 

vedno zelo aktivna, sproščena, upoštevana, vesela, tudi verbalno intenzivnejša, 

uveljavlja svojo voljo, zainteresirana, motivirana, prizadevna, uspešno izvaja 

aktivnosti in v skupini je občutiti povezanost. 

 

Vprašalnik 

a) Ali Ana rada še vedno z enakim zadovoljstvom prihaja na plesna srečanja in 

kako se to kaže oz. izraža? 

b) Ali vama hčerka pove/pokaže, kaj delamo na delavnicah? 

c) Kaj je po vajinem mnenju in zaznavanju hčerki najbolj pri srcu na plesnih 

delavnicah (npr. gibalno ustvarjanje, glasba, soplesalke/-ci, da se razgiba, da je v 

družbi, da se sprosti oz. kaj drugega?  

d) Prosim, opišita kakšen pomembnejši dogodek ali situacijo v povezavi s plesno-

gibalnimi delavnicami. 

e) Kako je Ana po vajinem opažanju napredovala na  

 gibalnem področju in plesnosti (koordinacija, gibljivost, spretnost, 

ravnotežje, vztrajnost, izmišljanje svojih gibalnih vzorcev, doživljanje 

in izražanje glasbe, ritmičnost, gibalno dojemanje, samostojno plesno 

ustvarjanje v domačem okolju, improvizacija, sproščenost v gibanju in 

podobno) in tudi 

 kako je napredovala na psiho-socialnem in čustvenem področju (razvoj 

socialnih spretnosti − samostojno vključevanje v skupino, 

verbalna/neverbalna komunikacija, občutek pripadnosti in sprejetosti, 

vzpostavljanje stikov, razumevanje in odnos ostalih v plesni skupini, 

samozavestnost pri igrah – gibalnih in ostalih, vodenje – izražanje 

samostojnih pobud ali podredljivost, sproščenost pri telesnem stiku in 

pri gibalnem ustvarjanju, zadovoljstvo s seboj, občutek uspešnosti in 

sposobnosti, počutje hčerke, izražanje čustev, občutkov, potreb, želja 

...)? 

f) Ali opažata kakšne spremembe na kognitivnem področju (delo pri šolskih 

predmetih, pomnjenje, koncentracija, večja motivacija, pozornost tudi pri ostalih 

dejavnostih, prostorska orientacija, fina motorika – pisanje, risanje; branje, 

razumevanje navodil ipd.)?  

g) Kakšne šibkejše strani opažata? 

h) Vajina razmišljanja, načrti za prihodnje! 
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 Dekličini starši so mnenja, da Ana v tretjem letu obiskovanja na plesno-

gibalne delavnice hodi raje kot preteklo šolsko leto, vendar ne z enakim 

entuziazmom kot prvo leto. Še vedno pogreša deklice iz prve skupine. Starši 

zaznavajo, da je hčerki bolj pri srcu glasba in gibalno ustvarjanje kot sprostitev. 

Opažajo večjo sproščenost in domišljijo pri gibanju. Zelo pomemben dogodek 

zanjo je bilo ponovoletno plesno srečanje s starši, saj ji je veliko pomenilo, da je 

bila z njo mamica. Ana je zelo uživala in bila vidno sproščena. Starši so opisali 

tudi zanimiv dogodek v šoli, ki potrjuje Anino gibalno sproščenost in vključenost: 

pri evritmiji je odplesala »repke« in se tako smejala, da se ni mogla nehati. V 

smeh je spravila celo precej resnega učitelja evritmiji. Ana se je v šoli vključila 

tudi v skupino folklore in starša opažata, da si plese z lahkoto in izjemno hitro 

zapomni. Starši so povedali, da je deklica letos močno napredovala tudi pri 

pisanju, branju in pri matematiki, njen govor pa je postal nekoliko manj razločen.  

Zaradi rojstva sestrice, na katero je bila Ana spočetka zelo ljubosumna, je deklica 

trenutno v čustveno težki situaciji. Potrebuje veliko pozornosti, ponoči večkrat 

prosi očka, da z njo spi, rabi ogromno objemov in se ne želi odmakniti od staršev. 

Do nedavnega je imela v šoli hudo regresijo, vse ji je bilo pretežko, bila je zelo 

potrta, a doma ni priznala, da je problem rojstvo sestrice, temveč je krivila šolo. 

Vendar je sedaj že boljše in zopet vidi lepe stvari v življenju. Pri Ani pa po 

mnenju staršev opazne, tudi posledice njene hitre rasti, saj je ponovno nekoliko 

bolj nerodna, njena drža ni pravilna, močno napihuje trebušček, tako da je takrat 

govor povsem popačen. Tako starši kot šolska specialna pedagoginja, s katero ima 

Ana redna srečanja, opažajo, da Ana zelo slabo reagira na »zniževanje zahtev« in 

se v takih primerih obnaša »trapasto«. Če ima dokaj resne zahteve, a v varnem 

okolju, brez kritiziranja, ji gre najbolje. Starši so povedali, da je Ana sedaj bolj 

kritična do sebe oz. se svojih slabosti bolj zaveda, a svoje omejitve tudi bolje 

sprejema, se jih uči premagati in ponosno naredi nekaj svojega, kar v danem 

trenutku zmore. Prav zato pa potrebuje še več pohvale tam, kjer si jo vsaj malo 

zasluži. Starši opažajo v tem letu pri Ani velik napredek v ravnotežju in pri 

koordinaciji gibov, kar se še posebej dobro opazi pri rolanju ter hoji po stopnicah 

navzdol. Prav tako vidijo napredek v vztrajnosti in kondiciji (npr. Ana sedaj rola 

celo uro in pol). 

 Povedali so, da ima Ana že od nekdaj odličen spomin (npr. film gleda 

enkrat, dvakrat, pa zna na pamet cele dvogovore; tudi snov si ob šolski razlagi 

hitro zapomni). Ana že od četrtega leta skoraj vsak teden obišče kakšno predstavo 

ali koncert in zato je zanjo to okolje zelo domače.  

 Velika frustracija zanjo pa je osnovna samostojna skrb zase (npr. umivanje 

zob, oblačenje, zapenjanje). Pri tem starši, kljub njihovemu vsakodnevnemu 

prizadevanju in vodenju ne vidijo nikakršnega napredka. 

 

 Starši v prihodnje želijo, da bi Ana še obiskovala plesno-gibalne 

delavnice, če bi se le oblikovala primerna skupina zanjo.   
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POVZETEK ODZIVOV NA INTERVJU S STARŠI deklice po pol leta tretjega 

leta obiskovanja plesno-gibalne interesne skupine: 

 

ANA 

 
Preglednica 18: Odzivi po tretjem letu, primer B 

+  –  

Plesne delavnice raje obiskuje kot 

prej. 

Pogreša deklice iz prvega leta 

obiskovanja plesne interesne 

skupine. 

Opazna je večja sproščenost in 

domišljija v gibanju. 

Njen govor je manj razločen 

Uživala je pri plesnem srečanju s 

starši. 

Imela je čustvene težave ob rojstvu 

sestrice. 

Plese in zaporedje korakov si z 

lahkoto zapomni. 

Gibanje (tudi gibljivost) celega 

telesa je bolj okorno. 

Je samozavestna, pove svoje mnenje 

in želje. 

Njene roke so šibke roke in manj 

impulzivne. 

Opaziti je napredek pri branju, 

pisanju in matematiki. 

Resne zahteve ji gredo najbolje. 

Je počasnejša. 

Zaveda se svojih slabosti, a svoje 

omejitve bolje sprejema in se jih uči 

premagati. 

Je bolj kritična do sebe. 

Opazen je velik napredek v 

ravnotežju in koordinaciji gibov ter 

pri vztrajnosti in kondiciji. 

Težave pri samostojni osnovni skrbi 

zase (umivanje zob, oblačenje, 

zapenjanje ipd.). 

 
Želi si novih izzivov. 

Ima odličen spomin. 

Vsak teden obišče kakšno predstavo 

ali koncert. 

Plesno-gibalne delavnice si želi 

obiskovati tudi v prihodnje. 
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10.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV – PRIMER B - ANA 

 

10.3.1 Doseženi cilji (inkluzija) deklice po indeksu uspešnosti 

 

Evalvacija uspešnosti izvedenih plesno-gibalnih terapevtskih delavnic pri deklici s 

posebnimi potrebami po formuli indeksa uspešnosti (preglednica št. 19; graf št. 4). 

Na vseh posameznih srečanjih sem opazovala in sproti beležila odzive na plesno-

gibalne terapevtske dejavnosti pri deklici Ani, in sicer: 

 

1. aktivno sodelovanje v skupinskih dejavnostih 

2. vzpostavljanje kontakta z drugimi otroki, samostojno vključevanje, 

vodenje/podrejanje  

3. sprejemanje stikov preko dotika, zaupanje drugim, pripadnost skupini 

4. pozornost, motivacija, zavestno se trudi za dosego cilja  

5. telesna shema 

6. počutje, zadovoljstvo s seboj, pozitivna samopodoba (znam, zmorem, si 

upam) 

 

Odzive deklice na posamezno dejavnost, posebnosti in vedenje sem številčno 

ovrednotila:  

 

X (uspešno) = 2 točki; 0 (delno uspešno) = 1 točka; / (neuspešno) = 0 točk 

 

 

 Indeks uspešnosti =  število doseženih in delno doseženih ciljev  x 100 

                           število načrtovanih ciljev 

 

 

 

Iz preglednice št. 19 in grafov št. 4 in 5  je razvidna Anina visoka aktivnost in 

vključevanje v skupino. Njeno šibkost je opaziti v telesni shemi. Primerjava 

prvega in zadnjega srečanja kaže postopno dvigovanje indeksa uspešnosti, z 

izjemo 29. srečanja, ko je opažen padec pri vseh kategorijah opazovanja. Anino 

aktivno sodelovanje, samostojno vključevanje v skupino, sprejemanje stikov 

preko dotika je od začetka naših srečanj raslo, prav tako se je izboljševala tudi 

njena motivacija, telesna shema, zadovoljstvo in pozitivna samopodoba.  
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Preglednica 19: Indeks uspešnosti: rezultati po posameznih izbranih srečanjih in kategorijah 

opazovanja deklice Ane – primer B 

 
 

 

 

 
Graf 4: Indeksi Anine uspešnosti po kategorijah opazovanja in posameznih izbranih srečanjih 
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Graf 5: Indeks uspešnosti: povprečna vrednost kategorij opazovanja po posmeznih izbranih 

srečanjih deklice Ane – primer B 
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V prvem letu plesno-gibalnih terapevtskih delavnic smo izvedli 15 

srečanj. Ana je na srečanja prihajala z večjim veseljem in zadovoljstvom, kar je 

razvidno tudi iz rezultatov indeksov uspešnosti, kot na začetku drugega leta 

obiskovanja.  

 V drugem letu obiskovanja plesno-gibalnih terapevtskih delavnic se je 

oblikovala nova skupina in srečanja so potekala v novem prostoru. Izvedli smo 

29 srečanj. Anino navdušeno sodelovanje v skupinskih aktivnostih se je do 

polovice drugega leta obiskovanja nekoliko zmanjševalo, proti koncu srečanj pa 

se je vidno zviševalo. Ana je imela predvsem težave s stabilno držo in 

ravnotežjem (stoja na prstih, obračanje telesa, pokončna in stabilna drža na eni 

nogi, tek, ritensko gibanje), prav tako s koordinacijo (oko-roke-noge) in v gibanju, 

kjer je potrebna večja impulzivnost in moč. Njeno gibanje je bilo počasno, 

zadržano in okorno. Tako v prvem kot v drugem letu obiskovanja plesno-gibalnih 

delavnic se je Ana vedno aktivno vključevala v plesno-gibalne terapevtske 

aktivnosti, bila motivirana in se trudila, da opravi nalogo po svojih najboljših 

močeh, potrebovala pa je mojo spodbudo pri vzpostavljanju kontaktov z drugimi 

otroki. Težav pri telesnem stiku nisem opažala. Njeno šibko področje je predvsem 

telesna shema, slabša gibalna ustvarjalnost in prostorska orientacija. Če so bile 

vaje oz. naloge zanjo prezahtevne, se je njena prizadevnost zmanjšala in opaziti je 

bilo občutke manjše uspešnosti ali slabše sposobnosti glede na ostale otroke v 

skupini. Zelo pozitivna je bila vedno njena želja in interes za ples. Na plesna 

srečanja je vedno redno prihajala. Spodbuda skupine in medsebojno sodelovanje 

je bila pomembna motivacija.  

 

 V prvem letu obiskovanja je bila na delavnicah vedno prizadevna in 

motivirana, pri delu zavzeto zainteresirana. Trudila se je, da bi naloge čim bolje 

opravila. Izražala je samozavest in izredno veselje do plesa in glasbe. Težav z 

vključevanjem in sodelovanjem z drugimi otroki iz skupine v prvem letu naših 
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srečanj nisem opažala. Videti je bilo, da se je v skupini počutila sprejeto in 

vključeno in tudi skupina je ni izključevala. Ples in gibanje sta ji pomagala pri 

zaznavanju in zavedanju ter občutenju lastnega telesa, gibalnem izražanju in 

občutku sposobnosti in uspešnosti. V prvem letu plesno-gibalnih delavnic je 

Ana zelo napredovala, predvsem v sproščenosti v gibanju in samozavesti.  

 V drugem letu naših srečanj je Ana sicer vedno rada prihajala na 

delavnice, vendar ni bila tako sproščena in razigrana kot v preteklem letu. Bila je 

manj verbalno aktivna. Stabilna drža in slabša impulzivnost sta se izboljšali, 

večje težave pa je imela s sproščenostjo zgornjega dela telesa. Roke je uporabljala 

tako kot v prvem letu, manj spretno in manj aktivno, z malo moči (težave pri 

stegovanju rok), pri delu se je hitreje utrudila, kar se je odražalo tudi v slabši 

koordinaciji in motoriki. Pri aktivnostih, kjer se ni počutila dovolj sposobno, je 

delala manj intenzivno. Samostojno se je vključevala v dejavnosti in se ni nikoli 

pritoževala. Proti koncu naših srečanj je bil pri Ani opazen napredek v gibanju 

rok, impulzivnosti in v moči v rokah, prav tako napredek v socialnih 

interakcijah s soplesalkami in soplesalci, njeni samozavesti, v sproščenosti 

telesa in zavedanju telesa, v gibanju na prstih ter v hitrejših gibih. Opažala sem, 

da se je v skupini v drugem letu obiskovanja plesno-gibalnih delavnic počutila 

nekoliko manj uspešno in v manjši meri sprejeto kot v skupini v prvem letu naših 

srečanj. Opazila sem, da so bile nekatere dejavnosti in naloge zanjoprezahtevne, 

kar je vplivalo na njeno samozavest in občutke manjše sposobnosti. Težave v 

prostorski orientaciji in organizaciji so bile opaznejše, z vajami pa so se nekoliko 

izboljševale. Ustvarjalnost v gibanju je napredovala predvsem z vidika manjše 

zadržanosti oz. večje sprostitve telesa. Ponavljanje in vadba za nastop je bila za 

Ano naporna. Zelo jo je skrbelo, da ne bo uspešno nastopala na zaključni 

predstavi, v prvem letu pa na to ni niti pomislila. Posebne prijateljice, ki bi ji 

razumevajoče in zaščitniško pomagala, za razliko od lanskega leta v tej skupini ni 

imela. Skupina v drugem letu plesno-gibalnih delavnic je bila številčno manjša, 

vendar je zahtevala več vodenja, motiviranja in več vložene energije, kot prejšnja. 

Iz opazovanj in analize ter intervjujev s starši lahko sklepam, da je Anin upad v 

gibalnem odzivanju povezan z novim okoljem in medsebojnimi odnosi v novi 

skupini. Proti koncu naših srečanj sem v skupini opazila večjo pripadnost in večjo 

povezanost.  

 Analiza opazovanja in analiza video posnetka zaključne plesne 

prireditve, kjer je skupina z drugimi otroškimi plesnimi skupinami soustvarjala 

plesno predstavo »Plesno potovanje na čarobni preprogi«, je pokazala Anino 

izjemnost na javnem nastopu. Ana je bila popolnoma zbrana, s skupino 

uglašena, samozavestno in samostojno je nastopala na odru Centra kulture 

Španski borci, bila je zelo uspešna in s seboj zelo zadovoljna. Prejela je številne 

pohvale tako moje, od staršev in drugih gledalcev.  
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10.3.2 Evalvacija dogajanja v skupini na podlagi opazovanj in intervjujev – 

skupinskih pogovorov ob zaključku vsakega srečanja 

 

 Dogajanje v skupini sem opazovala in beležila v vnaprej pripravljeno 

shemo, ob zaključku vsakega srečanja pa so potekali tudi skupinski pogovori na 

podlagi naslednjih vprašanj:  

 Kako se počutite po plesno-gibalnih dejavnostih? Kaj vam je bilo najbolj 

všeč in zakaj? Kaj vam ni bilo všeč in zakaj? Kaj vas je motilo?  

Vsak je imel možnost izraziti svoje mnenje.  

 

 Na začetku prvega leta v prvi skupini plesno-gibalnih delavnic je bilo 

sprejemanje deklice s posebnimi potrebami v skupini slabše, pogosto je bilo 

potrebno moje posredovanje, da jo je skupina vključila v dogajanje. Vsi otroci v 

skupini so zelo pozitivno sprejemali plesno-gibalne terapevtske aktivnosti in 

dejavnosti medsebojnih telesnih stikov. Med procesom sem opazila, da se je 

izboljšalo medsebojno sodelovanje in pomoč pri skupnem gibalnem ustvarjanju in 

upoštevanje deklice s posebnimi potrebami pri vseh aktivnostih, deklice so 

napredovale v sproščenosti sprejemanja telesnih stikov. Deklico s posebnimi 

potrebami so sprejele kot enakovredno članico skupine. Predvsem pa so se 

izboljšali občutki povezanosti, soodvisnosti in pripadnosti skupini, kar se je 

opazilo ne le v vzdušju skupine in delu, temveč tudi navzven, ob zaključku prvega 

leta plesno-gibalnih delavnic.  

 V drugem letu plesno-gibalnih delavnic se je skupina oblikovala na 

novo, v kateri je bil prav vsak otrok nekaj posebnega, s svojimi potrebami je 

zahteval individualen pristop in razumevanje. Vsak je po svoje prispeval k 

skupinski dinamiki. Vzdušje v skupini je nihalo od slabše usklajenosti in 

izpostavljene individualnosti vsakega posameznika na začetku do občutkov večje 

pripadnosti in sprejemanja vsakogar kot svoj individuum v skupini na koncu in 

nenazadnje do popolnega medsebojnega sodelovanja, pomoči in povezovanja na 

zaključnem javnem nastopu.  

 Poudariti moram ugotovitev, da so otroci in skupina kot celota vse plesno-

gibalne terapevtske dejavnosti vedno izredno pozitivno sprejemali, se nanje 

pozitivno odzivali in so jim bile tudi bolj všeč kot ponavljanje, vaje pomnjenja 

koreografij ali standardne oblike podajanja oz. učenja plesa. Še posebej so imeli 

najraje aktivnosti sproščanja in medsebojnih telesnih stikov, v katerih so tudi 

najbolj uživali. Tako so nezavedno izboljševali medsebojne odnose in razvijali 

socialne spretnosti. 

 

10.3.3 Evalvacija dogajanja na podlagi intervjujev s starši  

 

 Dekličini starši so bili med izvajanjem plesno-gibalnih delavnic in ob 

zaključku zelo zadovoljni z vključitvijo Ane v plesno-gibalne dejavnosti in njenim 

odzivanjem nanje. Glasba je Ano že od nekdaj motivirala, zelo pomembno pomoč 

pa je, po njihovem mnenju, predstavljal pozitiven pristop, sprejemanje, vztrajnost 

in navdušenje pedagoga nad tistim, kar se je dogajalo, ter njen občutek uspeha. 

Deklica pri vzpostavljanju stikov z drugimi in prilagajanju skupinam tudi pred 
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vključitvijo v plesno-gibalne delavnice ni imela večjih težav, čeprav je vselej 

ostajala nekoliko v ozadju. V odnosu skupine oz. nekaterih otrok iz skupine do 

deklice so starši na začetku opažali posmehovanje in zbadanje Ane, češ da je 

dojenček, da ni stara osem let in da ni za v šolo. Povedali so, da je Ana žal tega po 

malem že vajena. Kadar  je poudarjeno opazovana, deležna pripomb in kadar kdo 

sili vanjo s pretirano pomočjo, se Ana počuti nesproščeno, manj uspešno in se 

umakne. Glede na Anino težavo pri hitrih kombinacijah gibov in pri 

premagovanju napora na začetku obiskovanja plesno-gibalnih delavnic so starši že 

med potekom delavnic opazili velik napredek. Pri gibanju je postala bolj 

impulzivna, eksplozivna in prožna. Posebej so poudarili, da po plesni dejavnosti 

deklica po stopnicah dobesedno teče, medtem ko je prej hodila po stopnicah 

počasi, eno po eno stopnico. Opazili so napredek v kondiciji in moči, da je Ana 

postala tudi bolj gibljiva, spretna, da se več plazi, kar ji nikoli ni bilo všeč. Ob 

zaključku naših srečanj po prvem letu obiskovanja plesnih delavnic so starši 

opazili izboljšanje njene risbe. Da je začela izgovarjati črko »r«, so starši prav 

tako povezali s plesno-gibalnimi dejavnostmi. Pri Ani so opazili precej večjo 

sproščenost pri telesnem stiku (predvsem z očkom). Postala je tudi bolj 

samostojna, samozavestnejša in je želela uveljavljati svojo voljo. Predvsem pa je 

zelo pomembna ugotovitev, da je dekličina zbranost pri plesu bistveno boljša kot 

pri drugih dejavnostih. To lahko povezujem med drugim tudi z dejstvom, da je 

Ana med plesom izredno uživala, bila je zadovoljna s seboj, ni imela občutka 

neuspešnosti, se je ob meni in večini otrok v skupini počutila varno in sprejeto. 

Starši so povedali, da je Ana doma vsak dan gledala posnetek nastopa, si vrtela 

pesmice in samostojno plesala. Tudi po drugem letu obiskovanja plesno-gibalnih 

delavnic Ana sicer o plesnih srečanjih doma ni povedala veliko, vendar po 

opažanju staršev, je delavnice vedno z veseljem obiskovala in prihajala domov 

zadovoljna in dobre volje. Na drugem zaključnem plesnem nastopu so bili starši 

navdušeni nad Aninim zelo samozavestnim in suverenim nastopom, kljub njeni 

precejšnji zaskrbljenosti da ne bo dobra. V šoli je deklici najbolj všeč evritmija, 

ob vedno večjih zahtevah v redni osnovni šoli pa opažajo večje težave v kontroli 

in moči rok ter v prostorski orientaciji, tako na papirju, kot v prostoru.  

 

 

10.4 UGOTOVITVE – PRIMER B - ANA 

 

RAZVOJ: 

Začetno stanje 

Proces 

Končno stanje 

 

Na podlagi raziskave lahko odgovorim na zastavljena vprašanja:  

 

1. V kolikšni meri metode plesno-gibalne terapije vplivajo na inkluzijo otroka s 

posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno skupino?  

 V študiji primera B sem ugotovila, da metode plesno-gibalne terapije v 

prevladujoči meri vplivajo na inkluzijo deklice s posebnimi potrebami v skupino. 
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Otroci so v procesu plesno-gibalnih terapevtskih aktivnosti deklico s posebnimi 

potrebami v skupini strpneje sprejemali, le-ta pa se je v skupinske plesno-

terapevtske aktivnosti vključevala z večjim pogumom in motivacijo. Ples in 

gibanje pomagata deklici ohranjati gibljivost in sproščenost telesa ter krepita moč 

in koordinacijo celotnega telesa, kar posredno vpliva na njen občutek sposobnosti 

in uspešnosti.  

 Na osnovi intervjuja s starši ugotavljam, da je deklica plesno-gibalne 

delavnice v prvem letu obiskovala z večjim navdušenjem. Starši so opažali velik 

napredek pri premagovanju napora, impulzivnosti gibov, prožnosti, gibljivosti in 

spretnosti njenega telesa. Izboljšala se je tudi njena risba. Deklica je postala bolj 

samostojna in začela je uveljavljati svojo voljo ne le doma, temveč tudi pri drugih 

interesnih dejavnostih. Opažali so, da je dekličina zbranost pri plesno-gibalnih 

aktivnostih bistveno boljša kot drugje. V drugem letu obiskovanja plesno-gibalnih 

delavnic pri deklici starši niso opazili tako skokovitega napredka v gibalnih 

spretnostih in sproščenosti telesa kot preteklo leto. Presenečeni pa so bili nad 

njenim samozavestnim plesnim nastopom ob zaključku oz. nad njeno 

sposobnostjo premagovanja stresne situacije (negotovost vase in strah pred javnim 

nastopanjem). V okolju, kjer se deklica počuti sprejeto, nima težav z 

vzpostavljanjem stikov. Starši pri deklici vse več težav opažajo v kontroli in moči 

rok ter v prostorski orientaciji, kar se odraža tudi pri branju in pisanju ter v 

prehodu preko sredinske linije (križno gibanje). Mnenja sem, da je temu vzrok 

med drugim tudi večja zahtevnost v šoli, saj je v 2. razredu rednega 

osnovnošolskega izobraževanja na prvem mestu opismenjevanje.  

 

2. V kolikšni meri metode plesno-gibalne terapije spodbujajo razvoj socialnih 

spretnosti in vplivajo na medsebojne odnose vseh otrok v skupini?  

 Študija primera je pokazala, da so se medsebojni odnosi v skupini 

izboljšali, predvsem v smeri večje strpnosti, razumevanja in sprejemanja 

različnosti med njimi ter povezanosti skupine. Medsebojno sodelovanje, pomoč in 

upoštevanje drug drugega so se okrepili, aktivnost skupine je postala bolj 

konstruktivna, vsi v skupini so telesne stike doživljali pozitivno in prijetno ter se 

pri tem zelo dobro počutili. Spoznala sem, da je delo uspešnejše, občutki bolj 

harmonični, če kot vodja sledim toku skupine, trenutnemu počutju in potrebam 

otrok Če sem se torej jaz sposobna uglasiti z otroki, potem pride tudi do 

uglaševanja in sledenja otrok meni, kar omogoča pogoje za spreminjanje oz. 

doseganje zastavljenih ciljev.  

 

3. V kolikšni meri vključevanje metod plesno-gibalne terapije v plesno interesno 

dejavnost vpliva na zadovoljstvo in občutek uspešnosti vseh otrok v skupini?  

 

 Na osnovi sistematičnega opazovanja sem ugotovila, da ravno plesno-

gibalne terapevtske dejavnosti omogočajo, da se lahko vsak posameznik v skupini 

izrazi v skladu s svojimi sposobnostmi, po svojih najboljših močeh in glede na 

trenutno stanje. To vpliva na občutke uspešnosti in zadovoljstvo otrok v skupini. 

Uspešnost in veliko zadovoljstvo so izražali tudi na zaključnem javnem plesnem 

nastopu.  
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11 SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

 

 V skupinskih plesnih delavnicah s prvinami plesno-gibalne terapije 

razvijam celosten model vključevanja otrok s posebnimi potrebami v plesno 

interesno dejavnost. Glede na dobljene rezultate raziskave ugotavljam, da 

  

 metode plesno-gibalne terapije v veliki meri omogočajo in spodbujajo 

inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v plesno interesno skupino.  

 Prav tako ugotavljam, da metode plesno-gibalne terapije pozitivno vplivajo 

na razvoj socialnih spretnosti in na medsebojne odnose vseh otrok v skupini 

ter večjo povezanost in strpnost celotne plesne interesne skupine.  

 Pozitivno lahko odgovorim tudi na tretje postavljeno raziskovalno 

vprašanje: z vključevanjem metod plesno-gibalne terapije v plesno interesno 

skupino sta otroka s posebnimi potrebami in prav tako tudi ostali otroci v 

skupini doživljali zadovoljstvo in uspeh.  

 

 Z inkluzijo v skupinsko plesno interesno dejavnost sta oba otroka s 

posebnimi potrebami imela vzpodbudno in stimulativno okolje, preko metod 

plesno-gibalne terapije je bila možnost stigmatizacije manjša, pridobivala sta 

različne in pomembne socialne izkušnje, ostali otroci v interesni skupini pa so se 

»učili« prilagajanja, spoštovanja, sprejemanja in pozitivnega odnosa do 

posebnosti oz. različnosti v svojem življenjskem okolju.  

 Krofličeva v svoji knjigi Ustvarjalni gib – tretja razsežnost pouka 

poudarja, da ustvarjanje s telesom in gibanjem deluje kot komunikacija, kot učna 

metoda, kot preventiva, kot terapija, ki zadovoljuje osnovno človekovo potrebo po 

gibanju in omogoča samouresničevanje v socialni interakciji (Kroflič, 1999).  

 David Fontana (v Kroflič, 1999) primerja »vzgojo za vedeti« z »vzgojo za 

biti«. Meni, da bi se morali dopolnjevati. Vzgoja in izobraževanje za »biti« 

(»education for being«) pomeni učiti otroke razumevanja in spoštovanja samih 

sebe, sodoživljanja drugih, skrbi za okolje, v katerem živimo, ohranjanja 

občutljivosti za notranji svet sanj, razmišljanj in domišljije, ohranjanja 

spoštovanja do vrednot ali kot pravi, do čudes ustvarjanja, do dajanja in 

sprejemanja ljubezni, razumevanja pomena ljubezenskega odnosa, izražanja 

občutij in sprejemanja takega izražanja pri drugih, razvijanja in oblikovanja zrele 

življenjske filozofije o smislu sveta in lastnega mesta v njem. Le ta kakovost nas 

naredi človeške. V vzgoji in izobraževanju za »biti« avtor pripisuje še poseben 

pomen izkustvenemu učenju in umetnostnemu ustvarjanju. Brez vzgoje in 

izobraževanja za »biti« tvegamo, da otroci odraščajo v osiromašene tujce, tuje 

drugim in samim sebi, ki bogastva svojih notranjih zmogljivosti ne poznajo in ga 

zato zanemarjajo. Pri tem imamo pedagogi poglavitno vlogo.  

 Otrokom lahko podajamo številne informacije, ki pa ne postanejo znanje 

in del njih samih, če niso podkrepljene z lastnim izkustvom. Različnost postane 

del nas, del naše družbe in del našega vsakdana, če medsebojno sodelujemo, se 

dopolnjujemo in spoštujemo, čeprav se razlikujemo. Če se torej učimo sprejemati 

različnost tako, da z njo živimo.  
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 Tudi ali prav v tem vidim vrednost inkluzije otrok s posebnimi potrebami 

v plesno-gibalno interesno skupino.  

 Ples in ustvarjanje z gibanjem je močan motivacijski dejavnik, saj prinaša 

ugodje in zadovoljstvo. Torej omogoča tudi zadovoljevanje potrebe po zabavi, 

sprostitvi, ugodju in veselju, kar pospešuje izločanje protistresnih hormonov in s 

tem povečuje odpornost organizma in tudi njegovo učinkovitost (Bacci, 

Golemanv Kroflič, 1999). Vse to omogoča pozitivne medsebojne odnose in 

dviguje samopodobo posameznika, s tem pa omogočajo sprejemanje sebe in svoje 

okolice, da je vsak posameznik poseben, upoštevan, da ga imamo radi. 

Nenazadnje se otroci tudi tako pripravljajo za nove zahteve v življenju. 

 

 

 

 

12 ZAKLJUČEK − NA POT (osebno doživljanje in nadaljnje delo) 

 

 

 Ples in glasba sta vplivala na občutke ne le otrok, temveč tudi na moje. V 

času raziskave sem se večkrat zavedala prepletenosti racionalnega in 

emocionalnega, svoje soodvisnosti in vplivanja na dogajanje ter svoje čustvene 

povezanosti z otroki.  

 Kako ubesediti videno in doživeto, kako dokazovati občutke in meriti 

človeško izražanje in doživljanje, kako poudariti prepričanost v svoje misli, svojo 

zavest? Kako dokazati koristnost in učinkovitost plesa, gibalnega ustvarjanja in 

izražanja kot pomoči z umetnostjo, ki je preprosto opazna, osebno doživeta in 

živa? To so bile ovire, katere sem premagovala največ časa. Ustvarjanje z otroki 

je tisto zadovoljstvo, ki mi v življenju pomeni hrano, bogastvo in lahkotne 

občutke sreče in polnosti obstoja.  

 Ples je Življenje in prebuja življenje v nas. »Ničesar ne potrebuješ, samo 

sebe, kajti ples, ki ga plešeš, si ti sam. Ples je človek, ki pleše. Ples je neločljiv od 

človeka, ki pleše. Rodi se s človekom in umira z njim. Zato pravijo, da je ples 

prva in najstarejša umetnost. /.../ Gibanje je isto kot življenje. Če bi se ustavilo, bi 

vse zamrlo. In v tem gibanju, ki je neminljivo, je zakoreninjen ples; z njim vred pa 

tudi potreba po njem,« so besede Marije in Eke Vogelnik (2009), ki me posredno 

pri delu z otroki vsakodnevno spremljajo.  

 Ples je vidni gib človeške duše. Vsak dan nam daje nepredvidljivo in 

edinstveno. Ples je vendar tako neponovljiv, živi tukaj in sedaj in vsak trenutek je 

lahko drugačen. Gibanje odpira med odraslimi že skoraj pozabljeno iskrenost, 

osvobaja stare in odpira nove poti. Ples je najlepši pojav na svetu. Ples se rodi iz 

srca in radosti, pa tudi iz bolečine in žalosti, ko čutimo, da smo živi, da smo to kar 

smo. Ko smo odraščali in odrasli, so nas vedno bolj opozarjali na lepo vedenje in 

bonton, kadar smo kdaj od prevlade čustev zaplesali, se izrazili ..., češ, »To se ne 

spodobi«. Tako smo vedno bolj pozabljali pristne želje našega telesa in duše. In v 

šoli so nas učili sedeti tiho in zravnano in plesati »pravilno«, biti popolni in lepi. 

Plesati smo začeli iz glave, ne da bi se zmenili za svoje telo in mu sledili. To pa 

sploh ni več ples. Ples se zgodi, kadar se pozabimo, kadar se spomnimo, kako 

lepo je biti brezpogojno svoboden in vznesen. Ples je stanje duha, kadar si 
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dovolimo, da naše telo uživa, kadar se prepustimo energiji, ki teče po našem 

telesu, kadar lahko pozabimo na trenutno realnost. Ples brez nas ne obstaja. Mi 

smo tisti, ki mu vdihnemo življenje, ko skozenj izrazimo sebe, svojo notranjost. 

Ne pozabimo, da »obleka« pride in gre, jo zamenjamo, smisel in izraz ji dajemo le 

mi, s tem da uživamo in smo zadovoljni s seboj, kadar si jo nadenemo.  
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1  RISBE 

 

 

 Kot dodatno dokumentarno gradivo sem v obeh plesnih interesnih 

skupinah uporabila Preizkušnjo za ugotavljanje ustvarjalnega mišljenja (Test for 

Creative Thinking – Drawing Production, TCT-DP, avtorja Klaus K. Urban in 

Hans G. Jellen, 1996). Likovno ustvarjanje je Jakovo zelo močno področje. Če bi 

preizkušnjo ocenjevala, bi Jaka dosegel precejšnjo število točk, saj je likovno zelo 

ustvarjalen. Za primerjavo prikazujem le risbi obeh otrok s posebnimi potrebami.  

 

 
Risba 1: Jaka, 6 let 
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Risba 2: Ana, 8 let 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kralj, N. (2012). Vpliv metod plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 

skupinsko plesno interesno dejavnost. Specialistično delo. Ljubljana.: Pedagoška fakulteta 

 

 

 

164 

 

 

2 FOTOGRAFIJE (arhiv iz različnih plesno-gibalnih delavnic N. Kralj) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fotografija 2: Ples z dotikom 

 

Fotografija 1: Morje in ribica 
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Fotografija 4: Oblikovanje telesa 

 

Fotografija 3: Okroglo 
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Fotografija 6: Jaz vodim 

 

Fotografija 5: Glina in glinarji 
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Fotografija 8: Kačo vit in vozli 

 
 

 

 

Fotografija 7: Drevo življenja 
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Fotografija 9: Zrcaljenje 

 
 

 

 
Fotografija 10: Naši pozdravi 
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Fotografija 11: Radovedna žogica 

 
 

 

 
Fotografija 12: Prosto gibalno ustvarjanje 
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Fotografija 13: Sledenje 

 
 

 

 
Fotografija 14: Oblikovanje črke s telesom 
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Fotografija 15: Oblike s telesom 

 
 

 

 
Fotografija 16: Telesno oblikovanje 
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Fotografija 17: Risanje 

 
 


