
Plesno-gibalne igre:  
 

1. "Smeškov"  ples :  
Igra spodbuja vživljanje v različna čustvena stanja (veselje, žalost, jeza, strah…) in otroka 
spodbuja da jih skanalizira preko giba. Igra je primerna tudi za odrasle in deluje terapevtsko.  
Na papir naj otroci najprej narišejo različne "smeške"/obraze (vesel, žalosten, jezen…).  
Naša naloga je da risbe vzamemo, vklopimo glasbo in otrokom pokažemo enega od 
smeškov. V skladu z razpoloženjem ki ga pokažemo, otroci spontano plešejo - veselo, jezno, 
žalostno, prestrašeno… 
Poljubno lahko tudi menjamo glasbo in delamo pavze s tišino med menjavo razpoloženj.  
 

2. Risanje gibanja: 
 
Še ena plesno-gibalna dejavnost primerna za vse generacije.  
Vklopite glasbo na katero naj se otrok spontano giba. Opazujte ga in shematsko- s pomočjo 
vijug, črtic, pikic,... bodite ekspresivni - narišite kar vidite. Lahko ste še bolj kreativni in 
uporabite barvice, flomastre, voščenke… Otroku ob koncu glasbe pokažete svoj izdelek, da 
"vidi" svoj ples. Nato lahko zamenjate vlogi. Plešete oz. gibate se vi in otrok "riše" vaš ples 
ali pa ples svojih bratov ali sester. Risbe nato lahko skupaj pogledate in jih shranite, ter vajo 
ponovite večkrat. Risbe bodo sčasoma postajale najbrž vedno bolj dinamične (urimo 
sposobnost natančnega opazovanja in koncentracijo), gibanje pa vedno bolj izrazno in 
izvirno (Iz izkušenj: otroci si radi izmušljujejo gibe, ki jih bomo težko narisali).  
 

3. Limbo ples: 
Stara in zabavna plesno-gibalna  igra, kjer lahko za začetek starša držita palico (v danih 
pogojih je dovolj palica od metle) vsak na svoji strani. 
Naloga za otroka je, da v zaklonu uspe priti pod palico na drugo stran, brez da se jo dotakne 
s trebuhom.  
Ko se s trebuhom otrok dotakne palice, je na vrsti druga oseba - torej mami, oči, brati, 
sestre…. ☺ .  
Za mlajše otroke (ki zaklona še ne obvladajo), se lahko odločimo za npr. neko žival, ki jo 
otrok oponaša ko gre pod palico na drugo stran - muca, račka, kača…  
Dogajanje lahko popestrimo z zabavno glasbo.  
 
4. Žoganje s časopisno kepo 
 
Odlična ideja, če imate na voljo odpadni, najboljše časopisni papir. Že samo trganje in 
mečkanje paprija je za otroke zelo zabavno opravilo. Njihova naloga je, da z mečkanjem 
papirja izdelajo različno velike kepe/žoge, s katerimi se potem lahko ciljajo ali si jih ob glasbi 
podajajo. Igra je varna, saj je časopisni papir lahek in mehak material.  
Tudi tukaj lahko dodamo pravila: 
-Obmetavamo se lahko samo tako, da ciljamo nogo, roko, trebuh…. 
-V večji posodi/škatli zberemo vse časopisne kepe in jih vržemo v zrak tako, da spontano 
popadajo po tleh. Vklopimo glasbo, otroci pa jih morajo  v čimkrajšem času prinesti nazaj v 
škatlo. Več kot je kepic, bolj je zabavno. 
 



5. Ples z balonom: 
Potrebujete balon in poljubno glasbo. Cilj igre je, da otrok pleše z balonom tako, da le-ta čim 
kasneje pade na tla.  
Za večji izziv lahko določite dodatna pravila. Recimo : 
-balon moraš obdržati v zraku tako, da ga ne smeš takniti z roko.  
-ko glasba konča, moraš balon ujeti in "okameneti. Nadaljuješ, ko glasba spet prične.  
 
 


