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NEKAJ BESED O ZBIRKI MASAŽ IN 
SPROSTITEV ZA OTROKE
Masaže in sprostitve v tej zbirki so igre, ki se jih igramo odrasli z otroki ali 
pa se jih igrajo otroci med seboj. Namenjene so umirjanju in sprostitvi otrok. 
Izkušnje študentov pri metodiki plesne vzgoje, ki so te igre uporabljali pri 
integrirani praksi v vrtcih, so bile zelo pozitivne. Navdušeni so bili otroci, 
vzgojiteljice in vzgojitelji in seveda tudi študenti.
Odločila sem se, da jih napišem in tako ohranim v spominu študentov tudi po 
zaključku študija. Tako bodo dostopne tudi mladim staršem.

Od kod izvirajo? Z nekaterimi sem se seznanila kot majhen otrok v babičinem 
naročju, z nekaterimi na različnih seminarjih, nekatere sem si izmislila sama. 
Za masažo “Kmet seje jaro pšenico” sem slišala od prijateljice Milke Olip iz 
Sel na Avstrijskem Koroškem. Ker je postala najbolj priljubljena med otroki 
v vrtcih, je spodbudila moje študentke, da so ustvarile še nekaj “kmečkih” 
masaž. Tako je “Kmet seje krompir” prispevala Andreja Janež, Alenka Rehar 
“Kmeta vinogradnika �”, Nataša Buh pa “Gobarja”. “Kmeta vinogradnika  2” 
pa mi je opisal prijatelj Rajko Veber iz Krškega, ki mu je vinogradništvo hobi.

Naj še omenim, da se teksti, ki so zapisani krepko, govorijo na glas.

Veliko užitkov in sprostitve z otroki vam želim Gordana Schmidt.

Navodilo
- potrebujemo toplo podlago za ležanje, 
- pred začetkom igre si otroci umijejo roke,
- otroci so bosi in oblečeni v udobna oblačila, svetujemo jim, naj bodo drug 
do drugega obzirni,
- ob delu upoštevamo otrokovo ustvarjalnost in jo spodbujamo.
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Babici pišemo pismo
Otroke razdelimo v dvojice. Vsak par se drug za drugim po turško usede tako, 
da eden v paru gleda soigralčev hrbet.
Seveda lahko pišemo komurkoli.

S kazalcem pišejo po sosedovem hrbtu po pripovedovanju vzgojiteljice:

Draga babica,
pišem ti pismo iz vrtca. Danes smo jedli ...  Igrali smo se ... itn.
(opišemo dogajanje v vrtcu). Tu ti še narišem risbico ...
Kmalu se vidiva. Rad-a te ima tvoj-a ...

Vzgojiteljica nadaljuje z navodili:
Pismo prepognemo - z obema dlanema se dotaknejo sosedovega pasu in nato 
ramen,
ga damo v ovojnico -  potegnejo z dlanmi po hrbtu navzdol,
zalepimo - potegnejo z obema dlanema diagonalno po hrbtu,
obrnemo - s hrbtno stranjo ene dlani se dotaknejo najprej enega ramena, nato 
pa s spodnjo stranjo dlani drugega ramena,
napišemo naslov - pišejo s kazalcem po celem hrbtu,
zalepimo znamko - z dlanjo udarijo po desnem sosedovem ramenu,
odnesemo na pošto - z obema dlanema ga rahlo udarjajo po hrbtu
in vržemo v nabiralnik - ga močno odrinejo, da se vsi prevrnejo na bok.

OPOMBA: 

Ko otroke seznanjamo s to masažo, jo lahko delamo s celo skupino, ki sedi v 
krogu. Takrat otrok ne more biti osredotočen na občutenje, na risanje soseda, 
ki sedi za njim po njegovem hrbtu, kajti sam mora istočasno risati sosedu pred 
seboj. Takoj ko otroci razumejo navodila, preidemo v pisanje v dvojicah. 

V skupini štirih ali petih otrok se lahko igramo tudi drugače. Otroci sedijo v 
krogu. Prvi otrok napiše le nekaj vrstic pisma, nato ga otrok pred njim napiše 
naprej, dokler se krog ne zaključi. Nato prvi otrok nadaljuje s pisanjem in 
igra se nadaljuje. Otrok si mora natančno zapomniti, kar je zaznal na svojem 
hrbtu, in to sporočiti sosedu, ki sedi pred njim.
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Cestni valjar
Otroke razdelimo v pare. Prvi otrok se uleže na trebuh, drugi se uleže počez, 
čez hrbet ležečega otroka. Previdno se zakotali proti stopalom ležečega 
otroka. Pri kotaljenju si pomaga z rokami, s katerimi se odriva od tal.

Daj, da te narišem
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na hrbet, roke malo odroči, prav 
tako da narazen prste na rokah. Drugi poklekne ob njem. Imeti mora dovolj 
prostora, ker se bo tudi premikal okoli ležečega.
Z dlanjo ali kazalcem obriše ležečega otroka. Ko konča, malo počaka, nato pa 
zamenjata vlogi.
Otrok lahko riše tudi s paličico, ki jo drži v dlani.
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Dež
Tu lahko sodeluje več otrok. En otrok stoji sredi kroga, ki ga tvorijo ostali 
otroci. Roke ima prekrižane na prsih. Otroci eden za drugim, v manjših 
presledkih položijo svoje prste na glavo tistega, ki stoji v sredini. Rahlo 
tapkajo s prsti po glavi (kot bi igrali klavir) in potujejo po telesu navzdol do 
pet in nartov. Ko posameznik pride do tal, začne znova pri temenu otroka, na 
katerega dežuje. Tako ima otrok občutek, da dežuje po vsem telesu.
Če se otroci med seboj ne poznajo dovolj dobro, imajo lahko občutek, da 
lezejo po njih mravlje ali pajki. Zato je to masažo bolje izvajati, ko so otroci 
že navajeni dotikanja.
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Dva kot eden
Otroci se po dva in dva usedejo v turški položaj. S hrbti se med seboj dotikajo 
po čim večji površini. Sedijo zelo vzravnano, mirno in tiho.
Otrok s hrbtom zaznava dihanje svojega soseda. Počasi uskladi dihanje s 
sosedom. Vdih in izdih sta počasna, mirna in enakomerna. To je tudi način, da 
se otroci navadijo globoko dihati.
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Gnetenje testa
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na mehko blazino na trebuh, drugi 
pa poklekne ob njega. Dlani položi na hrbet ležečega otroka in začne gnesti 
hrbet. Pritisk na dlaneh seli s prstov na “peto” dlani. Dlani prestavlja po celem 
hrbtu v smeri od zgoraj navzdol. Potem pritiska istočasno po diagonalah 
hrbta. Konča s “svaljkanjem” hrbta, tako da se na koncu celo telo večkrat 
zaziba z desne na levo stran trebuha in obratno.
Če nas veseli, lahko delamo sadni kruh in testu dodajamo koščke sadja - s 
prsti potapkamo po hrbtu in si še izmišljamo različne dodatke. Lahko delamo 
pico, jabolčni zavitek, ali kar si otroci izmislijo. Nato pustimo “testo”, da 
vzhaja. Otrok, ki je gnetel testo, se uleže povprek čez hrbet ležečega in ga 
greje. Testo začne vzhajati tako, da ležeči malo dvigne svojega soigralca. Nato 
pa lahko zamenjata vlogi.
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Gobar
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh in predstavlja kompost, 
na katerem bodo rasle gobe, drugi, gobar, pa poklekne ob njem.
S prsti riše po hrbtu ležečega otroka po navodilih vzgojiteljice ali odraslega.

Gobar naroči zavoj komposta, v katerem so vmešani trosi gob – otrok 
navidezno telefonira in naroči en zavoj.
Pošiljka prispe - gobar se s prsnim košem nasloni na hrbet ležečega otroka.
Gobar prereže polivinil z nožem – s prstom potegne čez hrbet
in ga odstrani – z obema rokama podrsa po hrbtu, da bi odstranil polivinil.
S prsti razrahlja kompost – s prsti nežno praska po hrbtu,
in ga poravna – z dlanmi pogladi hrbet,
nato pa potepta s teptalom – z dlanmi močneje udarja po hrbtu.
Zdaj potrese čez kompost zemljo – s podlahtjo podrsa po hrbtu od sebe 
proč.
Nekaj časa pusti počivati, nato pa premeša kompost in zemljo – močneje 
krožimo s prsti po hrbtu.
Čas je, da jo zalije – rahlo s prsti tapka po hrbtu,
potem pa čaka – ne dela nič.
Iz zemlje pokukajo čisto majhne gobice – vse vršičke prstov stisnemo 
skupaj in popikamo ves hrbet,
ki zrastejo v velike gobe – še enkrat na enak način oblikujemo dlani in 
postavimo na hrbet, potem pa pritisnemo navzdol, da se prsti upognejo in na 
ta način se površina pritiska poveča.
Čas je, da gobar gobe nabere – ponovimo zadnje gibanje in dodamo zasuk v 
zapestju,
ter jih zloži v gajbice – odlagamo na zadnji del stegen.
Gajbice odpelje v trgovino – “svaljka” stegna 
in jih tam pusti.
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Kača na soncu
To metodo sproščanja delamo lahko s celo skupino otrok. Prvi otrok se uleže 
na tla s skrčenimi nogami in s koleni usmerjenimi navzgor. Drugi se uleže na 
enak način, le da položi glavo na trebuh prvega, sledi tretji otrok, ki položi 
glavo na drugega in tako naprej. Otroci mižijo in se osredotočijo na dihanje. 
Otrok zazna partnerjevo dihanje z dviganjem in spuščanjem trebuha, na 
katerem počiva njegova glava. Počasi vsa skupina uskladi dihanje. Takrat se 
posamezniki v miru in tišini povežejo v celoto.

Lahko pa otroci v “kači” tudi zapojejo in se smejejo. Takrat se ob petju in 
smehu trebuhi in cela telesa tresejo, glave in ramena otrok, ki ležijo na tako 
živahnih trebuhih, pa poskakujejo. To je za otroke zelo zabavno. V tem 
položaju tudi radi poslušajo pravljice.
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Kmet sadi krompir
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi pa poklekne ob 
njem.
S prsti riše po hrbtu ležečega otroka po navodilih vzgojiteljice.

Kmet gre na njivo in jo pognoji s hlevskim gnojem – z dlanmi otresa po 
hrbtu, tako da se hrbta vsakokrat dotakne,
nato njivo zorje - z dvema prstoma močno potegne po hrbtu navzdol in 
potem navzgor, dokler vsa njiva (hrbet) ni zorana,
nato jo razrahlja z brano - z malo razklenjenimi prsti potegne večkrat po 
hrbtu navzdol in navzgor,
naredi krajčke - s prsti dela širše brazde (bolj razklenjeni prsti) navzgor in 
navzdol po hrbtu 
in potem posadi krompir - s prstom dela pike v ravnih črtah navzgor in 
navzdol po hrbtu 
in ga zasipa – z dlanjo pomete po hrbtu.
Dež namoči njivo - z vsemi prsti tapka po celem hrbtu,
potem posije sonce - cele dlani polaga nežno na hrbet, da ležeči začuti 
toploto,
in krompir skali in vidijo se že rastline - s palcem in kazalcem rahlo ščiplje 
hrbet.
Kmet poškropi njivo proti plevelu - z vsemi prsti tapka po celem hrbtu.
Ko krompir dozori, s posebni strojem preorje njivo - z dvema prstoma 
močno potegne po hrbtu navzdol in potem navzgor, dokler vsa njiva (hrbet) ni 
zorana.
Nato pobere krompir – s prsti pobira krompir
in ga odpelje domov – konča in umakne roke s hrbta.
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Kmet seje jaro pšenico
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi pa poklekne ob 
njem.
S prsti riše po hrbtu ležečega otroka po navodilih vzgojiteljice.

Kmet gre na njivo in jo zorje - z dvema prstoma močno potegne po hrbtu 
navzdol in potem navzgor, dokler vsa njiva (hrbet) ni zorana,
nato jo razrahlja z brano - z malo razklenjenimi prsti potegne večkrat po 
hrbtu navzdol in navzgor,
potem poseje pšenico - s prstom dela v ravnih črtah pikice po hrbtu v ravnih 
črtah navzgor in navzdol.
Dež namoči njivo - z vsemi prsti tapka po celem hrbtu,
potem posije sonce - cele dlani polaga nežno na hrbet
in pšenica skali - s palcem in kazalcem rahlo ščiplje hrbet.
Bliža se zimski čas in zapiha hladen veter - s podlahtmi rahlo drsi po hrbtu
ter zapade sneg - se s prsnim košem nasloni na ležečega otroka.
Pšenica počiva in čaka pomlad - ostane v enakem položaju,
in sneg se stopi - se dvigne,
pšenica raste naprej - s palcem in kazalcem rahlo ščiplje hrbet.
Sedaj jo kmet požanje - z dlanjo v majhnih lokih drsi po hrbtu.
Poveže jo v snope - z obema rokama pobira pšenico po hrbtu in jo poveže
in odpelje domov - dvigne roke s hrbta.
Na njivi pa ostane strnišče - s prsti močneje potapka po hrbtu.
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Kmet vinogradnik 1
Otroke razdelimo v pare. En otrok leži na trebuhu in predstavlja vinograd. 
Drugi otrok poklekne ob njem in je vinogradnik. Roke mu sproščeno visijo ob 
telesu.
Kmet zgodaj spomladi zorje vinograd – s prsti obeh rok praska po celem 
telesu otroka, ki leži,
nato jo pognoji, da bodo mlade trte bolje rasle – z glasom oponaša brnenje 
traktorja, z dlanmi pa potegne po celem telesu.
Zdaj označi vrste, kjer bo zasadil trto – s prsti potegne dve črti po celem 
telesu
in začne saditi še zelo mlade trte, ki jim pravijo “bilfe”, v zemljo – z 
dlanmi nakaže vkopavanje sadik.
Kmalu začne padati dež – s prsti tapka po celem telesu.
Kmet zadovoljno opazuje, kako vinograd raste – opazuje.
Sedaj je mlada trta že toliko zrasla, da kmet prinese “kolce” in jih s 
kladivom zabija v zemljo in poveže z mlado trto – z roko naredi pest in jo 
položi na hrbet, z drugo roko pa udarja po pesti, kot bi jo zabijal. To ponovi 
na vseh mestih, kjer je prej zasadil trto.
Ker so mlade trte neodporne proti različnim boleznim, jih mora kmet 
poškropiti s strupom. Ta uniči škodljivce, ki ne pustijo trti, da bi lepo 
rasla – s prsti zelo nežno tapka po celem telesu.
Ko trta že malo zrase, jo mora kmet obrezati in odstraniti vse divje 
poganjke, “mndanje”, ki jih trta ne potrebuje – z rokami odščiplje 
navidezne poganjke.
Tako je prvo leto mimo. Drugo leto spet prekoplje vinograd - s prsti obeh 
rok praska po celem telesu otroka, ki leži,
nato jo pognoji, da bodo mlade trte bolje rasle – z glasom oponaša brnenje 
traktorja, z dlanmi pa potegne po celem telesu.
Poškropi jo s strupom – s prsti zelo nežno tapka po celem telesu.
Odstrani vse divje poganjke, ki jih trta ne potrebuje – z rokami odščiplje 
navidezne poganjke.
In tretje leto isto. Spet prekoplje vinograd - s prsti obeh rok praska po 
celem telesu otroka, ki leži,
nato ga pognoji, da bodo mlade trte bolje rasle – z glasom oponaša brnenje 
traktorja, z dlanmi pa podrsa po celem telesu.
Poškropi jo s strupom – s prsti zelo nežno tapka po celem telesu 
Sedaj trta obrodi prve sadove, grozdje. Čas trgatve je ali po domače 
“bandima”. Kmet s svojimi prijatelji “bandimači” pobere sočno grozdje 
– s prsti po zraku oponašamo rezanje škarij. 
Grozdje naložijo na brente in jih odnesejo k veliki kadi - vsi otroci 
vstanejo in hodijo po prostoru. 



��

Stresejo jih v veliko kad in z nogami pohodijo vse grozdeje, da se cedi 
sladek sok - vsi otroci stopicajo na mestu. Zapojejo lahko tudi kakšno pesem..

Kmet vinogradnik 2
Otroke razdelimo v pare. En otrok leži na hrbtu in predstavlja vinograd. Drugi 
otrok poklekne ob njem in je vinogradnik. 

Nekaj let se zemlja pusti pri miru, da počiva – vinogradnik ne dela nič.
Potem pa zemljo zelo globoko preorje. Temu se reče rigolanje – 
vinogradnik s celo pestjo potegne črte po trebuhu
in jo pognoji –s prsti potresamo po vsem hrbtu.
Zemljo pusti kakšno leto, da počiva: prvo leto, drugo leto. Zdaj pa je 
napočil čas za sajenje. Skoplje jame in  potrese kompost - z roko oponaša 
izkopavanje jame na trebuhu ležečega otroka,
vsadi kole in mlade trte – obzirni udarec s stisnjeno pestjo in zasipanje jame 
(s prsti pometamo), obe roki ležečega dvigne od komolcev navzgor.
Prvo leto trta odžene tri do štiri majhne poganjke – iz prstov na dlaneh 
ležečega oblikuje tri skupine, ki predstavljajo poganjke.
Nato vsakih dvanajst dni poškropi mlado trto – nežno se s prsti dotika 
podlakti, ki predstavlja mlado trto.
To naredi v maju, potem počaka dvanajst dni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 – vsi skupaj štejejo.
Poškropi jo še enkrat – nežno se s prsti dotika podlakti, ki predstavlja mlado 
trto.
Čaka 12 dni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – vsi skupaj štejejo
Spet poškropi dvakrat v juniju, dvakrat v juliju in dvakrat v avgustu - 
otroci lahko ponavljajo postopek, če jih to veseli.
Vmes seveda tudi kosi travo, puli plevel – vinogradnik  ponazarja  ta 
opravila.
Po prvem letu se trta ponovno obreže, ostane čep, iz katerega bo 
naslednje leto znova pognala – s prsti striže okoli podlakti.
Naslednje leto, to je drugo leto, odkar je trta zasajena, odžene tri 
poganjke – iz prstov na dlaneh ležečega oblikuje tri skupine, ki predstavljajo 
poganjke.
Vsak mesec jo dvakrat škropi: maja, junija, julija in avgusta – otroci 
lahko štejejo, škropijo ali naštevajo mesece.
Seveda tudi kosi travo, puli plevel – vinogradnik  ponazarja  ta opravila
Trta še vedno ni obrodila.
Tretje leto je trta že kar velika – vinogradnik dvigne roko ležečega otroka 
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pokonci.
Spet jo poškropi dvakrat v maju, dvakrat juniju, dvakrat v juliju in 
dvakrat v avgustu - otroci lahko ponavljajo postopek, če jih to veseli. 
Kosi travo in puli plevel – vinogradnik  ponazarja  ta opravila.
Zdaj trta prvič rodi prve tri grozde – otrok, ki drži dvignjene roke, povesi 
dlani
in vinogradnik jih jeseni s škarjami “nabere” – kot da bi rezal prste proč.

Medvedja hoja
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi pa ob njem stoji 
razkoračen čez noge in sicer v višini kolen ležečega otroka. Sklonjen je k 
njegovemu telesu. Komolce ima stegnjene, glava pa mu visi naprej.
Z dlanmi se nasloni z vso svojo težo na hrbet in začne hoditi navzgor in 
navzdol po hrbtu ležečega, tako da mu ne povzroča bolečin. Izmenično, z eno 
dlanjo za drugo, se ob izdihu naslanja na telo ležečega otroka.
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Pirhi
Otroke razdelimo v pare. En otrok sedi po turško. Glavo skloni in z rokami 
objame svoj trebuh ali pa noge. Drugi stoji in sklonjen riše vzorce po ”pirhu”: 
valovnice, cikcakaste črte, pikice … Nariše tudi vodoravne črte, ki dajo 
sedečemu otroku novo predstavo o lastnem telesu.

Ploha
Tu lahko sodeluje več otrok. En otrok stoji sredi kroga, ki ga tvorijo ostali 
otroci. Roke ima prekrižane na prsih. Ostali otroci hkrati položijo svoje prste 
na glavo tistega, ki stoji v sredini. Rahlo drsijo s prsti po glavi in potujejo po 
telesu navzdol do pet in nartov. Ko pridejo do tal, začnejo vsi skupaj znova na 
temenu otroka, na katerega lije dež.

Po morju plavajo ribice
Otroci se uležejo na trebuh. Ležijo drug ob drugem. En otrok - ribica se 
previdno plazi po njihovih hrbtih in ritkah. Ko priplava do konca, se uleže 
poleg zadnjega otroka in naslednja ribica začne plavati v isti smeri. 



��

Pometamo 
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi pa poklekne ob 
njem. Z robom dlani drsi po telesu ležečega, kot bi zbiral na kup drobtinice 
na mizi. Ko se otroku zazdi, da je pometel že vse drobtinice, jih z obema 
dlanema pobere, se dvigne in odnese smeti v koš, kjer strese dlani. Na ta 
način lahko pometemo proč slabo voljo, jezo, glasnost itn. Masaža zelo dobro 
vpliva za nemirne otroke.
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Potice in preste 
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, bok ali hrbet in 
predstavlja testo, drugi pa poklekne ob njem in ima vlogo peka. Prvi otrok 
mora imeti sproščeno telo, da pek lahko oblikuje potico ali presto ali pa kaj 
drugega. Pek njegovo telo prepogiba in zvija na nežen način. Ko je z delom 
zaključil, si lahko vsi peki ogledajo svoje pekarske mojstrovine. Nato se vloge 
zamenjajo. Pri tem otroci, ki imajo vlogo peka, odkrivajo gibljivost rok in 
telesa na zabaven način.

Punčka ali fantek
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh in predstavlja 
nepobarvano skulpturo, drugi, ki poklekne ob njem ima vlogo slikarja.
S kazalcem nežno nariše na zatilju nos, oči, obrvi, usta, brado, ušesa in 
lase. Nato mu lahko tudi ob pripovedovanju nariše oblačila: do kod segajo, 
kakšen vzorec imajo. Pobarva jih z dlanjo. Obleke lahko segajo še do tal, da 
nariše široke rokave, hlače, krilo ali klobuk. Ko konča, malo počaka in če 
ni pripovedoval, kaj je narisal, mu soigralec pove, kaj mu je po njegovem 
občutku narisal. Nato zamenjata vlogi.
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Risanje na hrbet 
Otroke razdelimo v pare. En otrok sede pred drugega. Drugi riše s prstom po 
hrbtu prvega, najprej enostavne črte in pike, nato pa začne risati enostavne 
like. Ko nariše en lik, mora prvi uganiti, kaj mu je drugi narisal. Lahko pa 
mu riše tudi črke ali številke. Risba postaja s starostjo otrok vedno bolj 
napolnjena s podrobnostmi in s tem je ugibanje zahtevnejše.
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Skupinska meditacija 1
Vsa skupina sedi v krogu na stolih v egipčanskem položaju. Hrbet je zravnan, 
stopala so na tleh, dlani so položene na stegna.

Vodja meditacije pogleda vsakega otroka posebej in nato daje navodila z 
umirjenim in utišanim glasom:

Umirimo se in osredotočimo na dihanje. Vdihnemo skozi nos, čutimo 
prehod zraka na robovih nosnic in izdihnemo skozi usta. Naš trebuh se 
ob vdihu izboči, ob izdihu pa stisne. Naše misli se oblikujejo kot oblaki, ki 
se prikažejo in izginejo. Osredotočite se na dihanje.

Ob koncu meditacije:

Naredimo nekaj glasnih izdihov. Obrnimo se v desno smer in zmasirajmo 
sosedu hrbet. Vstanemo, dvignemo desno roko visoko v zrak in se 
raztegnemo. Isto naredimo z levo roko. V boku se upognemo naprej in si 
zmasiramo meča. Zravnamo se in z se levo roko  objamemo okoli vratu, 
z desno pa potiskamo levi komolec še bolj nazaj. Zamenjamo roke. Z 
levo roko sežemo za glavo k desnemu ramenu, z desno pa vlečemo levi 
komolec še bolj za glavo in navzdol.
Zamenjamo roke. Roke spustimo ob telo  in nekajkrat zaokrožimo z 
rameni v smeri naprej in nazaj. Na koncu stresemo dlani, kot bi hoteli 
koga poškropiti z mokrimi rokami.”



2�



22

Skupinska meditacija 2
Vsa skupina sedi v krogu (na stolih - egipčanski položaj, sedijo na tleh - po 
turško) ali pa stoji v krogu. Otroci se lahko primejo za roke ali pa ne. Vodja 
meditacije daje navodila razločno, ne preglasno in brez čustvene obarvanosti.

Telo je udobno nameščeno in hrbtenica vzravnana. Gledamo naravnost naprej, 
izraz na obrazu naj bo veder, miren in sproščen. Prav tako naj bo sproščen 
sončni pletež – to je predel telesa ob želodcu, pod žličko, kjer je zgoščen splet 
živcev. Dihamo enakomerno.

Vodja zacinglja z zvončkom, to lahko stori tudi na koncu meditacije.
Začne tako, da se za trenutek ali dva osredotoči na vsakega otroka, toliko da 
ozavesti njegovo prisotnost. Ko se zavede vseh, gleda pred sabo. Skupina se 
lahko ozavesti tudi tako, da drug drugemu stisne roko ali da si pogleda v oči. 
Nato nekaj časa molči.

Isto vajo lahko ponovimo samo v mislih. 
Vodja nežno izgovori besede: ”Začnimo na svoji levi in v tej smeri 
nadaljujmo, dokler ne zaključimo kroga. Povežimo se od srca do 
srca. Povežimo se od čela do čela. Povežimo se od sončnega pleteža do 
sončnega pleteža. Povežimo se v ljubezni in miru (nekaj časa molči).

Potem preide k vizualizaciji slik, ki jih prikliče z naslednjimi stavki:

Prijatelj v sobi.
Počakamo toliko časa, da si v mislih ustvarimo notranjo podobo, ki so jih 
izzvale besede.
Marjetica na travniku.
…
Smreka v gozdu.
…
Riba v morju.
…
Kaktus v puščavi.
…
Vse diha.
…
Začutite ljubezen staršev - zemlje in vesolja.
…
Radi se imamo in radi imamo ves svet.
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Namesto teh stavkov, izberemo svoje ali si jih izmislimo skupaj z otroki. 
Svoje misli lahko usmerimo na predmet, ki smo ga postavili v središče kroga 
(list, cvetico, školjko, kamen, prižgano svečo ...). 

Meditacijo končamo z zvokom zvončka in s stiskom sosedovih rok. Na koncu 
se zahvalimo za lepe trenutke.
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Sonček čez hribček gre!
Otroci ležijo po tleh in mižijo. Telesa imajo sproščena, da začutijo toploto. 
Otrok, ki predstavlja sonce, hodi tiho po prostoru in z božanjem po celem 
telesu budi speče otroke. Zbujeni otroci se mu v koloni pridružijo in neslišno 
hodijo po prostoru. Ko so zbujeni vsi otroci, se primejo za roke in ob peti 
pesmi “Sonček čez hribček gre” zarajajo.

“Tajska” masaža
Otroke razdelimo v pare. Otroka sedita drug za drugim. Prvi sedi po turško, 
drugi, ki sedi za njim, pa ima skrčene noge tako, da kolena štrlijo kvišku. 
Stopala nasloni na sredo hrbta otroka, ki sedi pred njim. Ta da roke nazaj, jih 
upogne, da ga drugi otrok prime nad komolci ali pa za zapestje. Sedaj prične 
drugi otrok “hoditi” po celem hrbtu prvega otroka. Ko končata, se zamenjata.
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Tekoči trak 1
Dva otroka se uležeta drug poleg drugega. Na znak se začneta kotaliti oba v 
isto smer. Ko osvojita gibanje, dodamo “tekočemu traku” še tretjega otroka. 
Število otrok povečujemo do števila, ko se otroci še lahko sinhrono kotalijo.

Tekoči trak 2
Otroci se uležejo na trebuh. Ležijo drug ob drugem. En otrok – “tovarniški 
izdelek”, tu se lahko pokaže otroška domišljija, se previdno uleže po njihovih 
bokih in trebuhih. Na znak se vsi ležeči otroci obrnejo v stran in se kotalijo 
toliko časa, da prispe izdelek do konca tekočega traku. Ko prispe do konca, se 
uleže poleg zadnjega otroka in naslednji izdelek je pripravljen za potovanje.
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Trta
Otroke razdelimo v pare. En otrok čepi in predstavlja trto. Drugi otrok stoji ob 
njem in je vinogradnik.

Kmet zgodaj spomladi okoplje trto – s prsti obeh rok praska po po stopalih 
otroka, ki čepi,
nato pa jo pognoji – z dlanmi potapka po stopalih.
Kmalu začne padati dež – s prsti tapka po celem telesu.
In kmet zadovoljno opazuje kako vinograd raste – hodi okoli trte, otrok, ki 
je čepel, pa se počasi dviguje.
Ker so mlade trte neodporne proti različnim boleznim, jih mora kmet 
poškropiti s strupom, ki uniči take škodljivce, ki ne pustijo trti da bi lepo 
rasla – s prsti zelo nežno tapka po celem telesu.
Kmet obreže in odstrani vse divje poganjke, ki jih trta ne potrebuje – z 
rokami odščiplje navidezne poganjke po celem telesu.
Sedaj trta obrodi rdeče grozdje. Čas trgatve je. Kmet s škarjami odreže 
grozdje – s prsti po telesu oponašamo rezanje škarij
in ga da v škafe – polaga namišljene grozde v namišljen škaf,
iz škafa pa v brento – otrok, ji je bil do sedaj trta, se spremeni v brentača, to 
je človeka, ki nosi brento. Vsi otroci odnesejo svoje brente v mlin (odnesejo 
na nekaj miz in se nanje posedejo).
Mlin melje – otroci se sede presedajo okoli mize
in v čeber pod mlinom pada zmleto grozdje – otroci poskačejo z miz in se 
uležejo na tla.
Čeber je poln - otroci vstanejo in obstojijo na mestu v skupinah po štiri.
Tam ostanejo štiri dni in jih mešajo vsak dan – skupine se zavrtijo.
Prvi dan, drugi dan, tretji dan, četrti dan – med štetjem se vedno ustavijo 
in malo počakajo.
Potem se da zmleto grozdje v prešo – otroci se usedejo na tla in se 
zakotalijo v levo in desno.
Sok se natoči v sode – otroci vstanejo v skupinah po štiri.
Rdeč mošt zavre – otroci se stresejo
in ob Martinovem se mošt spremeni v vino – vsi otroci zarajajo v krogu.
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Vreme 1
DEŽEK

Prve kapljice dežja
tiho padajo na tla.
Zdaj dežuje že močno,
lije, lije, vse mokro.
Toča, ta ti ropota,
kot orehi padli bi z neba.
Joj, grmi, grmi, bežimo, 
urno, urno vsi se skrijmo!

Po dva otroka sedita eden za drugim po turško. 

Prve kapljice dežja tiho padajo na tla - prvi otrok ob recitiranju s prsti 
udarja rahlo po sosedovem hrbtu kot kapljice dežja. 
Zdaj dežuje že močno - s prsti udarja močneje po hrbtu,
lije, lije, vse mokro - z obema podlahtema drsi po hrbtu gor in dol.
Toča, ta ti ropota, kot orehi padli bi z neba - s stisnjenimi pestmi udarja po 
celem hrbtu.
Joj, grmi, grmi, bežimo - dlani položi na hrbet in jih rahlo trese. Gibanje 
spremlja z glasom grmenja,
urno, urno vsi se skrijmo - roke položi čez sosedova ramena in se s telesom 
(prsnim košem) nasloni na njegov hrbet.

Opomba: 

Še več podobnih masaž lahko najdete v knjigi Mire Voglar “Biba buba baja”, 
ki jo je izdala Mladinska knjiga.
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Vreme 2
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi pa poklekne ob 
njem.

Zapiha rahla sapa HUUU, HUUU - klečeči otrok rahlo boža ležečega od 
glave do peta v vse smeri. Ob tem piha.
Sapa se spremeni v veter ŠŠŠ - otrok drsi z dlanmi po telesu ležečega v vse 
smeri in spreminja pritisk dlani. Ob tem se spremlja z glasom.
Padati začno prve kapljice dežja PENK, PINK, PENK, PINK - s kazalci 
udarja rahlo po ležečem (kot kapljice dežja). Dež pada po vsem telesu. Ob 
tem se spremlja z glasovi.
Zdaj že močno dežuje PANK, PANK - s prsti udarja močneje po telesu.
Dež se spremeni v točo PUNK, PONK - s stisnjenimi pestmi udarja po vsem 
telesu. Ob tem se spremlja z glasovi.
Grmi BRUM, BRUM - dlani položi na telo in jih rahlo trese. Dlani    
premika po vsem telesu. Gibanje spremlja z glasom grmenja.
In se bliska TRESK, TRESK - s prstom riše cik cak črte po telesu.
Še vedno pada toča PUNK, PONK - s stisnjenimi pestmi udarja po vsem 
telesu. Ob tem se spremlja z glasovi.
Zdaj pa le močno dežuje PANK, PANK - s prsti udarja močneje po telesu. 
Ob tem se spremlja z glasovi.
Dež postane rahel PENK, PINK - s prsti udarja rahlo po ležečem (kot 
kapljice dežja). Dež pada po vsem telesu. Ob tem se spremlja z glasovi.
Dež ponehuje. Le tu in tam pade kakšna kaplja PENK, PINK - s kazalci 
udarja rahlo po ležečem. Ob tem se spremlja z nežnimi glasovi.
Dežja ni več, piha le veter ŠŠŠ - otrok drsi z dlanmi po telesu ležečega v vse 
smeri in spreminja pritisk. Ob tem se spremlja z glasom. 
Veter se spremeni v rahlo sapo, HUUU, HUUU - klečeči otrok rahlo boža 
ležečega od glave do peta v vse smeri. Ob tem piha. Nato dvigne roki v zrak 
in malo počaka, da se ležeči odloči zamenjati vlogi.
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Nekaj odmevov na uporabo teh načinov 
sprostitve
Majda Adamič: Opazila sem, da so si risali na hrbet tudi med svojo igro. 
Ko sem nekega dne brala pravljico, je nek deček prišel do mene in mi s prsti 
potegoval in risal po hrbtu. Po pravljici je vprašal: “Ti je bilo dobro?”

Alenka Repanšek: Šele tretji dan, ko sva zopet risala, mi je rekel: “ Daj da ti 
še jaz kaj narišem.” S prstom mi je krožil (fantek, star 4 leta) po hrbti in risal 
črto, krog, črto, krog … Moram reči, da mi je prav ugajalo. Na koncu pa je s 
celo dlanjo pogladil po hrbtu, jaz pa nisem ugotovila, kaj je naredil. Rekel mi 
je: “Ja, a ne veš, zradiral sem ti!”

Simona Šarec: Otroci se zelo radi udeležujejo sprostitvenih iger in meditacij. 
Vsi so jih že vajeni, saj so postale že kar naše stalne dejavnosti. Otroci so po 
teh igrah umirjeni in sproščeni ter tako pripravljeni za nadaljne delo. Otroci 
so postali tudi zelo kreativni in se že sami izmišljujejo različne sprostitvene 
dejavnosti in ob tem uživajo. Takrat se jim z veseljem pridružim. Odkar so 
sprostitve in meditacija sestavni del našega vsakdana, opažam, da so otroci 
veliko bolj umirjeni, ni opaziti agresivnosti, predvsem pa jim dajo nov zagon 
za nadaljevanje ustvarjalnega dne.




