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POVZETEK 

V diplomskem delu sem obravnavala poučevanje slovenskih ljudskih plesov v drugem triletju. 

Ugotavljala sem pogostost poučevanja slovenskih ljudskih plesov, katere plese učitelji 

poučujejo, vzroke in načine sodelovanja z zunanjimi sodelavci in domačim okoljem, 

obstoječe težave pri poučevanju plesov ter znanje in mnenje učiteljev o poučevanju 

slovenskih ljudskih plesov. 

V teoretičnem delu sem predstavila pojem ljudskega plesa, plesne oblike in vrste slovenskih 

ljudskih plesov, njihovo glasbeno spremljavo ter vlogo. Kot obvezni del pouka sem 

predstavila tudi slovenske ljudske plese v drugem triletju, poučevanje plesov pri folklornem 

krožku in pri folklorni skupini.  

V empiričnem delu sem na vzorcu 24-ih učiteljev in učiteljic razrednega pouka ugotavljala 

njihovo znanje o poučevanju plesov, pogostost vključevanja plesov v pouk in odnos do 

poučevanja le-teh. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da je znanje učiteljev na tem 

področju slabo, da imajo pri poučevanju velikokrat težave in zato zanj nimajo interesa, da 

menijo, da premalo naredijo za ohranjanje plesov, vendar se vsi strinjajo, da je poučevanje 

plesov pomembno za ohranjanje ljudskega izročila. 

Ključne besede: osnovna šola, drugo triletje, poučevanje, ljudsko izročilo, slovenski ljudski 

plesi 

 



ABSTRACT 

In my thesis, I assessed the teaching of Slovenian folk dances in the second triad of 

elementary school. I identified the frequency of teaching of Slovenian folk dances, the dances 

which are taught, causes and modes of co-operation with outsourced partners and the local 

environment, the existing problems with the teaching of the dances as well as the teachers' 

knowledge and views on teaching of Slovenian folk dances. 

In the theoretical part, I introduced the concept of a folk dance, the dance forms and types of 

Slovenian folk dances, their musical accompaniment, and their role. I presented the Slovenian 

folk dances taught in the second triad as a part of the compulsory curriculum, in an 

extracurricular club and a folklore band. 

In the empirical part, I used a sample of 24 elementary school teachers to determine their 

knowledge of teaching the dances, the frequency of integration of the dances in the course and 

their attitude towards teaching of the dances. The survey results showed the teachers' 

knowledge in this field is poor. The teachers frequently have problems in teaching and 

therefore lack an interest in teaching. They believe their efforts to preserve the dances are 

inadequate, but all agree that it is important to teach the dances to preserve the folk heritage. 

Keywords: elementary school, second triad, teaching, folk heritage, Slovenian folk dances 
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1 UVOD 
 

»Ples je mati vseh umetnosti. Glasba in poezija se izražata časovno, slikarstvo in kiparstvo pa 

v prostoru. Ples pa živi hkrati v prostoru in času.« 

(Sachs, 1963, 3)  

V današnjem času je ljudsko plesno izročilo že kar malce pozabljeno in zanj ni več takšnega 

zanimanja, kot je bilo včasih. Čedalje bolj smo zaposleni, zmanjkuje nam časa za druženje in 

ples, vedno več samo poslušamo in gledamo. Glasbo poslušamo v avtu, v službi, ob modernih 

ritmih zaplešemo v diskoteki in na zabavah, gledamo predstave, za ljudsko izročilo pa 

skorajda ni več prostora.  

Z diplomskim delom želim zato opozoriti na pozabljanje ljudskega plesnega izročila, tako 

med učitelji, kot tudi na splošno v družbi. Sama sem pred nekaj leti postala del vaške 

folklorne skupine in tako tudi sama prispevam k temu, da ljudski plesi ne bodo pozabljeni. 

Želim si, da bi ljudsko izročilo ostalo med nami in da bi ga imeli priložnost spoznati tudi naši 

otroci, pa čeprav preko ljudskih pevcev in folklornih skupin, ki ohranjajo nekdaj živo ubrano 

večglasno petje, zanimive plese in oblačilno kulturo. 

Za obravnavo te teme sem se odločila, ker je na temo poučevanja ljudskih plesov v prvem 

triletju napisanih že kar nekaj diplomskih del, za drugo triletje pa še ni veliko raziskanega. V 

teoretičnem delu bom najprej opredelila pojem ljudskega plesa, opisala vrste plesov, 

predstavila spreminjanje glasbene spremljave plesov ter vlogo plesa nekoč in danes. 

Podrobneje bom preučila plesno izročilo v učnih načrtih glasbene in športne vzgoje za drugo 

triletje, predstavila folklorni krožek in delo z otroško folklorno skupino. V empiričnem delu 

bom predstavila rezultate ankete o poučevanju slovenskih ljudskih plesov med učitelji 

drugega triletja. Rezultati so pokazali, da učitelji nimajo velikega interesa za poučevanje in 

ohranjanje ljudskih plesov, večinoma pa je razlog v tem, da nimajo zadosti teoretičnega in 

praktičnega znanja. Zato menim, da so na tem področju potrebne velike spremembe. 

Življenje nam iz dneva v dan prinaša nekaj novega, ljudski ples danes le redko kje še živi, 

zato smo učitelji še veliko bolj dolžni ohranjati ljudske vrednote in jih prenašati na naše 

najmlajše.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POJEM LJUDSKEGA PLESA 
 

Ljudski ples je del ljudske kulturne dediščine. Dandanes ga malokdaj vidimo, le redki pa se 

vprašajo, kaj ljudski ples sploh je (Ramovš, 1992). 

Je plesno izročilo, ljudje ga največkrat imenujejo folklora, ker ga večinoma izvajajo folklorne 

skupine. Z oznako »ljudski« danes imenujemo kmečki sloj, v resnici pa so plesali različni 

sloji ljudstva (Ramovš, 1992). »Ljudski plesi so se razvili sami in jih ni nihče izumil. V njih 

so pogosto ohranjene značilnosti, ki so imele nekoč obredni pomen.« (Internetni naslov.) 

Časovno zelo težko opredelimo nastanek plesov, saj so bili prevzeti od drugod in se nato širili 

ter prilagajali gibčnosti plesalcev. Slovenski ljudski plesi so plesno izročilo, značilno za 

podeželje vse do let pred drugo svetovno vojno. Na posameznih območjih našega ozemlja so 

se ohranili tudi do šestdesetih let 20. stoletja, npr. na Pohorju. Danes pa živijo le še v Reziji 

(Fuchs, 2006). 

Etnokoreologija je veda, ki proučuje plesno izročilo nekega naroda, etnokoreologi pa so 

raziskovalci in zapisovalci plesnega izročila. Za ples imajo vsako človekovo ritmično gibanje, 

ki služi kultnemu ali magičnemu namenu, izražanju neke ideje in zabavi. Ne preučujejo le 

izoblikovanih plesnih korakov, ampak tudi preprosto gibanje, kot je npr. tek, hoja, 

poskakovanje. Takšna  gibanja so največkrat povezana s šegami in navadami nekega naroda. 

Večino starejšega izročila na Slovenskem so nadomestili novi plesi, predvsem iz nemško 

govorečih dežel, ki so se sčasoma spremenili in postali slovenski (Ramovš, 1992).  

To je tudi razlog, da je slovensko plesno izročilo večinoma enotno, le v Reziji in Beli krajini 

je drugačno, ker so usodna zgodovinska dogajanja spremenila sestav prebivalstva. Tuje plese 

so k nam prinašali frentarji, to so rokodelci, ki so odšli v tujino, da bi se poklicno izpopolnili. 

V tujini so se srečali z drugačno kulturo, ki je bila bolj zanimiva, in jo ob prihodu domov 

prenesli na domače ljudstvo. Prenašanje plesov ni bilo čisto natančno, saj godci niso poznali 

not, melodije so si zapomnili po posluhu. Velikokrat so jo priredili po svoje. Plesalci so si 

zapomnili le osnovne prvine plesa, nato pa so ga plesali po svoje. Tako so se plesi od kraja do 

kraja spreminjali. Obhodi za praznike niso plesi v pravem pomenu besede, ampak imajo 

enako magično funkcijo kot ples. O plesu v pravem pomenu besede lahko govorimo le takrat, 
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ko se plesalci primejo v krog ali vrsto in postane gibna prvina skupna vsem plesalcem 

(Fajdiga, 2006). 

Pomembno delo za slovensko etnokoreologijo z naslovom Slava vojvodine Kranjske je 

napisal Janez Vajkard Valvasor. Valvasor ni opisoval plesnih oblik, ampak so ga bolj 

zanimale okoliščine plesa: kje in kdaj so plesali, kako je potekala zabava, kakšno je bilo 

vedenje na plesu, medsebojni odnosi, glasbila ... Viri o plesu so se začeli bolj pogosto 

pojavljati v 18., 19. ter na začetku 20. stoletja, vendar so zelo nenatančni. Najpogosteje 

opisujejo plese v Beli krajini in v Ziljski dolini. Najpomembnejši vir za raziskovanje so ljudje. 

Sistematično raziskovanje plesnega izročila se je na Slovenskem začelo s Francetom 

Maroltom, ki je pri Glasbeni matici leta 1934 ustanovil Folklorni inštitut, ki deluje še danes 

(Ramovš, 1992). France Marolt tako velja za prvega slovenskega etnokoreologa.  

Po drugi svetovni vojni je začelo ljudsko izročilo zamirati, ker se je način življenja hitro 

spreminjal. Danes ga ohranjajo folklorne skupine, delno ga najdemo po Štajerskem, v 

Prekmurju, Beli krajini in Reziji (Fajdiga, 2006). Ramovš (1992, 15) je o prenosu izročila 

zapisal: »Nosilci plesnega izročila so večinoma starejši ljudje, ki pa imajo še malokdaj 

priložnost zaplesati, kot so plesali v mladih letih, sicer pa tudi godcev ni, ki bi znali starejše 

plesne melodije. Mladi plešejo le valček in polko, samo ponekod tudi nekatere druge plese.« 

Plesno izročilo se  tako vedno spreminja in ga ni mogoče shraniti kot predmet v muzeju, saj 

ga človek prilagaja svojemu občutju in načinu življenja (Ramovš, 1992). 

 

2.2  PLESNE OBLIKE IN VRSTE SLOVENSKIH LJUDSKIH PLESOV 
 

Slovensko plesno izročilo delimo v dve plasti: 

• starejšo plast sestavljajo preostanki obrednih plesov in iger, večinoma skupinski 

plesi, njihova značilnost pa so preprosti gibi, kot na primer: hoja, tek, 

poskakovanje; 

• mlajšo plast večinoma sestavljajo plesi v paru, ki so skoraj vsi tujega izvora. 

Nekateri so prilagojeni slovenski gibnosti, nekateri pa so ohranili tujo podobo v 

melodiji in obliki (Ramovš, 1992). 
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Najstarejše plesno izročilo se je na Slovenskem ohranilo v povezavi s pustnimi maskami in 

svatbenimi navadami. Maškare tekajo in poskakujejo, ne gibljejo se po nekih točno določenih 

vzorcih, ampak ples izhaja iz občutkov plesalca. Tako se gibljejo koranti s Ptujskega polja, 

brkinski škoromati, orači iz vzhodne Štajerske, cerkljanski laufarji, plesalci s svatovskimi 

pogačami … Kurji tajč, ki so ga na območju Dravinjskih goric plesale ženske na svatbah, je 

tudi najverjetneje ostanek nekdanjih plodnostnih plesov (Fuchs, 2006). 

Slovenski ljudski plesi so večinoma vsi mešani, to pomeni, da jih plešejo moški in ženske 

skupaj. Obstaja le nekaj izjem. Moški plesi so plesi koranta, otepovca, kopjaša, zastavnika, 

tudi prekmurski ples tkalečka in belokranjski turn postavijo samo fantje. Ženska plesa sta 

črnomaljsko kolo in štajerski kurji tajč (Ramovš, 1992). 

Mirko Ramovš (1992) slovenske ljudske plese deli na: 

• skupinske; 

• parne; 

• solistične. 

Skupinski plesi se plešejo le v skupini, za zunanjo podobo plesa pa sta odločilna prostorska 

razporejenost plesalcev in tloris plesne poti. Poznamo naslednje oblike skupinskih plesov: 

• krožne oblike (zaprt sklenjen krog, nesklenjen zaprt krog, sklenjen polkrog, kača, 

polžasto gibanje ...); 

• ravna vrsta (dve nasprotni vrsti, pari stoje v vrsti drug ob drugem, trojke); 

• ravna kolona (sklenjenih plesalcev, pari v ravni koloni); 

• nesklenjena kolona (koranti) (Ramovš, 1992). 

Oblika parnih plesov je določena z zaporedjem korakov in drugih gibnih prvin. Pomemben je 

odnos med plesalcema in njuna orientacija v prostoru. Poznamo obliki parnih plesov, pri 

katerih je par bodisi sklenjen (plesalca se ves čas držita, le za hip se lahko izpustita) bodisi 

nesklenjen: 

• ples po krogu (pari drug za drugim, značilno do 19. stoletja); 
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• prosto po plesišču (Ramovš, 1992). 

Plesalec solist se giblje prosto po prostoru, lahko je na sredini kroga (povštertanc) ali med 

plesnimi pari (ples z metlo), sam se odloči za določeno gibanje, lahko izraža svojo 

ustvarjalnost in domišljijo (Ramovš, 1992). 

2.2.1 SKUPINSKI PLESI 

Za najstarejše skupinske evropske in slovenske plese je značilno, da se plesalci primejo za 

roke in tečejo v polžastih ali kačastih zavojih. Skupina ima vodjo, ki vrsto vodi pod mostom 

dvignjenih rok plesalcev. Med najstarejše skupinske plese uvrščamo tudi kolo (Fuchs, 2006). 

2.2.1.1 Belokranjsko kolo 

Bela krajina je edina slovenska pokrajina, kjer so plesali kolo. Vzrok za to je v njeni 

zgodovini. Zaradi turških vpadov so v 16. stol. na to območje pribežali Uskoki, ki so s seboj 

prinesli svojo kulturo, ki se je potem pomešala z našo prvotno. Kolo so plesali ob spremljavi 

pesmi ali pa brez instrumentalne in pevske spremljave, takšen ples se imenuje mutasto kolo 

(Fuchs, 2006). 

2.2.2 PARNI PLESI 

 

Štajeriš 

Je eden najstarejših parnih plesov. Njegova matična domovina je Gornja Štajerska (Ramovš, 

1992). Razširjen je po vsej Sloveniji, le v Reziji ga ne poznajo. Sodi med snubitvene plese s 

figurami, kot je vrtenje dekleta pod dvignjeno fantovo roko in previjanjem obeh pod 

dvignjenimi sprijetimi rokami. Te figure omogočajo plesalcema obojestransko snubitev. 

Različice plesa so: štajeriš z okencem, oberštajeriš, štajeriš v troje, štrene vit, žakle šivat 

(Fuchs, 2006).  

Potrkana 

Ples se je k nam s Koroškega razširil v prvi polovici 19. stoletja. Plesali so ga na Gorenjskem, 

Dolenjskem, v Soški dolini in na Koroškem. Imena zanj so različna: ta potrkana, najpajeriš, 

majpajerš ali ta potrkan tajč (Ramovš, 1992). 
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Zibenšrit 

Slovenci so ga najverjetneje plesali že v 1. polovici 19. stoletja. Je zelo razširjen ples sedmih 

korakov. Nemški raziskovalci menijo, da sodi med staro izročilo, saj je imelo število sedem 

magičen pomen. Na Slovenskem ni doživel posebnih sprememb. Pleše se večinoma v 

sklenjenem paru in v smereh desno-levo ali naprej-nazaj. Na vzhodnem Štajerskem in v 

Prekmurju pa samo po krogu naprej. Različice: zibenšrit, zegmešrit, pekovska (Ramovš, 

1992). 

Polka na počez 

Je podobna zibenšritu, za njeno izvedbo pa je potrebno veliko prostora. Razširjen je predvsem 

na Gorenjskem. Skoraj povsod zraven pojejo parafrazo: »Joj, joj, joj, repa in fižol, kislo zelje 

in polenta, to je živež moj.« Njene različice pa so: najkatoiš, čadežpolka, črteš, lizipolka, 

carska kasa, gospod-gospa in prekmurska zvezda (Ramovš, 1992).  

Mazurka 
 
Ples izhaja s Poljske. Sredi 19. stoletja so jo plesali povsod na slovenskem ozemlju, razen v 

Beli krajini in v Reziji. Na Štajerskem se je prepletala s štajerišem, zato je nastala različica 

štajeriš-mazurka. Poznamo jo tudi pod imeni: mazolka, mazulka. Njene podvrste pa so: 

mrzulin, malender, šamarjanka (Ramovš, 1992). 

Šotiš 
 
Šotiš (nem. Schottisch) je bil v prvi polovici 19. stoletja zelo priljubljen po vsej Evropi. Zelo 

je podoben polki, v prvotni različici pa se je ohranil na vzhodnem Štajerskem in v Prekmurju. 

Različice: sotiš, pajeriš, pajrišpolka, cvajšrit, cotić, denček (Fuchs, 2006). 

Požugana 
 
Je ples, pri katerem  plesalci tolčejo z nogo ob tla, ploskajo in žugajo, pri tem pa lahko 

improvizirajo. Poznamo jo pod različnimi imeni: špicpolka, žugali smo (Fuchs, 2006). 

Krajcpolka 
 
Za krajcpolko je značilno, da plesalca z neobteženo nogo prekrižata obteženo in se dotakneta 

tal s prsti ali peto. Sestavljata jo dva sorodna plesa, ki se oblikovno med seboj prepletata. 

Različice: križpolka, peta-špica, kosmatača, poskakača(Fuchs, 2006).  
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Šuštarska in tkalečka 
 
Sta ostanek obrtniških cehovskih plesov. Pri šuštarpolki plesalci posnemajo čevljarsko delo 

kot npr. šivanje z dreto, zabijanje klinov … Ples spremlja tudi petje parafraz. Pri tkalečki pa 

so plesali samo moški, ki so s pretikanjem robca pod koleni nakazovali pretikanje tkalskega 

čolnička. Različice: šoštarska, šutarpolka, šoštarovi plesi (Fuchs, 2006). 

Brcpolka 
 
Pri brcpolki so plesalci odskakovali hkrati z obema nogama. Domneva se, da je ostanek 

nekdanjih plesov za plodnost. Odskoki bi bili lahko v povezavi s poskakovanjem pustnih 

maškar. Poskoki naj bi prikazali, kako visoko naj zraste lan. Različice: brcarpolka, hupipolka, 

hopečka, tčak, pastirica, rašpla, konjski ples (Fuchs, 2006). 

Polka 

Polka je danes eden najbolj priljubljenih ljudskih plesov pri nas. Na naše območje se je 

razširila sredi 19. stoletja. Večinoma jo plešejo tako, da se pari z navadnimi koraki ali s 

trikoraki brez odskakovanja vrtijo na mestu ali po krogu. Različice, ki se plešejo s poskoki ali 

odskoki, imajo posebna imena: tramblan, trablan, galop poka, ta poskočna, šaltin, drobljanc, 

toplarca, pajeriš (Fuchs, 2006). 

Valček 

Je ravno tako priljubljen in razširjen kot polka. K nam se je razširil iz nemških dežel v prvi 

polovici 19. stoletja. Različice: visoki valcer, nizki valcer, lahki valček, dvojni valček (Fuchs, 

2006).  

Kmečki valček 

Je mlajši ples, ki je na Slovensko prišel s Koroškega. Širil se je po šolah, zato je danes znan 

povsod. Pleše se na melodijo pesmi Ob bistrem potoku je mlin, zato ples imenujejo tudi: 

mlinček, mlinarska, mlinarovi ples (Fuchs, 2006).  

Rezijanski ples 

Rezijani plešejo drugače kot drugi Slovenci. Ples je po svoji obliki in zgradbi podoben 

mediteranskemu plesnemu izročilu. Plesalec in plesalka se postavita drug nasproti drugemu in 

z zibajočimi koraki menjavata mesti. Na koncu melodije udarijo z nogo ob tla. Glasbeno 
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spremljavo izvajata godca na citiri in brunkuli (malem basu na tri strune ali violončelu) 

(Fuchs, 2006).  

 

2.2.3 PLESNE IGRE 

 

Igre z nadštevilnim plesalcem 

Bistvo igre je menjavanje plesalcev in plesalk. Ker je eden preveč, ostane brez para in mora 

plesati z metlo ali plačati godcem. Primeri: ples z meto, krajcarski ples, lisičji rep, grabčev 

ples, polžev ples, beksl, trikot (Ramovš, 1992). 

Igre z izbiranjem soplesalca 

Plesalec/plesalka si izbira soplesalca/soplesalko s pomočjo blazine, ogledala ali stola. Takšne 

igre so priljubljene na porokah in praznovanjih. Primeri: špegltanc, pašaman, zmišljaj, 

pouštertanc, vajnkištanc, žesltanc, koroška (Fuchs, 2006). 

Fantovske igre: zvezda in igra s klobuki 

Parno število fantov sklene krog in se po ritmu pomika po krogu v levo. Ob določenem znaku 

se vsak parni spusti nazaj, tako da obvisi na neparnih. Pri tem nastane lik podoben zvezdi. Pri 

igri s klobuki pa fantje po ritmu drug drugemu jemljejo klobuk z glave in ga posajajo na 

svojo. Tisti, ki se zmoti, izpade (Fuchs, 2006). 

 

2.2.4 OTROŠKO PLESNO IZROČILO 

 

Otroško plesno izročilo je nastalo ob posnemanju plesov in iger odraslih. Na Slovenskem 

obsega preproste rajalne igre, ki so jih plesali v krogu, polkrogu ali vrsti. Pri ustvarjanju novih 

prvin se pogosto navezujejo na stare prvine, dodajajo jim nova besedila in jih po svoje 

imenujejo. Otroški plesi, ki so razširjeni pri nas so: 

• Ringa, ringa raja; 

• Kovtrčki; 
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• Ali je kaj trden most; 

• Rdeče češnje rada jem; 

• Bela, bela lilija; 

• Potujemo v Rakitnico; 

• Prišla majka s kolodvora … (Fuchs, 2006) 

 

2.3 GLASBENA SPREMLJAVA LJUDSKIH PLESOV 
 

Glasbena spremljava je pomemben del plesa in brez nje si ples težko predstavljamo. Vendar 

predvsem v Bosni in Hercegovini plešejo brez instrumentalne ali pevske spremljave, z nogami 

topotajo le ritem. Takšnemu plesu pravimo nemi ples. Na Slovenskem poznamo dva nema 

plesa, to sta trumf iz Pregrada in mutasto kolo iz Bojancev pri Vinici. Ostali plesi brez 

glasbene spremljave pa so bolj igre, npr. dreto šivat, kačo vit in pri fantih zvezda (Ramovš, 

1992). 

Peti plesi, ki imajo za glasbeno spremljavo samo petje, so značilni za Belo krajino, npr. 

metliško kolo. Samo ob petju izvajajo tudi igre: rešetca, Ringa, ringa raja, Bela, bela lilija, 

Gremo dekle v kolivrat. Peto-instrumentalni plesi so zelo redki. Glede na delež petja jih lahko 

ločimo v dve skupini: 

• pesem je vedno del plesa: hruške, jabuke, slive, lepa Anka, lipa moja, igraj kolo, 

pojšter tanc, Marko skače, krajcarski ples in Abraham; 

• pojejo le občasne parafraze: zibenšrit, mrzulin, ta potrkana (Ramovš, 1992). 

Ostali slovenski plesi se plešejo samo ob instrumentalni spremljavi. Skozi čas se je plesna 

spremljava zelo spreminjala. V srednjem veku so igrali na dude in različne piščali. V Vinici 

so ob spremljavi dud plesali vse do prve svetovne vojne. V 17. stoletju so dodali še gosli in 

prečno flavto. Za 18. stoletje je bil značilen sestav gosli-oprekelj-bas, v 19. stoletju pa se 

pojavijo še ostala pihala in trobila, oprekelj pa je počasi tonil v pozabo. Proti koncu 19. 

stoletja se godbi priključi diatonična harmonika, ki je kasneje ponekod povsod prevladala in 
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postala edino spremljevalno glasbilo. Znani so tudi tamburaški sestavi, ki spremljajo folklorne 

skupine v Beli krajini. Njihovi začetki segajo v čas pred prvo svetovno vojno (Ramovš, 

1992). 

Mirko Ramovš (1992) je o ritmu spremljav zapisal: »Večina plesnih melodij ima dvodobni 

(2/4) in tridobni (3/4, 3/8) ritem, le v dobršnem delu rezijanskih plesnih melodij in pri 

ziljskem prvem reju se menjavata tridobna in dvodobna mera (3/4 + 2/4), kar je značilno za 

slovensko ljudsko pesem in znamenje starejšega izročila.« 

Godec mora igrati ritmično in pripravljen mora biti na sodelovanje s plesalci. Pomembno 

vlogo ima tudi instrument. Za ples valčka in polke je zelo primerna diatonična harmonika, 

zato ni nič čudnega, da je izpodrinila violino in oprekelj (Ramovš, 1992). 

 

2.4 VLOGA PLESA 
 

Slovenci zelo radi plešemo. Včasih so radi plesali ljudske plese, danes pa so veliko bolj 

obiskani tečaji tujih plesov: hip hop, jazz, orientalski plesi, latinskoameriški plesi, sodobni 

ples … Pogosto plešemo na prireditvah in zabavah. 

Po mnenju Ramovša (1992) je ples tako včasih kot danes spremljal človekove mejnike, 

praznike in zaključke opravil. Njegova prvotna, magična vloga, se je ohranila le še pri pustnih 

in svatbenih šegah. Otroci so velikokrat na zabavah posnemali plese odraslih in jih pozneje 

skrivaj plesali kje na skednju ali na paši. Ko so šli prvič na ples, so morali plese že obvladati. 

To je čisto drugače kot danes, ko se plesa mladi učijo v šoli in na plesnih tečajih. Dekle je 

smelo prvič na ples, ko je bilo dovolj staro za ženitev, navadno pri sedemnajstih ali 

osemnajstih letih. Fantje pa, ko so začeli vasovati in ko so jih sprejeli v fantovsko družbo. 

Včasih so bili mladi s plesom sprejeti v svet odraslih. 

Slovenci smo zmeraj največ plesali na porokah. Ples je bil na porokah zelo pomemben, saj je 

spremljal ves njej potek. Vendar vse poroke niso bile enake. Razlikovale so se glede na sloj 

prebivalstva. Bogati so imeli dolge in razkošne poroke, veliko glasbenikov in posebne 

prostore za ples. Revnejši pa krajše, vendar nič manj vesele (Ramovš, 1992). 
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Plesi so bili med seboj zelo različni. Ponekod ženin in nevesta nista smela zaplesati pred 

polnočjo, saj naj bi to prinašalo nesrečo. V Porabju je nevesta najprej plesala z vsemi svati in 

šele nazadnje z ženinom. V Dražgošah pa je svat ob polnoči mladoporočenca  med plesom 

ovijal s trakovi, ki so predstavljali njuno trajno zvezo (Ramovš, 1992). 

Ples ima tudi v vsakdanjem življenju pomembno vlogo. Predvsem se je največ plesalo in se še 

pleše v predpustnem času in pustnem času. Plesanje je bilo s strani Cerkve prepovedano od 

pepelnice do velike noči, zato so v predpustnem času veliko plesali in se zabavali. V vsaki 

pokrajini so pustovali drugače, le na pustni torek so povsod plesali debelo repo in korenje za 

dobro letino. Prepovedi plesanja so se držali do druge svetovne vojne (Ramovš, 1992). 

Plesna sezona se je začela z velikonočnim ponedeljkom in je trajala vse do adventnega časa. 

Poleti in jeseni so lahko plesali na žegnanjih, sejmih, shodih, veselicah, kolinah, osebnih 

praznikih, ob zaključku kmečkih opravil … Ob času adventa pa niso plesali, ker so se 

pripravljali na božič. Prvi ples decembra je bil na Štefanovo, plesali pa so tudi zadnjo noč v 

letu, kot je v navadi še danes (Ramovš, 1992). 

Do plesa deklet so imeli včasih čisto drugačen odnos. Dekleta, ki so veliko plesala, so veljala 

za lahka, še posebej, če so plesala v gostilnah. Na ples niso smele same, morale so imeti 

spremstvo vrstnic, staršev ali bratov. Tudi plesalca si niso smele izbrati same, ampak so ob 

plesišču čakale, da fantje pridejo po njih. Zavrnitev je lahko vodila v pretep med fanti, zato je 

veljajo, da dekle nikoli ne sme dati »korbco« plesalcu. Fantje so morali za ples z dekletom 

plačati. Izkupiček od plesa so zapili v gostilni, potem ko so dekleta pospremili domov, včasih 

pa so jih tudi povabili zraven (Ramovš, 1992). 

Plesne zabave danes niso veliko drugačne kot v preteklosti. Še vedno plačamo vstopnino za 

prireditve ali prostovoljni prispevek. Pravila obnašanja so podobna, le pri izbiranju plesalcev 

oz. plesalk je razlika. Danes si lahko tudi dekleta izberejo plesalca. Lahko ga same povabijo 

ali zavrnejo tistega, s katerim ne želijo plesati. Dovoljeno jim je tudi, da gredo same na ples, 

saj spremstvo ni več obvezno (Ramovš, 1992). Ob plesu se mladi zabavajo in se sprostijo. 

Zaplešejo skoraj povsod, kjer je za to primerno (diskoteke, gostilne, veselice, koncerti …). 

Dobro je, da mladi to prijetno obliko druženja ohranjajo, saj se tako učijo vedenjskih pravil, 

strpnosti, natančnosti in ohranjajo ter utrjujejo medsebojne odnose. Zato je pomembno, da se 

otroci že v osnovni šoli naučijo plesnih osnov in si zagotovijo dobro izhodišče za nadaljnji 

plesni razvoj. 
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2.5 SLOVENSKI LJUDSKI PLESI V DRUGEM TRILETJU 
 

Ples je umetnostna zvrst, pri kateri učenci aktivno sodelujejo in ustvarjajo. Pomaga pri 

oblikovanju celostne podobe učenca, spodbuja razmišljanje in doživljanje (Neubauer, 2004). 

Ljudski plesi so del slovenske kulturne dediščine, zato je pomembno, da jih spoznajo tudi 

otroci v osnovni šoli. V drugem triletju se pojavljajo: 

• kot obvezni del pouka in so predpisani z učnima načrtoma glasbene in športne vzgoje; 

• pri folklornem krožku; 

• pri šolski otroški folklorni skupini. 

V drugem triletju učenci nadgrajujejo plesno znanje iz prvega triletja; spoznavajo značilnosti 

plesov posameznih pokrajin in plese spremljajo s petjem ali glasbili. Pri folklornem krožku 

spoznajo ljudske plese na zabaven način. Cilj krožka je rekreacija in ne nastopanje. Pri 

folklorni skupini pa sodelujejo najbolj motivirani otroci pod vodstvom strokovno 

usposobljenega mentorja. Na nastopih svoje delo skupina tudi javno predstavi (Fuchs, 2006). 

2.5.1 LJUDSKI PLESI KOT OBVEZNI DEL POUKA 

 

V Sloveniji je veliko folklornih krožkov in skupin, vendar niso vsi otroci vključeni v njih, 

zato je pomembno, da tudi redno šolsko izobraževanje prenaša ljudsko izročilo. V 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Mirko Ramovš (1984) pisal o tem, da je ljudsko 

izročilo v vzgojo in izobraževanje premalo vključeno in da bi moralo biti temeljno izhodišče 

pri spoznavanju kulturne zgodovine lastnega naroda (Knific & Knific, 2007). 

V starih osnovnošolskih učnih načrtih ni bilo predpisanih ciljev, ki bi določevali poučevanje 

ljudskih plesov in pesmi. Z učnimi načrti za devetletno osnovno šolo so napako deloma 

popravili, vendar za učence toliko predpisanega znanja še vedno ni dovolj. Zavedati se 

moramo, da z učenjem ljudskih plesov razvijamo različne psihofizične sposobnosti. Lahko jih 

uvrstimo v skriti kurikulum, saj v učnih načrtih niso natančno opredeljene (Knific & Knific, 

2007).  
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V drugem triletju z učenci še vedno večinoma v obliki igre obravnavamo načine hoje, teka, 

skoke, poskoke, obrate in jih učimo različnih prostorskih gibanj. Ritmični posluh razvijamo s 

hojo in tekom v 2/4 in 3/4 taktu, zraven lahko izrekajo tudi besedilo. Učitelji imajo na voljo 

veliko plesov in iger, s katerimi lahko razvijajo omenjene oblike gibanja. Pri izbiri plesov 

moramo upoštevati starost otrok in njihove psihofizične sposobnosti. V nižjih razredih 

začnemo z rajalnimi igrami in s plesi, sestavljenimi v dvokoraku, v petem in šestem razredu 

pa nadaljujemo z bočnimi koraki in valčkovim obratom. Zahtevnostne stopnje učenja ljudskih 

plesov so: 

• igre; 

• rajalne igre; 

• ples prilagojen starostni stopnji otrok,; 

• ples, kot je zapisan v literaturi; 

• plesne različice po pokrajinah slovenskega etničnega območja; 

• prilagojene plesne različice zaradi postavljanja formacijskih oblik na odru; 

• postavitev vsebinsko povezanega spleta (Fuchs, 2006). 

Ljudski ples je možno v šolo vpeljati tudi prek kulturnega dne (Ramovš, 1984: 24, Ramovš, 

1994: 44), vendar ne le kot predstavitev ljudskega plesa in nastop folklorne skupine, ampak 

morajo biti otroci sami vključeni v proces ustvarjanja. Le tako bodo izgubili strah in sram 

pred lastno tradicijo. Lahko si ogledajo tudi koncert, predstavo,  festivale in druge nastope 

skupin, ki se ukvarjajo z ljudskimi plesi. Videno je potrebno evalvirati, da si otroci razjasnijo 

nejasnosti (Knific & Knific, 2007). 

Glasbena vzgoja 

Ljudski plesi so obvezni del glasbene vzgoje. Cilji, ki se nanašajo na ljudske plese, predpisani 

z učnim načrtom za drugo triletje, so: 

• izvajajo rajalne igre, plese ter slovenske ljudske plese in plese drugih kultur ter 

narodov; 

• instrumentalno izvajajo slovenske ljudske plese ter 
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• oblikovanje pozitivnega odnosa do slovenske glasbene kulture (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011).  

V prenovljenem učnem načrtu ne najdemo predlaganih plesov za posamezni razred. V 

učbenikih Albince Pesek Glasba 4 (2005), Glasba 5 (2005) in Glasba 6 (2005) so predlagani 

slovenski plesi: ob bistrem potočku je mlin, šuštarpolka, kujtre šivat, točak, štajeriš in 

tribučko kolo, v učbenikih Brede Oblak Moja glasba 4 (2002), Moja glasba 5 (2003), Moja 

glasba 6 (2004) pa sta: adlešičko kolo in dopaši. 

Neubauer (2004) v učnem načrtu plesnih dejavnosti kot izbirni predmet za tretje triletje 

predlaga plese, ki niso zahtevni in bi bili po mojem mnenju primerni tudi za konec drugega 

triletja: hruške, jabolka, slive; potolčena, kovtre šivat; kosmatača; točak in Marko skače. 

Učitelji si lahko pri načrtovanju ure ljudskih plesov pomagajo tudi z dodatno literaturo. 

Barbara Sicherl-Kafol je napisala knjigi Ringaraja, pesem nas razvaja (2011) in Ringaraja, 

pesem nam ugaja (2009), v katerih so zbrani predlogi za glasbene dejavnosti in otroške 

ljudske igre ter plesi. Posebno poglavje o ljudskih plesih in igrah je napisala Adriana 

Gaberščik. V knjigi Ringaraja, pesem nas razvaja, je predstavila sedem otroških plesnih iger 

in plesov, ki se jih lahko igrajo in jih plešejo otroci. Plešejo lahko ob petju ali spremljavi 

glasbil. Predstavila je pesmi, igre in plese iz slovenskega narodnostnega ozemlja, ki jih po 

želji tudi prilagodimo domačemu okolju. Pri vsakem plesu je na kratko opisano od kod izvira 

in kako se pleše, dodan notni zapis pesmi in besedilo ter narisana odrska postavitev. 

Konstanca Zalar pa je v svojem poglavju predstavila te pesmi tudi v priredbah za Orffova 

glasbila. V knjigi Ringaraja, pesem nas razvaja, je Adriana Gaberščik predstavila še sedem 

ljudskih plesov, ki jih lahko plešejo otroci v osnovni šoli. Plesi so razumljivo opisani, prav 

tako je na zanimiv način ilustrirana odrska postavitev. Menim, da sta omenjeni knjigi res v 

veliko pomoč učiteljem, ker na tem področju večina učiteljev nima dovolj izobrazbe in tudi 

literature o poučevanju ljudskih plesov ni prav veliko. Primerna za mentorje folklornih skupin 

in učitelje je tudi knjiga Nežke Lubej: Pikapolonica, hvala za zlato kolo. V njej so opisani 

ljudski plesi primerni za otroško folklorno skupino, razdeljeni po zahtevnosti in primernosti 

različnim starostnim stopnjam. Opisi so opremljeni tudi z melodijami in fotografijami. Dodan 

je tudi opis noš, kako naj bi bila skupina oblečena (Lubej, 1992). 
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Športna vzgoja 

Pri športni vzgoji ni točno določenih plesov, ki bi jih morali učenci usvojiti, napisani so samo 
cilji v povezavi z ljudskimi plesi, katere naj bi učitelji realizirali: 

•  učenci zaznajo ritem v gibanju; 

• zaplešejo izbrane otroške, ljudske in zabavne plese; 

• oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

Predpisane praktične vsebine so: gibanja posameznih delov telesa v različnih smereh, na 

različnih ravneh in z uporabo različne sile in povezovanje ljudskih plesov posameznih 

pokrajin v sklop. Teoretično pa morajo poznati ljudske plese slovenskih pokrajin in njihove 

značilnosti (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

V nižjih razredih učimo naslednje prostorske oblike: 

• poljubno razporejeni po plesišču – posameznik, par, majhne skupine; 

• kolona – nesklenjena in sklenjena; 

• polkrog – sklenjen in nesklenjen; 

• krog – sklenjen in nesklenjen, krog parov; 

• par – sklenjen in nesklenjen (Fuchs, 2006). 

Metodika poučevanja ljudskih plesov  

Ura poučevanja ljudskih plesov je sestavljena iz ogrevanja, glavnega dela in sklepnega dela. 

Vsak učitelj mora sam presoditi, koliko časa si bo vzel za posamezni del ure. V uvodnem delu 

ure motiviramo učence in jih fiziološko ogrejemo. Z ogrevanjem pripravimo telo na večje 

napore, krepimo mišice, razvijamo koordinacijo, razvijamo ritmični posluh in vzdržujemo 

kondicijo. S primerno izbranimi vsebinami vzpostavimo prijetno razpoloženje, krepimo 

medsebojno sodelovanje in disciplino. V drugem triletju uporabimo igre, pesmi in posamezne 

plesne oblike. V glavnem delu ure učenci pridobivajo nova teoretična in praktična znanja, 

vadijo že naučene plese, skupaj ustvarjajo nove postavitve spletov, razvijajo delovne navade, 

spoštljiv odnos do ljudskih plesov in vztrajnost. V sklepnem delu ure zmanjšamo intenzivnost 
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gibanja s sproščujočimi dejavnostmi, ponovimo pridobljeno znanje in jih navajamo na 

samoanalizo (Fuchs, 2006). 

Branko Fuchs (2006) v svoji knjigi za drugo triletje predlaga naslednje plese: 

• četrti razred: Gredo Abrahama; 

• peti razred: Sedem korakov, zibenšrit; 

• šesti razred: Mlinček. 

V nadaljevanju bom vsak ples na kratko predstavila in opisala metodični postopek učenja. 

Gredo Abrahama 

Opis plesa: Ta ples lahko drugače imenujemo tudi kačo vit ali cug pelati. Večinoma so ga 

plesali pred koncem svatbe. Opisala bom različico plesa iz Prigorice na Dolenjskem. Eden od 

plesalcev vodi kolono in jo prosto vije po prostoru. Kar počne vodja, to posnemajo vsi ostali. 

Zraven instrumentalne spremljave pojejo pesem o Abrahamu. 

Začetni položaj in drža: Učenci se postavijo v kolono in se primejo za roke. Vsak z desno 

roko prime levico učenca pred njim. Tečejo po ritmu melodije, najprej skočijo z desno nogo 

naprej, nato pa z levo. Lahko začnejo tudi obratno. 

Metodični postopek učenja plesa: Otroke najprej naučimo besedilo in melodijo, nato se 

usedejo v krog in posnemajo učitelja. Naslednja stopnja je, da posnemajo enega od učencev, 

nato pa vsak učenec pokaže svoj gib. Sledi postavitev v krog in posnemanje gibov drug 

drugega. Na koncu se postavijo v kolono in odplešejo celoten ples (Fuchs, 2006). 

Sedem korakov, zibenšrit 

Opis plesa: Pari se poljubno postavijo na plesišče. V prvem delu plesa gredo sedem bočnih 

korakov v levo in desno, v drugem pa tri v levo in tri v desno ter se v štirih korakih obrnejo. 

Drugi del ponovijo. Temu sledi 16-taktna vrtenica. 

Začetni položaj in drža: Plesalec in plesalka se postavita drug nasproti drugemu. Plesalec 

prime z desno roko plesalko za levo pleče, plesalka pa z levo roko plesalca za njegovo desno 

pleče. Plesalčeva levica in plesalkina desnica se v levo naprej skleneta v višini plesalkinih 

ramen (Fuchs, 2006).  
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Metodični postopek učenja plesa: Učenci se postavijo v krog, z levim bokom se obrnejo v 

središče kroga in se primejo za roke. Ob spremljavi petja ali instrumentalne spremljave hodijo 

po krogu v levo. Vedno začnejo z zunanjo nogo. Vadijo tudi hojo po krogu v desno. 

Naslednja stopnja je, da med hojo po krogu dvakrat po sedmem, dvakrat po tretjem in enkrat 

po četrtem koraku pokrčijo koleno. Nato vadijo še po krogu v desno. Ko to usvojijo, se učenci 

postavijo v krog tako, da so obrnjeni z obrazom v središče kroga. V prvem delu pesmi s 

sedmimi koraki hodijo v središče kroga in nato s sedmimi nazaj. Potem v drugem delu pesmi 

stopijo tri korake naprej in tri nazaj, roke spustijo ob telo in v štirih korakih naredijo obrat v 

desno. Na koncu ta plesna obrazca združimo v ples in vadimo (Fuchs, 2006). 

Mlinček 

Opis plesa: Pleše se po krogu. Plesalec in plesalka naredita tri bočne korake s prikorakom po 

krogu v desno in hkrati v višini prsnega koša krožita s sklenjenimi rokami, kot da posnemata 

vrtenje mlinskega kolesa. Po tretjem bočnem koraku se neobtežena noga ne priključi, ampak 

ostane v razkoraku. V tem položaju vsak zase dvakrat ploskneta. Vse to ponovita po krogu v 

levo, nato pa zaplešeta valček v desno in levo. 

Začetni položaj in drža: Plesalec in plesalka se postavita drug nasproti drugega, plesalka je z 

obrazom obrnjena v središče kroga. Primeta se za nizko spuščene roke. 

Metodični postopek učenja plesa: Otroci se postavijo v krog in se primejo za roke. Med 

petjem pesmi Mlinček zamahujejo z rokami naprej in nazaj. Naslednji korak učenja je, da v 

času besedila »cin, cin« dvakrat plosknejo spredaj v višini prsi in ob ponovitvi dvakrat zadaj. 

Sledi učenje bočnih korakov, kroženja z rokami in ploskanja. Ko učenci znajo prvi del plesa, 

jih naučimo valčkov trikorak naprej in nazaj na mestu. Nato tem valčku dodamo sprva zelo 

počasno obračanje para na mestu v desno, ki ga kasneje lahko pospešimo. Ko učenci 

obvladajo desne obrate, jih naučimo še leve. Na koncu prvi in drugi del združimo v celoto in 

vadimo ples (Fuchs, 2006). 

Vzgojna načela plesne vzgoje 

Breda Kroflič (1992) v knjigi Ustvarjalni gib in plesna vzgoja za najmlajše piše o vzgojnih 

načelih, ki jih moramo upoštevati pri poučevanju plesa: 

1. NAČELO AKTIVNOSTI 
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Otrokovo aktivnost usmerjamo v gibalno izražanje in ustvarjanje. Prostor moramo primerno 

pripraviti, razdeliti otroke v skupine in jih ustrezno motivirati za gibanje. 

2. NAČELO INTERESA 

Otroke razdelimo v skupino glede na interese, omogočiti pa jim moramo tudi spoznavanje 

ostalih skupin in aktivnosti. 

3. NAČELO INDIVIDUALIZACIJE 

Tudi pri plesnih dejavnostih moramo upoštevati osebnostne značilnosti posameznega otroka. 

Pripraviti moramo takšne dejavnosti, pri katerih se lahko posamezni otroci uveljavijo, so 

pohvaljeni in sprejeti v skupini. To velja za vse otroke, še posebej za tiste, ki zaostajajo na 

določenem področju ali pa prehitevajo povprečne zmožnosti skupine. 

4. NAČELO USTREZNOSTI RAZVOJNI STOPNJI 

Dejavnosti in metodični postopki morajo ustrezati razvojni stopnji otrok. Za to sta primerni 

skupinska in individualna oblika dela. 

5. NAČELO NAZORNOSTI IN DOŽIVETOSTI 

Otrok si v okolju nabira izkušnje in predstave, ki jih izrazi z gibanjem. Če je le možno, ples 

neposredno opazujemo na predstavah, koncertih … 

6. NAČELO ŽIVLJENJSKE IN PSIHIČNE BLIŽINE 

Življenjska bližina otroka je danes veliko boj obsežna kot včasih. Otroci so razgledani, preko 

medijev in potovanj spoznavajo svet. Spodbujati moramo otrokov spontan gibalni izraz ob 

risankah, predstavah, koncertih … 

7. NAČELO POSTOPNOSTI IN SISTEMATIČNOSTI 

Postopno in sistematično dosegamo bogatenje otrokovih plesnih sposobnosti. Postopno 

oblikujemo plesne motive in sistematično izbiramo spodbude, tako da širimo krog spodbud in 

vključujemo vsa možna področja. 
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2.5.2  LJUDSKI PLESI PRI FOLKLORNEM KROŽKU 

 

Pri folklornem krožku se učenci učijo ljudske plese za svoje veselje in zabavo. Ta dejavnost je 

rekreativna, zato moramo temu primerno prilagoditi zahtevnostno raven (Fuchs, 2006). 

Za drugo triletje so primerne vsebine: 

• ljudske otroške plesne igre s hojo, tekom, poskoki na eni in na obeh nogah; 

• prilagojeni ljudski plesi s preprostimi oblikami gibanja po prostoru; 

• ljudski parni plesi v dvokoračni obliki; 

• lažji izbor ljudskih plesov (žakle šivat, beksl, metla, sirota) (Fuchs, 2006). 

Ura je razdeljena na tri dele: ogrevanje, glavni in sklepni del. Zaradi zabavnega značaja 

krožka uveljavljamo notranjo diferenciacijo, upoštevamo želje otrok, prilagodimo plese v igre 

in stopnjujemo zahtevnost plesov. Manj spretne pare postavimo na sredino kolone ali med 

spretnejše pare v krogu. Če imajo težave s plesom trikoračne polke ali valčka, jim dovolimo, 

da plešejo dvokoračno obliko. Pri plesih z nadštevilnim plesalcem damo najprej možnost 

izbiranja manj spretnim. Spretnejši pari naj demonstrirajo nov ples, vrtenico … Pomembno je 

tudi, da učence navadimo na pripravo in pospravljanje rekvizitov. Če na šoli ne deluje 

folklorna skupina, lahko enkrat letno povsem spontano otroci predstavijo ljudske plese in na 

prireditev povabijo sošolce, starše, učitelje … Folklorni krožek pa lahko povežemo tudi z 

dramskim ali etnološkim krožkom (Fuchs, 2006). 

2.5.3  OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA 

 

Prve otroške folklorne skupine so se pojavile v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Bile so 

povsem plesne in otroci so plesali prirejene postavitve odraslih skupin. Konec sedemdesetih 

let 20. stoletja je že veljajo mnenje: »Vsi smo enotni, naj otroci ne posnemajo odraslih. 

Ustvarijo naj si skupaj s svojimi mentorji svoj lasten izraz, ki naj temelji na igricah in plesih, 

ki so tej razvojni stopnji primerni.« (Ravnikar, 1980 po Knific & Knific, 2007, 46.) Glavni 

cilj nekaterih otroških folklornih skupin danes je živi muzej (Knific & Knific, 2007). Knific je 

o tem zapisal: »Če naj bi otroške folklorne skupine sledile načelom živega muzeja, bi se 

morale ukvarjati izključno z otroškim izročilom – z otroškimi igrami, otroškimi plesi, 
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otroškimi pesmimi in kostumi. Živemu muzeju se niso približevale niti skupine, ki so občasno 

za potrebe šolskih predstav nastajale na šolah. Otroci so se v njih učili preprostejše plese.« 

Danes otroške folklorne skupine niso več pomladek odraslih, ampak poustvarjajo otroško 

izročilo. Združujejo otroke stare od 4 do 14 let in otroško ljudsko izročilo povezujejo s 

prilagojenimi plesi odraslih. V ospredju je otroška igra. V svoje programe vključujejo 

instrumentaliste na različnih glasbilih (Knific & Knific, 2007). 

Delo v folklorni skupini je najzahtevnejša oblika poučevanja ljudskih plesov. Skupine morajo 

voditi ustrezno usposobljeni učitelji ali zunanji mentorji. Učenci naj se v skupino vključijo 

prostovoljno, priporočljivo je, da so skupaj učenci približno iste starosti. Na manjših šolah so 

v skupini tudi učenci različnih starosti. V prvem triletju lahko skupino vodijo učitelji 

razrednega pouka, ki so opravili izobraževanje o ljudskih plesih, v drugem in tretjem triletju 

pa učitelji športne vzgoje ali ostali ustrezno usposobljeni učitelji in zunanji mentorji. Vodja 

skupine mora pripraviti letni načrt dela, za vodenje pa mora imeti različne sposobnosti: 

marljivost, zaupanje, sproščenost, natančnost, odgovornost, sposobnost demonstracije, 

razlage, organiziranja, mora biti dobro strokovno podkovan, ustvarjalen, komunikativen in 

iznajdljiv (Fuchs, 2006). 

 Oblikovanje spleta 

V odrski predstavitvi otroci predstavijo tematsko povezane ljudske plese, pesmi, šege, navade 

in otroške igre. Kakovostna odrska postavitev vsebuje vse elemente. Najprej izberemo 

vsebine, ki bodo vključene v splet. Vodja jih lahko izbere iz domačega okolja ali iz literature. 

V prvem in drugem triletju naj prevladujejo rajalne igre, proti koncu drugega triletja pa naj 

jedro predstavljajo lažji skupinski in parni plesi. Pri sestavi je potrebno upoštevati starostno 

stopnjo otrok in njihove plesne, pevske, dramske sposobnosti. Vedno poiščemo dobre 

lastnosti skupine in jih poudarimo. Nato pripravimo osnutek spleta, v katerem zapišemo: 

delovni naslov, kratko vsebino, plese, melodije, pesmi, šege oblačila in rekvizite. Po 

pogovoru z otroki skupaj oblikujemo končno podobo spleta, ki jo lahko kasneje po potrebi 

preuredimo. Ko je splet sestavljen in učenci obvladajo plese, je potrebno postavitev še 

nekajkrat odplesati, da odpravimo manjše vsebinske in oblikovne napake. Pomembno je, da 

plesalce pripravimo na ustrezno reagiranje ob nepredvidljivih odrskih dogodkih, še posebej 

takrat, ko skupina nastopa v težkih pogojih. Ne smemo pozabiti tudi na vaje v nošah. 

Zaključek napornega dela je nastop pred občinstvom. Dobro je, da nekoga določimo, naj nam 

splet posname s kamero. Nastopu sledi kratka analiza, katera naj vsebuje predvsem pozitivne 
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elemente, opažene glavne napake, izstopajoče posamezne napake pa razložimo osebno 

(Fuchs, 2006). 

V prilogi 2 bom predstavila primer zapisa spleta slovenskih ljudskih plesov za drugo triletje. 

To je pisna priprava mentorjev folklornih skupin za poučevanje slovenskih ljudskih plesov v 

otroški folklorni skupini. 

Izhodišča za vrednotenje spleta v drugem triletju  

Iz spodaj navedenih izhodišč strokovni ocenjevalci na tekmovanjih ocenjujejo  folklorne 

skupine drugega triletja ali pa so ta izhodišča namenjena mentorjem folklornih skupin, da 

lažje podajo analizo tekmovalnega nastopa. Ocenjuje se program, izvedba, videz skupine in 

splošni vtis. 

» Drugo triletje: 

1. Program: 

• izbor celotnega programa – igre in plesi v ustreznem razmerju, trajanje spleta 

do 6 minut; 

• vključevanje iger, šeg in navad; 

• izbor plesov; 

• izbor vodilne in drugih pesmi v spletu; 

• glasbena spremljava – ustrezna priredba. 

2. Izvedba: 

• tekoča in doživeta izvedba; 

• vplesanost skupine; 

• izkoriščenost prostora; 

• sproščenost in doživeta igra posameznikov, parov in celotne skupine; 

• kakovost vokalne in instrumentalne izvedbe. 
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3. Videz skupine: 

• starostni stopnji primerna oblačila in ustreznost rekonstrukcije noš; 

• urejenost izvajalcev; 

• odnos otrok do noše. 

 

4. Splošni vtis: 

• glede na vsa predhodna izhodišča s poudarkom na sproščenem in doživetem 

podajanju iger in ljudskih plesov.« (Fuchs, 2006, 136.) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Diplomsko delo obravnava poučevanje slovenskih ljudskih plesov v drugem triletju. To 

tematiko sem si izbrala zaradi čedalje večje zapostavljenosti ljudskih plesov v današnji družbi. 

Če ne bi bili vključeni v osnovnošolski učni načrt, jih marsikateri otrok sploh ne bi nikoli 

spoznal. Pomembno je, da otroci slovenske ljudske plese spoznajo, saj so del naše zgodovine, 

zato imajo pri predstavljanju le-teh imajo razredni učitelji pomembno vlogo. Že od vrtca 

naprej se otroci srečujejo z ljudskim izročilom, v prvem triletju spoznajo enostavne ljudske 

plese, svoje znanje pa poglabljajo in nadgrajujejo v drugem in tretjem triletju. Z diplomskim 

delom želim ugotoviti, kateri in koliko so slovenski ljudski plesi v drugem triletju prisotni na 

šolah v moji okolici, kakšno je strokovno in metodično znanje učiteljev o njih, ali imajo 

težave pri njihovem poučevanju, kako ocenjujejo svoj trud za ohranjanje plesov in kakšen 

odnos imajo do poučevanja le-teh. 

3.2 CILJI 
 

Cilji diplomskega dela so naslednji: 

• Ugotoviti, katere slovenske ljudske plese učitelji najpogosteje poučujejo v drugem 

triletju. 

• Ugotoviti, koliko so slovenski ljudski plesi prisotni pri pouku glasbene in športne 

vzgoje v drugem triletju. 

• Ugotoviti, s kom sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti s slovenskimi ljudskimi plesi in 

zakaj. 

• Ugotoviti, ali imajo kdaj strokovne ali metodične težave pri poučevanju slovenskih 

ljudskih plesov in kakšni so vzroki za to. 

• Ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo svoje strokovno in metodično znanje o slovenskih 

ljudskih plesih in svoje spretnosti plesanja le-teh. 

• Ugotoviti, kakšen odnos imajo do poučevanja slovenskih ljudskih plesov. 
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• Ugotoviti, kako ocenjujejo svoj trud za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

Raziskovalna vprašanja: 

• Katere slovenske ljudske plese učitelji najpogosteje poučujejo v drugem triletju? 

• Kako pogosto učitelji v drugem triletju vključujejo slovenske ljudske plese v pouk pri 

glasbeni in športni vzgoji? 

• S kom najpogosteje sodelujejo, ko načrtujejo dejavnosti s slovenskimi ljudskimi plesi 

in zakaj? 

• Ali imajo strokovne in metodične težave pri poučevanju slovenskih ljudskih plesov in 

kakšni so vzroki za njih? 

• Kako ocenjujejo svoje strokovno in metodično znanje o slovenskih ljudskih plesih?  

• Kakšen odnos imajo do poučevanja slovenskih ljudskih plesov? 

• Ali so mnenja, da veliko naredijo za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov? 

Hipoteze: 

• Hipoteza 1: Predvidevam, da učitelji v drugem triletju najpogosteje poučujejo 

slovenske ljudske plese, ki so vključeni v učbenike za glasbeno vzgojo. 

• Hipoteza 2: Predvidevam, da učitelji v drugem triletju slovenske ljudske plese 

občasno vključujejo v pouk glasbene in športne vzgoje. 

• Hipoteza 3: Predvidevam, da učitelji najpogosteje sodelujejo z mentorji plesnih 

zunajšolskih dejavnosti zaradi premalo praktičnih izkušenj s plesanjem slovenskih 

ljudskih plesov. 

• Hipoteza 4: Predvidevam, da imajo učitelji strokovne in metodične težave pri 

poučevanju ljudskih plesov zaradi premalo teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj s 

plesanjem ljudskih plesov. 

• Hipoteza 5: Predvidevam, da so učitelji mnenja, da je njihovo strokovno in metodično 

znanje o slovenskih ljudskih plesi slabo in da tudi svoje spretnosti plesanja le-teh 

ocenjujejo kot slabe. 

• Hipoteza 6: Predvidevam, da imajo učitelji majhen interes za poučevanje slovenskih 

ljudskih plesov, da se jim poučevanje zdi pomembno za ohranjanje ljudskega izročila, 
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da so mnenja, da bi morali plese poučevati mentorji folklornih skupin, da jim je 

poučevanje ljudskih plesov zelo zahtevno in da se ob tem počutijo neprijetno. 

• Hipoteza 7: Predvidevam, da so učitelji mnenja, da ne naredijo dovolj za ohranjanje 

slovenskih ljudskih plesov. 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 
 

Pri empiričnem raziskovanju sem uporabila deskriptivno oz. opisno raziskovalno metodo. Kot 

instrument raziskovanja sem izvedla anketo med učiteljicami in učitelji drugega triletja 

razrednega pouka na osnovnih šolah v okolici Brežic. 

3.5 OPIS VZORCA 
 

Uporabila sem neslučajnostni priložnostni vzorec, ki je zajemal 24 učiteljev in učiteljic od 4. 

do 6. razreda iz naslednjih osnovnih šol: OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Globoko, OŠ 

Artiče in OŠ Leskovec pri Krškem. 

3.6 MERSKI INSTRUMENT 
 

Pri raziskavi sem uporabila pisni anketni vprašalnik kombiniranega tipa s tremi zaprtimi, 

štirimi odprtimi vprašanji, s tremi kombiniranimi vprašanji, eno številčno ocenjevalno 

lestvico in Likertovo lestvico stališč. Vprašanja so postavljena od splošnih k specifičnim. Prva 

tri vprašanja so splošna (spol anketiranca, delovna doba, delovno mesto), ostala pa se 

nanašajo na ljudske plese. Pri vsakem vprašanju je anketiranec imel na izbiro vsaj tri 

odgovore. Pri sestavljanju sem si pomagala s hipotezami, katere lahko na podlagi anketnega 

vprašalnika zavržem ali potrdim. Anketiranim sem z uvodnim nagovorom ankete zagotovila, 

da je anketa anonimna in da bodo rezultati uporabljeni le v raziskovalne namene. 

3.7 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Najprej sem dvema učiteljicama razdelila poskusni vprašalnik. Popravila sem morebitne 

napake ali nejasnosti in sestavila končno različico anketnega vprašalnika. Razdelila sem ga 

med 24 učiteljic in učiteljev. Podatke sem zbirala na šolah v moji domači okolici. Uporabila 
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sem naslednje statistične parametre: absolutna frekvenca (f), relativna frekvenca (%) in 

aritmetična sredina. Rezultate sem prikazala v tabelah. 

3.8 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju sem zbrala rezultate anketnih vprašalnikov, ki sem jih razdelila med učitelje 

drugega triletja. Tabele in njihove interpretacije si sledijo v enakem vrstnem redu, kot si 

sledijo vprašanja na vprašalniku in hipoteze. 

3.8.1 Spol anketirancev 

 

SPOL f f % 

Moški 4 17 

Ženski 20 83 

SKUPAJ 24 100 

 

Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učiteljev glede na spol 

V raziskavi je sodelovalo 20 žensk (83 %) in 4 moški (17 %). Skupno število anketiranih je 

24. 

3.8.2 Delovna doba anketirancev 

 

Anketirani učitelji in učiteljice imajo delovno dobo od enega leta do dvaintrideset let. 

Povprečna delovna doba je 14 let. Aritmetično sredino sem izračunala po spodaj navedenem 

obrazcu. 

 

Račun: 

X1 + X2 + X3 + … X24 / 24 = 13,7 
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X = delovna doba posameznika 

 

3.8.3 Šola, v kateri so anketiranci zaposleni 

 

OSNOVNA ŠOLA f f % 

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 6 25 

OŠ Artiče 5 21 

OŠ Leskovec pri Krškem 7 29 

OŠ Globoko 6 25 

SKUPAJ 24 100 

 

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učiteljev glede na šolo, na kateri 

poučujejo 

Anketne vprašalnike sem razdelila na štirih osnovnih šolah. Na osnovnih šolah Maksa 

Pleteršnika Pišece in Globoko je sodelovalo 6 učiteljev/učiteljic, najmanj anketnih 

vprašalnikov so izpolnili na OŠ Artiče, tj. 5, in največ na OŠ Leskovec pri Krškem, kjer je 

sodelovalo 7 učiteljev/učiteljic. 

3.8.4 Vrste ljudskih plesov, ki jih učitelji/učiteljice poučujejo pri glasbeni in 
športni vzgoji 

 

Anketirani so v odgovoru navedli naslednje plese: ob bistrem potoku; poskočna polka; kovtre 

šivat; žakle šivat; ples z metlo; kolo; abraham; šuštarska; krajc polka; polka; valček; zibenšrit; 

cerartanc in Izak, Jakob, Abraham. Po mojih predvidevanjih so učitelji navajali plese, ki so v 

učbenikih Albince Pesek in Brede Oblak, napisali pa so tudi nekaj ostalih plesov, ki so tudi 

zelo znani, npr. rašpla; lepa bela lilija; ples z metlo ... Učiteljice, ki so mentorice foklornih 

skupin, so navedle tudi ostale plese, ki niso predlagani v učbenikih, npr. drobljanc. 
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Na podlagi rezultatov lahko hipotezo številka 1, v kateri sem predvidevala, da učitelji 

najpogosteje poučujejo plese, ki so predlagani v učbenikih za glasbeno vzgojo, potrdim. 

Naštevali so predlagane plese, čeprav imajo z učnim načrtom proste roke in lahko izberejo 

kateri koli ples. Mislim, da so vzroki za to lahko zelo različni: ali učitelji ne poznajo drugih 

plesov, ali nimajo interesa da bi iskali drugačne plese, ali pa se jim zdijo predlagani plesi 

najlažji. To so samo moja ugibanja, sedaj vidim, da bi bilo dobro, da bi anketirance 

povprašala tudi o tem. 

3.8.5 Pogostost poučevanja ljudskih plesov pri pouku glasbene in športne vzgoje 

 

Kako pogosto vključujete 

ljudske plese v svoje delo 

pri glasbeni in športni 

vzgoji? 

f f % 

redko (0–1-krat letno) 6 25 

občasno (2–3-krat letno) 10 42 

pogosto (4–5-krat letno) 5 21 

zelo pogosto (6-krat letno ali 

več) 
3 12 

SKUPAJ 24 100 

 

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov učiteljev na vprašanje: Kako 

pogosto vključujete ljudske plese v svoje delo pri glasbeni in športni vzgoji? 

 

Največ anketiranih (42 %) občasno vključuje ljudske plese v svoje delo, 25 % 

učiteljev/učiteljic redko poučuje ljudske plese ali jih sploh ne, 21 % jih poučuje pogosto, redki 

pa so tudi tisti, ki jih v svoje delo vključujejo šestkrat letno ali več.  
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Na podlagi odgovorov anketirancev lahko hipotezo številka 2, v kateri predpostavljam, da 

učitelji občasno poučujejo ljudske plese, potrdim. Zdi se mi, da so ljudski plesi premalokrat 

vključeni v pouk. Učitelji bi se morali bolj zavzemati za ohranjanje in prenašanje kulturne 

dediščine. Dobro bi bilo, če bi jih vsaj šestkrat letno vključili v pouk glasbene ali športne 

vzgoje. 

3.8.6 Sodelovanje učiteljev/učiteljic z okoljem pri načrtovanju dejavnosti z 
ljudskimi plesi in vzroki za to 

 

odgovor f f % 

S starši otrok. 0 0 

S starimi starši otrok. 2 8 

Z osebami, ki vodijo 

izvenšolske dejavnosti. 
4 17 

Z učiteljem/učiteljico 

razrednega pouka. 
4 17 

Z učiteljem/učiteljico 

glasbene ali športne vzgoje. 
5 21 

Z nobenim. 9 37 

Drugo. 0 0 

SKUPAJ 24 100 

 

Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov učiteljev na vprašanje: S 

kom najpogosteje sodelujete, ko načrtujete dejavnosti z ljudskimi plesi? 

Rezultati so pokazali, da 37 % učiteljev pri poučevanju ljudskih plesov ne sodeluje z nikomer. 

17 % anketiranih sodeluje z osebami, ki vodijo izvenšolske dejavnosti in prav tako 17 % z 

učiteljem razrednega pouka. Presenetilo me je to, da več učiteljev sodeluje z učiteljico 
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glasbene vzgoje (21 %) kot pa z osebami, ki vodijo izvenšolske dejavnosti. Le dva 

anketiranca (8 %) sodelujeta s starimi starši otrok, s starši otrok pa ne sodeluje nihče.  

S hipotezo številka 3 sem predvidevala, da učitelji zaradi premalo praktičnih izkušenj 

največkrat sodelujejo z osebami, ki vodijo izvenšolske dejavnosti. Na podlagi teh rezultatov 

moram hipotezo ovreči. Večina anketiranih ne sodeluje z nikomer, kar je zame res 

presenetljivo. Menim, da je pomembno, da učitelji sodelujejo z ostalimi sodelavci, starši, 

starimi starši … S tem lahko dobijo pomoč in nove ideje pri načrtovanju dejavnosti, širijo 

svojo razgledanost, strokovno in metodično znanje o plesih, otrokom dajejo vzor povezovanja 

z okoljem in kvalitetnega timskega dela. 

Če so anketiranci pri prejšnjem vprašanju obkrožili a, b, c, d ali e, so morali navesti vzrok/-e 

za sodelovanje, sicer so to vprašanje izpustili. 

V nadaljevanju navajam nekaj vzrokov za sodelovanje: 

»Plese poučuje učiteljica, ki ima na tem področju več izkušenj in znanj.« 

»Sodelovanje je pogojeno z izkušenejšo sodelavko na tem področju.« 

»Stari starši poznajo določene lokalne značilnosti ljudske glasbe, pogosto so vključeni v 

društva, ki ohranjajo ljudsko izročilo, hkrati pa se na ta način povezujemo z okoljem.« 

»Večina otrok obiskuje folklorni krožek, zato pri urah glasbene vzgoje vadimo za nastop.« 

»Plese v višjih razredih poučuje tudi učitelj ŠV. Z njim sodelujem zato, da se ne ponavljava in 

zaradi izmenjave mnenj.« 

»Zaradi strokovnega znanja.« 

»Stari starši poznajo še kakšen ples.« 

»Ker me sodelavci opozorijo na novosti in posebnosti.« 

Med podanimi odgovori je najbolj pritegnil mojo pozornost odgovor učiteljice, da pri urah 

glasbene vzgoje vadijo za nastop. To se mi zdi neprimerno, kajti ure glasbene vzgoje naj bi 

bile namenjene spoznavanju novih plesov, le-ti pa naj bi bili primerni za vse učence. Tisti 

učenci, ki ne obiskujejo folklornega krožka, se tako ne počutijo sprejeti, lahko imajo težave 

pri usvajanju korakov … Če večina plesne korake že pozna, nekaj učencev pa ne, lahko 
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prehiter tempo onemogoča kvalitetno in prilagojeno učenje posameznika. Učenci se lahko 

počutijo izgubljeni, večini, ki korake že zna, pa lahko postane dolgčas. Zato menim, da pri uri 

glasbene vzgoje ni smiselno ponavljati plesov folklornega krožka, ampak omogočiti učencem 

spoznavanje novih plesov, pri katerih vsi učenci začnejo z enakim predznanjem. 

Večinoma so učitelji odgovarjali, da imajo premalo strokovnega in praktičnega znanja o 

plesih, zato sodelujejo z izkušenejšimi sodelavci in starimi starši. Zopet lahko hipotezo 

številka 3 ovržem, saj učitelji večinoma sodelujejo z izkušenejšimi, ker imajo premalo 

strokovnega znanja o plesih in ne zaradi premalo praktičnih izkušenj s plesanjem ljudskih 

plesov. 

3.8.7  Strokovne in metodične težave pri poučevanju ljudskih plesov in vzroki za 
njih 

 

Ali imate kdaj strokovne ali 

metodične težave pri 

poučevanju slovenskih 

ljudskih plesov? 

f f % 

da 14 58 

ne 10 42 

SKUPAJ 24 100 

 

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov učiteljev na vprašanje: Ali 

imate kdaj strokovne ali metodične težave pri poučevanju slovenskih ljudskih plesov? 

 

Če so anketiranci pri prejšnjem vprašanju odgovorili z da, so morali pri naslednjem vprašanju 

obkrožiti vzroke za težave, drugače so to vprašanje izpustili. 
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VZROKI ZA TEŽAVE f f % 

Premalo dosegljive literature. 0 0 

Premalo teoretičnega znanja. 5 36 

Premalo organiziranih 

dodatnih izobraževanj. 
4 28 

Nemotiviranost učencev za 

ples. 
0 0 

Premalo praktičnih izkušenj s 

plesanjem slovenskih 

ljudskih plesov. 

5 36 

Lastna plesna nespretnost. 0 0 

Drugo. 0 0 

SKUPAJ 14 100 

 

Tabela 6: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov učiteljev na deveto vprašanje 

Z 8. in 9. vprašanjem sem želela izvedeti, ali imajo učitelji/učiteljice kdaj metodične in 

strokovne težave pri poučevanju slovenskih ljudskih plesov. 58 % vprašanih ima težave pri 

poučevanju plesov. Od teh jih je 36 % anketiranih odgovorilo, da ima težave pri poučevanju 

zaradi premalo teoretičnega znanja o slovenskih ljudskih plesih in  prav tako 36 % zaradi 

premalo praktičnih izkušenj s plesanjem ljudskih plesov. Veliko učiteljic/učiteljev (28 %) je 

obkrožilo, da je vzrok za težave premalo organiziranih dodatnih izobraževanj o slovenskih 

ljudskih plesih.  

Na podlagi njihovih odgovorov lahko hipotezo 4, v kateri predpostavljam, da imajo učitelji 

težave pri poučevanju slovenskih ljudskih plesov zaradi premalo praktičnega in teoretičnega 

znanja, potrdim. Menim, da bi težave lahko odpravili, če bi študente že v času šolanja bolje 

izobrazili o ljudskih plesih, za že zaposlene pa organizirali več dodatnih izobraževanj. Tako bi 

bilo poučevanje za marsikoga lažje in v večje veselje.  
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3.8.8 Strokovno in metodično znanje učiteljev/učiteljic o slovenskih ljudskih 
plesih 

 

Deseto vprašanje je bilo v obliki ocenjevalne lestvice, s katero sem želela izvedeti, kako 

učitelji/učiteljice ocenjujejo svoje strokovno in metodično znanje o slovenskih ljudskih plesih 

in svoje spretnosti plesanja le-teh. 

ZNANJE 
zelo 

dobro  
dobro  slabo  zelo slabo  SKUPAJ 

teoretično znanje o slovenskih ljudskih 

plesih 

3 

12,5 % 

6 

25 % 

12 

50 % 

3 

12,5 % 

24 

100 % 

teoretično znanje o poučevanju 

slovenskih ljudskih plesov 

2 

8 % 

7 

29 % 

10 

42 % 

5 

21 % 

24 

100 % 

spretnost plesanja slovenskih ljudskih 

plesov 

6 

25 % 

10 

42 % 

6 

25 % 

2 

8 % 

24 

100 % 

poznavanje metodike poučevanja 

slovenskih ljudskih plesov 

2 

8 % 

7 

29 % 

10 

42 % 

5 

21 % 

24 

100 % 

 

Tabela 7: Število (f) in strukturni odstotek ( f %) ocen teoretičnih in metodičnih znanj 

učiteljev o ljudskih plesih 

Polovica anketiranih je svoje teoretično znanje ocenila za slabo, četrtina za dobro, 12,5 % 

sodelujočih ocenjuje svoje znanje kot zelo dobro in ostalih 12,5 % kot zelo slabo. Tudi 

teoretično znanje o poučevanju slovenskih ljudskih plesov 42 % učiteljev/učiteljic ocenjuje 

kot slabo, približno tretjina (29 %) jih misli, da ima dobro teoretično znanje o poučevanju 

plesov, 21 % ga ocenjuje kot zelo slabo in 8 %  kot zelo dobro. Spretnost plesanja ljudskih 

plesov veliki večini ne dela posebnih težav, saj jo 25 % anketiranih ocenjuje kot zelo dobro in 

42 % kot dobro. Četrtina anketiranih meni, da je njihova spretnost plesanja slaba, 8 % pa, da 

je zelo slaba. Metodiko poučevanja ljudskih plesov večinoma učitelji/učiteljice slabo (42 %) 

oz. zelo slabo poznajo (21 %). 29 % jih dobro pozna metodiko poučevanja, 8 % pa zelo 

dobro. 
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Hipotezo številka 5, v kateri sem predvidevala, da učitelji svoje teoretično in metodično 

znanje o plesih in njihovem poučevanju ocenjujejo kot slabo, ter da kot slabe ocenjujejo tudi 

svoje spretnosti plesanja ljudskih plesov, lahko na podlagi rezultatov le delno potrdim, saj 

anketiranci svoje metodično in teoretično znanje o plesih in njihovem poučevanju ocenjujejo 

kot slabo, spretnosti plesanja pa kot dobre. Menim, da bi situacijo lahko spremenili z 

zgodnejšim izobraževanjem o plesih in z več dodatnimi seminarji. Seveda je lahko vzrok za to 

tudi neinteres učiteljev za ljudsko izročilo in izobraževanja. Rezultati so pokazali, da imajo 

učitelji res veliko pomanjkanje  praktičnega znanja o metodiki poučevanja ljudskih plesov, 

kar me ne preseneča, saj v času šolanja nismo imeli veliko praktičnih dejavnosti, kako naj bi 

poučevali ljudske plese. Pokazali so tudi, da bi bilo izobraževanje bodočih učiteljev o ljudskih 

plesih res zelo potrebno. Presenetilo pa me je to, da vprašanim plesanje ljudskih plesov ne 

dela težav. 

 

3.8.9  Odnos učiteljev/učiteljic do poučevanja slovenskih ljudskih plesov 

 

Enajsto vprašanje je bilo v obliki Likertove lestvice stališč. Anketiranci so morali s križcem 

označiti, v kolikšni meri se strinjajo ali ne strinjajo s podanimi trditvami. 

TRDITEV 
se zelo 

strinjam 

se 

strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se ne 

strinjam 

se sploh 

ne 

strinjam 

SKUPAJ 

Slovenske 

ljudske plese 

poučujem z 

velikim 

interesom. 

4 

17 % 

6 

25 % 

3 

12 % 

9 

38 % 

2 

8 % 

24 

100 % 

Poučevanje 

slovenskih 

ljudskih 

plesov je 

pomembno za 

ohranjanje 

ljudskega 

izročila. 

11 

46 % 

13 

54 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

24 

100 % 
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V osnovni šoli 

bi morali na 

razredni 

stopnji 

slovenske 

ljudske plese 

poučevati 

mentorji 

folklornih 

skupin in ne 

učitelji 

razrednega 

pouka. 

2 

8 % 

7 

29 % 

6 

25 % 

9 

38 % 

0 

0 % 

24 

100 % 

Poučevanje 

slovenskih 

ljudskih 

plesov je 

zahtevno. 

3 

13 % 

10 

42 % 

 

6 

24% 

 

5 

21 % 

0 

0 % 

24 

100 % 

Pri poučevanju 

slovenskih 

ljudskih 

plesov se 

počutim 

neprijetno 

zaradi 

današnje 

nepopularnosti 

ljudske glasbe. 

0 

0 % 

1 

4 % 

0 

0 % 

13 

54 % 

10 

42 % 

24 

100 % 

 

Tabela 8: Število (f) in strukturni odstotek (f %) stališč učiteljev do poučevanja 

slovenskih ljudskih plesov 

Iz zbranih odgovorov lahko povzamem, da večina (46 %) učiteljic/učiteljev nima velikega 

interesa za poučevanje ljudskih plesov. 25 % anketiranih z velikim interesom poučuje ljudske 

plese, 17 % pa jih ima za to zelo velik interes. 8 % je takih, ki se s prvo trditvijo sploh ne 

strinjajo in imajo res zelo majhen interes za poučevanje plesov. 12 % vprašanih pa se glede 

tega ne more opredeliti. Mogoče bi imeli večji interes za poučevanje, če bi imeli več 
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teoretičnega in praktičnega znanja. Vsi anketiranci menijo, da je poučevanje slovenskih 

ljudskih plesov pomembno za ohranjanje ljudskega izročila, 54 % se jih s tem strinja, 46 % pa 

zelo strinja. Zanimivo je to, da so vsi mnenja, da je poučevanje slovenskih ljudskih plesov 

pomembno za ohranjanje ljudskega izročila, velikega interesa za to pa nimajo. O tem, ali bi 

morali ljudske plese poučevati mentorji, so sodelujoči zelo različnih mnenj. 38 % se jih s to 

trditvijo ne strinja, 29 % se s tem strinja, 25 % se o tem ne more opredeliti in 8 % se jih s tem 

zelo strinja. 42 % učiteljev/ učiteljic je mnenja, da je poučevanje ljudskih plesov zahtevno, 24 

% pa se ne more odločiti, ali je zahtevno ali ni. 21 % anketiranih se s to trditvijo ne strinja in 

13 % se jih s tem zelo strinja. Večina (54 %) se z zadnjo trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja 

(42 %). Le 4 % sodelujočih se strinjajo s tem, da se počutijo neprijetno ob poučevanju 

ljudskih plesov zaradi nepopularnosti ljudske glasbe.  

Hipoteza številka 6 je bila sestavljena iz večih predvidevanj, in sicer, da imajo učitelji majhen 

interes za poučevanje ljudskih plesov, da menijo, da je poučevanje plesov pomembno za 

ohranjanje ljudskega izročila, da so mnenja, da bi morali plese poučevati mentorji folklornih 

skupin, da je poučevanje ljudskih plesov zahtevno in da se učitelji počutijo neprijetno ob 

poučevanju ljudskih plesov zaradi nepopularnosti ljudske glasbe. Glede na rezultate lahko 

potrdim predvidevanja, da učitelji res nimajo velikega interesa za poučevanje plesov, da jim je 

poučevanje ljudskih plesov pomembno za ohranjanje ljudskega izročila in da se jim zdi 

poučevanje ljudskih plesov zahtevno. Ovreči pa moram predvidevanja, da so učitelji mnenja, 

da bi morali ljudske plese poučevati mentorji folklornih skupin in da se pri poučevanju plesov 

počutijo neprijetno zaradi nepopularnosti ljudske glasbe.  

3.8.10  Mnenje učiteljev/učiteljic o njihovem ohranjanju  slovenskih ljudskih 
plesov 

 

Ali ste mnenja, da veliko 

naredite za ohranjanje 

slovenskih ljudskih plesov? 

F f % 

Menim, da veliko naredim za 

ohranjanje slovenskih 

ljudskih plesov. 

4 17 
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Menim, da malo naredim za 

ohranjanje slovenskih 

ljudskih plesov. 

12 50 

Menim, da veliko premalo 

naredim za ohranjanje 

slovenskih ljudskih plesov. 

8 33 

SKUPAJ 24 100 

 

Tabela 9: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov učiteljev na vprašanje: Ali ste 

mnenja, da veliko naredite za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov? 

50 % učiteljev/učiteljic meni, da naredijo malo za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov. Kot 

obrazložitev odgovora pa so nekateri navedli naslednje: 

»Ker ne poučujem športne vzgoje ter tako ostane premalo ur le pri glasbeni vzgoji.« 

»Učenje plesov je proces, ki mu je namenjeno premalo število ur v okviru rednega pouka. 

Ljudski plesi se učijo večinoma pri interesnih dejavnostih.« 

»Menim, da se dovolj trudim za ohranjanja slovenskega ljudskega izročila, vendar imam 

premalo znanja na praktičnem področju, ker nisem imela možnosti za izobraževanje.« 

»Imam premalo teoretičnih znanj.« 

33 % anketiranih je mnenja, da veliko premalo naredi za ohranjanje slovenskih ljudskih 

plesov. Svoje mnenje so nekateri obrazložili takole: 

»Lahko bi v sam pouk GVZ in ŠV vključila še več ljudskih plesov, mogoče tudi sodelovanje s 

kakšno folklorno skupino.« 

»Zaradi pomanjkanja časa oz. natrpanega učnega načrta.« 

»Sem velik zagovornik ohranjanja kulturne dediščine, ampak na tem področju se v meni ni 

nič premaknilo. Ljubim ples, vendar sem tu bosa, in ne vem, zakaj.« 
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Le mentorice folklornih skupin (17 %) menijo, da veliko naredijo za ohranjanje ljudskih 

plesov.  

Iz rezultatov je razvidno, da lahko hipotezo številka 7, v kateri predvidevam, da so anketiranci 

mnenja, da malo naredijo za ohranjanje ljudskih plesov, potrdim. Polovica jih meni, da malo 

naredi za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov. Večinoma so razlogi za to premalo število ur, 

predvidenih za ples, in premalo teoretičnih ter praktičnih znanj. Podobne razloge so navajali 

tudi tisti, ki menijo, da veliko premalo naredijo za ohranjanje ljudskih plesov. Menim, da 

odgovori jasno nakazujejo, da učitelji na tem področju niso dovolj strokovno usposobljeni in 

da bi v učnem načrtu lahko povečali število ur, namenjenih plesu. Spoznala sem, da so učitelji 

ozaveščeni o potrebi ohranjanja plesov, vendar sami za to nimajo volje in so na tem področju 

izgubljeni. Ta ugotovitev je lahko iztočnica za razmislek o tem, da so na tem področju 

potrebne velike spremembe. 

3.9 POVZETEK INTERPRETACIJ 
 

Na podlagi rezultatov raziskave sem ugotovila, da slovenski ljudski plesi niso pogosto del 

pouka v naših osnovnih šolah, saj jih večina anketiranih poučuje občasno, to je 2—3-krat 

letno. Poučujejo plese, ki so predlagani v učbenikih, ali plese, ki so jih spoznali v otroštvu oz. 

tekom let poučevanja. Le mentorice folklornih skupin so navedle zahtevnejše in manj znane 

plese. 

Ob tem preseneča, da večina vprašanih pri načrtovanju dejavnosti z ljudskimi plesi ne 

sodeluje z mentorji folklornih skupin, sodelavci, starimi starši ali starši otrok. V hipotezi sem 

predvidevala, da je sodelovanje z mentorji in ostalimi bolj pogosto. Učitelji, ki poiščejo 

pomoč pri mentorjih in starih starših, menijo, da sami o poučevanju plesov nimajo dovolj 

znanja in izkušenj. S starši nihče ne sodeluje, predvidevam, da zaradi mnenja, da stari starši 

bolje poznajo ljudske plese kot starši.  

Več kot polovica anketiranih ima pri poučevanju strokovne in metodične težave, najpogostejši 

vzroki za to pa so premalo teoretičnega znanja in pomanjkanje praktičnih izkušenj s 

plesanjem slovenskih ljudskih plesov. Ugotovila sem tudi, da učitelji svoje strokovno in 

metodično zanje o slovenskih ljudskih plesih in njihovem poučevanju ocenjujejo kot slabo. 

Menijo pa, da je njihova spretnost plesanja dobra.  
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Večina anketiranih nima velikega interesa za poučevanje ljudskih plesov, vendar se vsi 

strinjajo s tem, da je to pomembno za ohranjanje ljudskega izročila. Glede trditve, ali naj bi na 

razredni stopnji plese poučevali mentorji, so mnenja zelo deljena. Največ vprašanih meni, da 

bi morali plese še naprej poučevati razredni učitelji, 29 % se strinja, da bi morali plese 

poučevati mentorji, četrtina pa se ne more odločiti, kaj bi bilo boljše. Več kot polovica jih 

meni, da je poučevanje plesov zahtevno, da pa se pri poučevanju ne počutijo neprijetno zaradi 

nepopularnosti ljudske glasbe. Več kot 80 % anketiranih meni, da malo ali veliko premalo 

naredijo za ohranjanje ljudskih plesov, večinoma ker imajo premalo znanja ali pa jim 

zmanjkuje časa.  

Iz odgovorov lahko sklepam, da so učitelji na tem področju premalo izobraženi in imajo 

premalo izkušenj s poučevanjem ljudskih plesov, zato tudi nimajo velikega interesa za 

ohranjanje le-teh, kljub temu pa dobro vedo, da je ohranjanje ljudskih plesov zelo pomembno. 

Menim, da bi moralo preteči veliko časa, da se situacija spremeni na bolje, saj raziskava kaže, 

da so potrebne spremembe tako pri izobraževanju bodočih učiteljev, kot tudi pri organiziranju 

dodatnih izobraževanj za učitelje. Glede na to, da učitelji občasno poučujejo ljudske plese, bi 

bilo dobro uvesti obvezno poučevanje le-teh vsaj petkrat letno in spodbujati sodelovanje 

razrednih učiteljev z ostalim kolektivom. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Vsak narod ima svoje ljudsko izročilo, del tega pa so tudi ljudski plesi. Ljudski plesi so bili 

značilni za podeželje vse do let pred drugo svetovno vojno. Danes jih imenujemo kar folklora.  

Že od nekdaj je ples pomemben del družabnega življenja. Včasih je imel za mlade čisto 

drugačen pomen – z njim so vstopali v svet odraslih – danes pa nima več tako pomembne 

funkcije. Mladi plešejo za zabavo in za rekreacijo. Obstaja tudi veliko plesnih klubov, kjer se 

lahko naučijo plesnih korakov. Ljudski ples je za njih zastarel in v današnjem času zanj ni 

prostora. Tako počasi in neopazno tone v pozabo. 

Situacijo poleg folklornih skupin trenutno še rešuje osnovnošolsko izobraževanje. V učnih 

načrtih je predpisano poučevanje ljudskih plesov, vendar je to, koliko ljudske plese učitelji 

dejansko poučujejo, odvisno predvsem od njihove motivacije, sposobnosti in izobraženosti na 

tem področju. 

V diplomskem delu sem se osredotočila na problematiko poučevanja slovenskih ljudskih 

plesov v drugem triletju. Opisala sem vrste slovenskih ljudskih plesov, vlogo ljudskega plesa 

in glasbeno spremljavo pri plesih. Še posebej pa sem opisala poučevanje ljudskih plesov v 

drugem triletju kot obvezni del pouka, poučevanje pri folklornem krožku in folklorni skupini. 

Ljudske plese se učenci učijo plesati pri glasbeni in športni vzgoji, če pokažejo interes za 

nadgradnjo znanja, pa jih lahko vključimo k folklornem krožku ali skupini. Namen krožka je 

zabava in sproščeno učenje, medtem ko so cilji folklorne skupine tekmovanja in nastopi za 

širšo publiko. 

V empiričnem delu sem na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika ugotovila, da se učitelji 

zavedajo, da za ohranjanje ljudskega plesnega izročila naredijo premalo, vendar za to nimajo 

interesa, ker niso o plesih in poučevanju le-teh dovolj strokovno in metodično usposobljeni, 

ker je organiziranih premalo dodatnih izobraževanj ali pa jim primanjkuje časa za predpisane 

vsebine. Večinoma poučujejo plese, ki so v učbenikih za glasbeno vzgojo, le mentorice 

folklornih  skupin učencem predstavijo še ostale plese. Zanimivo je to, da učitelji menijo, da 

sami niso dovolj usposobljeni za poučevanje ljudskih plesov, da je delo zahtevno, vendar 

poučevanja ne bi prepustili mentorjem folklornih skupin. To kaže na to, da so učitelji na tem 

področju postali pasivni. Plese poučujejo, ker so predpisani, nekateri jih sploh ne vključijo v 
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letni učni načrt, vendar nekje globoko v podzavesti še imajo motivacijo in energijo za 

ohranjanje ljudske dediščine. 

Učenci se preko plesa telesno izražajo, z njim otroke socializiramo in razvijamo njihove 

kognitivne sposobnosti. Hkrati je ples dejavnost, pri kateri sklepajo nova poznanstva in 

prijateljstva. Zato je pomembno, da ples v osnovni šoli ne zamre. S poučevanjem slovenskih 

ljudskih plesov ohranjamo slovensko kulturno dediščino ter pri učencih razvijamo ljubezen do 

plesa in glasbe.  

Tudi če ljudski plesi niso več moderni in so časi drugačni, ne smemo pustiti, da bi čas zabrisal 

zgodovino naše kulture. Poskrbimo za to, da se bo ljudsko izročilo še naprej prenašalo iz roda 

v rod. 

Raziskava kaže, da bo potrebno v učnem načrtu dati več poudarka na ljudskih plesih, 

učiteljem večkrat omogočiti prodobivanje dodatnih znanj v okviru seminarjev, ki jih 

organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti, učitelje bolj obveščati o njih in na fakulteti 

študente bolj strokovno in metodično izobraziti. Mislim, da bi tako učitelji imeli več interesa 

za poučevanje slovenskih ljudskih plesov in imeli več zaupanja v lastne sposobnosti. 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovana učiteljica/učitelj! 

Sem Karmen Levak, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo na temo poučevanja slovenskih ljudskih plesov 
v drugem triletju. Zato Vas prosim, da natančno izpolnite vprašalnik in s tem 
pripomorete k zaključku mojega študija. Anketni vprašalnik je anonimen, rezultati pa 
bodo uporabljeni le v študijske namene. 

1. SPOL (obkroži):             M                      Ž 

2. DELOVNA DOBA: __________________ 

3. Šola, v kateri ste zaposleni: _____________________________ 

4. Katere ljudske plese najpogosteje poučujete pri glasbeni in športni vzgoji? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 5. Kako pogosto vključujete ljudske plese v svoje delo pri glasbeni in športni vzgoji? 

a) redko (0―1-krat letno), 

b) občasno (2―3-krat letno), 

c) pogosto (4―5-krat letno), 

d) zelo pogosto (6-krat letno ali več). 

6. S kom najpogosteje sodelujete, ko načrtujete dejavnosti z ljudskimi plesi? 

a) s starši otrok, 

b) s starimi starši otrok, 

c) z osebami, ki vodijo izvenšolske dejavnosti (krožke, folklorne skupine), 

d) z učiteljem/učiteljico razrednega pouka, 
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e) z učiteljem/učiteljico glasbene ali športne vzgoje, 

f) z nobenim, 

g) drugo: __________________________________. 

7. Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili a, b, c, d ali e, prosim navedite vzrok/-e za 
sodelovanje, drugače to vprašanje izpustite. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Ali imate kdaj strokovne ali metodične težave pri poučevanju slovenskih ljudskih 
plesov? 

                                           DA                              NE 

9. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z da, prosim obkrožite vzroke za težave, 
drugače to vprašanje izpustite: 

a) premalo dosegljive literature o slovenskih ljudskih plesih, 

b) premalo teoretičnega znanja o  slovenskih ljudskih plesih, 

c) premalo organiziranih dodatnih izobraževanj o slovenskih ljudskih plesih, 

d) nemotiviranost učencev za ples, 

e) premalo praktičnih izkušenj s plesanjem  slovenskih ljudskih plesov, 

f) lastna plesna nespretnost, 

g) drugo: ____________________________________. 

10. Prosim Vas, da ocenite  svoje strokovno in metodično znanje o slovenskih 
ljudskih plesih ter svoje spretnosti plesanja le-teh. Obkrožite številko od 1 do 4. 

ZNANJE 

OCENA 

zelo 
dobro 

dobro slabo zelo slabo 

teoretično znanje o slovenskih 
ljudskih plesih 

4 3 2 1 

teoretično znanje o poučevanju 4 3 2 1 
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slovenskih ljudskih plesov 

spretnost plesanja slovenskih ljudskih 
plesov 

4 3 2 1 

poznavanje metodike poučevanja 
slovenskih ljudskih plesov (praktično) 

4 3 2 1 

 

11. Prosim Vas, da s križcem označite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate s 
podanimi trditvami.  

TRDITEV 

MNENJE 

Se zelo 
strinjam. 

Se 
strinjam. 

Se ne 
morem 
odločiti. 

Se ne 
strinjam. 

Se sploh 
ne 

strinjam. 

Slovenske ljudske plese 
poučujem z velikim 

interesom. 
     

Poučevanje slovenskih 
ljudskih plesov je 

pomembno za ohranjanje 
ljudskega izročila. 

     

V osnovni šoli bi morali na 
razredni stopnji  

slovenske ljudske plese 
poučevati mentorji 

folklornih skupin in ne 
učitelji razrednega pouka. 

     

Poučevanje slovenskih 
ljudskih plesov je 

zahtevno. 
     

Pri poučevanju slovenskih 
ljudskih plesov se počutim 
neprijetno zaradi današnje 

nepopularnosti ljudske 
glasbe. 

     

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Karmen Levak; diplomsko delo 

47 

 

 

12. Ali ste mnenja, da veliko naredite za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov? 
Obrazložite svoj odgovor. 

a) Menim, da veliko naredim za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov. 

b) Menim, da malo naredim za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov. 

c) Menim, da veliko premalo naredim za ohranjanje slovenskih ljudskih plesov. 

Obrazložitev odgovora:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujem se Vam za Vaše sodelovanje. 

Karmen Levak 
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6.2 PRILOGA 2: Primer zapisa spleta ljudskih plesov v drugem triletju 
 

» Naslov spleta: Šip, šap, danes je tepežni dan 

Zaporedna številka spleta: ____________________ 

Datum: ____________________ 

Prva predstavitev: _______________________ 

Zadnja predstavitev: ___________________ 

Vodja skupine: ________________________ 

Sodelavci: ____________________________________________________ 

Glasbenik: _______________________________________ 

Godci: _____________________________________________________________ 

Skupno število nastopajočih: _____________ 

Od tega godcev: __________, parov: __________, pevcev: ________, govorcev: ________ 

Vodja prvih kolednikov: _________, vodja drugih: __________, vodja tretjih: ________ 

Noša: rekonstrukcija zimskih prazničnih oblačil po fotografijah iz prve polovice 20. Stoletja 

Garderober: 

Izvor šege: 

Literatura: 

Učni pripomočki, rekviziti: 

� odrski zapis postavitve, 

� note,  

� zvočni posnetek za vajo,  

� zapiski s terena, 
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� rekviziti in drugo potrebno gradivo. 

Arhivsko gradivo: 

� fotografije, 

� videokaseta. 

Pripombe ob opustitvi spleta: 

___________________________________________________________________ 

Predlogi ob morebitni ponovni postavitvi spleta: 

___________________________________________________________________ 

A - odrska postavitev 

Besedilo koledniških voščil. 

Besedni opis dogajanja v 

času prihoda in odhoda z 

odra. 

Skica 1 

Otroci v začetni postavitvi 

prihoda na oder. 

Skica 2 nadaljevanje 

Postavitve so narisane z 

osnovnimi znaki iz 

kinetografije. 

                  Itd.  

 

 

B - Legenda kinetografskih in drugih osebnih znakov 

C - Note, prirejene za glasbeno spremljavo 

Č - Pripomočki in ostalo drugo potrebno gradivo: 

� okrašene palice ali majhni šopki vejic, 

� okrasni trakovi, 

� košarice za darila … « (Fuchs, 2006, 112.) 


