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POVZETEK
Skozi diplomsko nalogo, z naslovom Obredi pri otrocih starih od 2. do 3. let, je opisan pojem
ples, njegov začetek in razvoj, predvsem pa se naloga osredotoča na plesno vzgojo
predšolskih otrok. Opisane so značilnosti plesne vzgoje, gibalni in plesni razvoj predšolskega
otroka, sprostitvena funkcija gibanja, upoštevanje vzgojnih načel, metode plesne vzgoje,
osnove plesne vzgoje za otroke do tretjega leta ter nekaj o otrokovih potrebah po plesu, o
tehniki gibanja, o načinih dela. Predstavljeno je dogajanje, doživljanje in razmišljanje
tridesetih plesov oziroma obredov. V empiričnem delu je dodana še uporaba plesnih
elementov ter vpliv izvajanja obredov na otroke.

Ključne besede: ples, plesna vzgoja, obred, praznovanje

ABSTRACT
In this diploma thesis, titled 'Rituals Among Children Aged From Two to Three Years', I have
tried to describe the concept of dance, its beginnings and evolution, while the thesis mostly
revolves around dance education of pre-school children. I have presented the characteristics of
dance education, motive and dancing growth of a pre-school child, the relaxing function of
movement, consideration of educational principles, methods of dance education, basic dance
education for children up to age of three and some basic needs for dancing among children,
motion technique and methods of work. I have presented the happening, experiencing and
reflection on thirty different dances or rituals. The empiric part of the thesis includes the use
of dance elements, as well as influence these rituals have on children.
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1 UVOD
Včasih so ljudje vsak dogodek izkoristili za druženje, veselje, za praznovanje. Danes bi
najraje preskočili tisti dan v letu, ki označuje naše rojstvo, pozabili na obletnico, veselje ob
dosežkih pa zadržali zase. Vse postaja rutina, vsakdanje majhne podvige kar spregledamo in
dnevi so si podobni, namesto da bi jih spreminjali v nepozabne praznike, v neponovljive
trenutke ter jih delili z najbližjimi.
Da bi si polepšali življenje ni potrebnega veliko blišča in pompa. Potreba po materialnem
izgine, ko si nahranimo dušo. In sreča je res v malenkostih, če se le znamo za hip ustaviti, jih
opaziti in objeti.
Otroci so tisti, ki se znajo ustaviti, ki znajo ceniti malenkosti, ki se znajo čuditi. Vsak dan
dosegajo večje in malo manjše cilje, vsak dan je nekaj novega, vsak dan čas za nova
doživetja.
Ustavimo se še mi. Poglejmo skozi njihove oči in se veselimo z njimi. To hitro življenje
upočasnimo s poudarkom na lepih stvareh, otroško življenje napolnimo s smehom,
polepšajmo ga s plesom. Ples je namreč posebna oblika gibanja, ki človeku med drugim
omogoči, da je somrefleksiven ter da se izrazi. Prav ta izrazna narava plesa, ki že sama po
sebi budi čute, je odlično orodje s katerim lahko izrazimo različna čustva. Cilj mojega
diplomskega dela je bil razviti program, s pomočjo katerega bi lahko vzgojitelj pri otrocih
spodbujal veselje in navdušenje ob različnih dogodkih ter otroke navajal na to, da se
vsakodnevno veselijo in praznujejo svoje dosežke in spremembe na sploh. Skozi zgodovinoso
različne kulture uporabljale ples, natančenje obredni ples, za zelo podobne namene in prav v
obrednem plesu sem poiskala navdih za moj program. Ker se bomo s pojmoma ritual in obred
srečevali skozi celotno diplomsko delo je prav, da ju tukaj definiramo. Ritual bomo razumeli
kot delovanje po vnaprej določenem redu (Slovar tujk, 2002), medtem, ko je obred javno,
slovesno dejanje v predpisani, ustaljeni obliki sploh (SSKJ, 2013). Obredni ples, ritualni ples,
je potemtakem ples, pretežno religijskega izvora, ki je lahko nastal tudi iz posvetitvenih
družbenih potreb. Obred se opravlja ponavadi na določenem kraju, ob določenem času, s
spoštovanjem predpisane rutine in brez osebnih impulzivnih in improviziranih inačic. Prvotno
je imel vsak obred konkreten namen, največkrat razglašanje ali potrjevanje kakih družbenih
vrednot, pa tudi varovanje in večanje imovine idr. Kasneje so mnogi obredi izgubili prvotni
namen in pomen ter so postali abstraktni in okrasni. Vsa bogoslužja so bila zgrajena na takih
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trad. obredih z gibno-ritmičnimi šablonami, v krščanstvu npr. maša, razne procesije in
slovesnosti ob porokah, pogrebih itd. (Leksikoni Cankarjeve založbe, 1989).
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2 ZAČETEK PLESA
2.1 KAJ JE PLES?
Ples morda najlepše opiše Sachs (1997, str. 17): »Ples je mati umetnosti. Glasba in pesništvo
obstajata v času. Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in umetnina sta še eno. Ritmični gibni
vzorci, plastično občuteni prostori, živa predstavitev sveta, kakršnega vidimo in si
predstavljamo – vse to ustvarja človeka v plesu z lastnim telesom in tako oblikuje svoje
notranje doživljanje brez uporabe materiala, kamna ali besede.«
Še bolj poetična je Zagorc (1992, str. 5): »Ples – to sem jaz in moje življenje. To je moje
dihanje in valovanje, svoboda in hkrati moj kalup, vklenjenost in odpovedovanje. Ples je moja
pesem in moj jok. Je moje zlitje s sočlovekom in hkrati moje nasprotje njega samega. Danes
smeh, veselje in uživanje, jutri trepet, srd, sovraštvo. Je hotenje in zavračanje hkrati. Je
preklinjanje ob naporih in radost ob zmagi…«
Zagorčeva nadaljuje (1992, str. 5): »Je večno iskanje in večna misel o najdenju. Razum tiplje,
čuti odgovarjajo. Je nenehno nasprotje in stičišče sebe, naju, nas. Je gibanje na robu med
svetlobo in temo, je nihanje zdaj sem, zdaj tja. Včasih eno samo hrepenenje, letenje nad
svetom in je ponovno pogrezanje v svoje lastne mlakuže.«

2.2 KAKO JE PLES NASTAL?
Kot navaja Otrin (1998, str. 9) skušajo fenomen plesa razložiti različne teorije. Večinoma
vidijo v plesu samo nekatere njegove elemente in ga zato razlagajo zelo ozko, samo z ene
strani, pri tem pa pozabljajo, da je ples pravzaprav tesno povezan z družbenim razvojem in je
del človekovega bivanja in delovanja. Ples človeka spremlja v vseh obdobjih njegovega
življenja, od rojstva do smrti, in to pri vsakem pomembnejšem dogodku.
Ples ima burno zgodovino, kar lahko razberemo iz mnogih mitov in religij, ki govorijo o
plesu. »Indijski mit pripoveduje, da so se bogovi prijeli v krog in v pramorju zaplesali. Iz
kapljic, ki so jih dvignile njihove noge, so nastali zemlja, sonce, zvezde, skratka – vesolje.
Avstralski domorodci pripovedujejo, da je bog ustvaril dva človeka. Potem se je nagnil nad
njiju in jima vdihnil zrak. Tako sta oživela. Ko sta se začela gibati, je trikrat zaplesal okrog
njiju in njun jezik se je sprostil in začela sta govoriti« (Otrin, 1998, str. 9).
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Že naši predniki so vedeli, da lahko gib izrazi neskončno skalo čustev in razpoloženj, za
katere beseda včasih ne zadostuje. »Ples premaguje razdaljo med telesom in dušo, med
nebrzdanim izbruhom čustev in med nadzorovanim vedenjem. V plesni ekstazi človek začuti
povezanost med tem in onim svetom, med svetom, na katerem živi, in med svetom demonov,
duhov, božanstev. »Kdor ne pozna plesa, dvomi v boga«, je pel perzijski pesnik derviš Rumi.
V današnjem času so civilizacija, kulturne spremembe, razne religije in konvencije
osiromašile naš občutek za gib in s tem za ples. Zaradi sposobnosti se obvladujemo in ne
dopuščamo telesu, da bi izražalo naše občutke in čustva« (Otrin, 1998, str. 9).
V življenju primitivnih ljudstev je bil ples prisoten povsod. Pračlovek namreč ni poznal razlag
za razne naravne pojave, kot so blisk, noč, dan, grmenje, ogenj ali izbruh vulkana. Poleg tega
ni vedel, zakaj se razvije bolezen, zakaj se rodi otrok, zakaj mora umreti. V ozadju tega
dogajanja so bili po njegovem mnenju demoni, ki obvladujejo svet in s tem tudi človeka. Ni
jih videl, ni jih poznal, zato se jih je sprva bal. Kasneje pa, da bi se jim prikupil, jih je začel
obdarovati. Posamezniki znotraj skupin so prepoznali vpliv, ki ga je imel proces darovanja na
ostale člane skupine. Začeli so se predstavljati kot posredniki med človekom in demoni. Da bi
svoje delovanje bolj mistificirali in zavili v skrivnost, so daritve začeli dopolnjevati z
nekakšnimi rituali – začeli so plesati, uporabljati maske, razna tolkala, uroke, petje – skratka,
na preprostega človeka so želeli napraviti vtis in ga prepričati, da ga brez njihove pomoči
demoni ne bodo poslušali in ugodili njegovim prošnjam. To so bili prvi šamani - danes bi jim
rekli duhovniki. S plesom so tako prosili demone, naj plemenu zagotovijo dober ulov, naj ga
ubranijo raznih nesreč, naj mu pomagajo premagati sovražnika, naj dajo veliko otrok in
bogato žetev ali naj ozdravijo bolnike. Že sam izgled rituala je nakazoval, kaj šamani
pravzaprav želijo od demonov. Če so šamani prosili, da bi se lov končal z ulovom medveda,
so si oblekli medvedov kožuh. S tem dejanjem so demonom pokazali, katero žival želijo
uloviti. Če je šlo pleme v boj, je nekaj posameznikov predstavljalo sovražnika, in šaman jih je
v pantomimski igri »premagal« in s tem zagotovil plemenu zmago. Tudi če je kdo zbolel, ga
je šaman skušal ozdraviti s svojim magičnim ritualom.Kot že omenjeno so bili šamani ali
vrači, kot jih nekateri imenujejo, prvi duhovniki, pa tudi zdravniki. Njihovi rituali so sčasoma
postali vedno bolj komplicirani in vedno bolj natančni. Za vsako priložnost so skovali
poseben obred, posebne plesne korake, pesmi, zagovore, maske in kostume (Otrin, 1998, str.
10).
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2.3

KAKO JE IZGLEDAL PRVI PLES?

»Edini podatek, ki ga imamo iz tistih časov, so arheološke najdbe – slikarije v votlinah, razne
izkopanine, prakipi. Velikokrat nam te podobe iz prazgodovine kažejo plesne poze, gibe,
skupine« (Otrin, 1998, str. 11).
Kot nadaljuje Otrin (1998, str. 11) nam raziskave primitivnih ljudstev, ki še danes živijo v
kameni ali celo predkameni dobi, mnogokrat pomagajo razjasniti posamezne elemente v teh
podobah, saj živijo ta ljudstva na isti kulturni oziroma civilizacijski stopnji, kot so živeli
praumetniki, ki so te podobe narisali. To, kar smo Evropejci oziroma civilizirani ljudje na
splošno izgubili, imajo primitivna ljudstva še danes: spontan, neobremenjen občutek za gib, ki
je v skladu z naravo in v sožitju z raznimi demoni in nadnaravnimi bitji. Pri teh ljudstvih
lahko vidimo, kakšni so bili ti praplesi, v kakšnih oblikah in s kakšnimi gibi so jih plesali.
Če te plese pogledamo pobliže, vidimo, da jih lahko razdelimo na dve veliki skupini, in sicer
na ekstravertirani in introvertirani tip. Seveda ne obstaja rasa, niti posameznik, pri kateremu
se ta dva tipa ne bi križala med seboj. Enkrat prevladuje prvi, drugič pa drugi tip (Otrin, 1998,
str. 11).
Ekstravertiran tip plesa ima naslednje značilnosti:
– imitacije živali,
– improvizacije,
– plesna nadarjenost,
– nenadzorovani, krčeviti gibi,
– prevladuje skupinski ples.
Introventiran tip plesa ima naslednje značilnosti:
– malo imitacij in improvizacij,
– slaba plesna nadarjenost,
– nadzorovani gibi,
– prevladuje solistični ples.
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Posebno obliko praplesa lahko velikokrat vidimo pri naših daljnih sorodnikih – pri živalih.
Dolgo časa so znanstveniki mislili, da je ples človekova iznajdba, vendar so mnogi dokazani
primeri in opažanja potrdili nasprotno. Tudi živali poznajo ples in čeprav ga verjetno ne
občutijo tako kot človek, so marsikdaj v njihovem gibanju elementi, ki jim lahko brez
zadržkov rečemo ples (Otrin, 1998, str. 12). Na primer, pri človeku podobnih opicah večkrat
opazimo gibanje v krogu, ponavadi okrog kakega štora, kamna ali poglavarja črede. Z gibi, ki
so včasih umirjeni, včasih pa divji in napadalni, se vse opice gibajo v krogu v eno, nato pa v
drugo stran. Tipično se potem vrtijo na mestu v eno in drugo stran (Otrin, 1998, str. 11).Ples v
krogu navadno poteka tako, da se oseba giblje okoli nekega središča, pri čemer je to lahko
totem ali šaman. Središče je lahko tudi žena, okoli katere pleše moški – in obratno – moški,
okoli katerega plešejo ženske. Take oblike najdemo na starih slikarijah in pri primitivnih
ljudstvih – pri Bušmanih v Afriki in pri Negritih na Filipinih. Ista plesna oblika pri dveh tako
oddaljenih plemenih nam posredno kaže, da je krog verjetno najstarejša plesna oblika, pri
čemer naj bi si ljudje s tako vrsto gibanja hoteli podzavestno osvojiti prostor, po katerem so se
gibali (Otrin, 1998, str. 12).

2.4

PLES V STARIH KULTURAH

2.4.1 Asirija, Mezopotamija, Babilon
Kulture med Eufratom in Tigrisom so bile razvite in bogate, in prav tu se je razvila ena
najstarejših pisav – klinopis. Iz redkih poročil oziroma najdb, ki so se ohranile lahko
sklepamo na bogato in razkošno dvorno življenje. Ti zapisi namreč govorijo o velikem številu
glasbenikov in plesalcev, ki so zabavali vladarje in dvorjane (Otrin, 1998, str. 20).

2.4.2 Egipt
Ni dvoma, da je bil Stari Egipt kulturno in civilizacijsko na izredno visoki stopnji. »Egipčani
so bili izredni arhitekti, kiparji, slikarji. Ukvarjali so se tudi s književnostjo, z glasbo in
seveda s plesom. O starosti plesa pri Egipčanih je tudi precej podatkov v hieroglifih in v
poročilih starih pisateljev – Diodorja, Platona, Plutarha. Herodot navaja, da so v Egiptu ob
raznih svečanostih uprizarjali sijajne in virtuozne plese. Egipčani so bili tudi izredni
astronomi, saj so znali izračunati, kdaj se bo pojavil sončni ali lunin mrk. Poznali so poseben
ples okoli oltarja, na katerem je ogenj predstavljal sonce, gibanje duhovnikov okoli njega pa
gibanje planetov« (Otrin, 1998, str. 21).
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2.4.3 Indija
Druge dežele in njihove kulture so razvile drugačen pristop k plesu. Indijci so se od realnega
doživljanja obrnili k abstraktnemu. Gibe so stilizirali, tako da naj bi posnemali ornamente.
Gib je bil dovolj močen simbol in zato potreba po rekvizitih izgineva. Ni več valujočega
robčka v roki, ni več rože med prsti.
Že pred stoletji so njihovi učenjaki in pesniki napisali priročnike za ples. V petem stoletju je
Bharata – za katerega nekateri trdijo, da je mitska osebnost – napisal delo Knjiga o plesu
(Natya Sastra). Drugo delo s tega področja Ogledalo gibov (Abhinaya Darpana) je napisal
Nandikesvara (Otrin, 1998, str. 24).
Ples je imel posebno vlogo pri vladajoči kasti, pri bramanih. Imeli so posebne šole in ples je
bil del dvornega ceremoniala (Otrin, 1998, str. 25).

2.4.4 Japonska
Japonska legenda o nastanku plesa govori, da se je nekoč boginja sonca Amaterasu skrila pred
boginjo nevihte v votlino in tako je na svetu zavladala tema. Bogovi so se zbrali pred votlino
in premišljevali, kako naj boginjo sonca zvabijo ven. Boginja lepote in ljubezni Uzume se je
spomnila ukane in je pred jamo začela plesati z ogledalom v roki. Amaterasu je bila
radovedna kaj se dogaja, in je pokukala ven. Tako je zemlja po zaslugi plesa zopet dobila
svetlobo in sonce.
Ples na Japonskem je tako senzibilen kot njihovo slikarstvo. Nežna poteza čopiča ali gib s
pahljačo lahko nakažeta tisoč razpoloženj in občutkov. Simbole in detajle, ki so jih v davnini
ustvarili v templjih in na dvorih, danes poznajo tudi gejše v najbolj zakotnih čajnicah. Bodisi
pripoveduje, poje ali pleše zgodbo o mladem ribiču bodisi o malem drevescu, ki je hitro
zraslo, da je lahko nudilo senco božanskemu cesarju. Akcije, pozicije, osebe, rekviziti so
največkrat nakazani. Boj je nakazan z lahnim udarcem noge, valujoče morje z zelenim robom
na pahljači. Gejša odpre pahljačo in zdi se, da bere knjigo. Pahljača, ki se zavrti v zraku in
pade na tla ponazarja list, ki je padel z drevesa, pahljača, ki se prikaže nad rokavom pa mesec,
ki se dviga (Otrin, 1998, str. 25, 26).
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2.4.5 Kitajska
Kaže, da Kitajci niso poznali tako imenovanega ljudskega plesa. To je verjetno posledica
njihovega pojmovanja življenja. Njihova narava in vzgoja jim zapovedujeta, da skrivajo svoje
občutke, da so zadržani v odnosu do drugih in da trezno premislijo vsako dejanje. Seveda ples
kot izraz življenjske radosti v takem okolju ni mogel uspevati.
Racionalni odnos Kitajcev do vsega se odraža tudi v njihovi legendi o nastanku plesa. Niso ga
zaplesali iz veselja ali potrebe, ampak so se ga naučili iz starih knjig, ki jih je napisal modrec
Theo-Kung in v njih natanko opisal vse oblike plesa in pravila, ki so bila povezana z njim.
Tudi na Kitajskem so imeli na dvorih plesne šole. Tu so se mladeniči učili, kako se morajo
vesti, kakšne gibe uporabljati na dvoru, posebno če je bil navzoč cesar. Ves ceremonial je bil
točno določen. Gibanje je vsebovalo poklone, pokleke, padce in kroženja, bilo je počasno in
dostojanstveno. Roke so bile večinoma nepremične, skokov skorajda ni bilo, razen ko je šlo
za bojne plese (Otrin, 1998, str. 26).

2.4.6 Judeja
»V judovski kulturi ples ni bil zelo razvit. Sveto pismo ga sicer omenja – Mirjam je
zmagoslavno zaplesala, ko so Judje prečkali Rdeče morje, kralj David pa je plesal ob skrinji
zaveze, pri čemer pa ni vzbudil navdušenja pri svojih bratih in ženi. Prav tako je Mojzes zelo
nasprotoval plesu okrog zlatega teleta. Prav gotovo pa so Judje lahko spoznali vlogo plesa v
Egiptu med svojim dolgoletnim suženjstvom« (Otrin, 1998, str. 28).»Drugih virov o plesu v
stari Judeji ni. Nekateri sicer govorijo, da so svečeniki ob bogoslužju peli in plesali. Niso pa
sprva, zaradi svoje družbene ureditve, poznali poklicnih duhovnikov. Vsak je daroval sam na
svojem žrtveniku. Šele pozneje, približno tisoč let pred našim štetjem, ko se je Judeja razvila
v močno državo, se je tudi bogoslužje razvilo v velik spektakel z mnogimi duhovniki – leviti,
ki so se delili na pevce in plesalce« (Otrin, 1998, str. 28).

2.4.7 Grčija
Otrin (1998, str. 28) pravi, da »verjetno v starem veku ni bilo ljudstva, pri katerem bi bil ples
tako prepleten z vsakdanjim življenjem kot pri Grkih. Značaj Grkov je bil veder, optimističen,
vendar hkrati realističen. Oboževali so vse, kar je bilo v zvezi s telesom: lepoto giba, moč
atleta, telesno ljubezen (čisto drugače kot pozneje pri kristjanih, ki so vse telesno smatrali za
grešno in slabo). Zato ni čudno, da je bil ples, ki je izraz duše in telesa, pri Grkih tako
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priljubljen.« Kult telesne lepote je bil celo osnovni vzgojni princip, cilj vzgoje pa harmonija
telesa in duše. Telovadne vaje skupaj s plesom in glasbo so razvijale telesno in duševno
lepoto, ki se močno odraža tudi v njihovem kiparstvu in slikarstvu (Otrin, 1998, str. 28).
Že Homer je v Iliadi opisoval plese mladih Grkov, ki so jih plesali bodisi fantje sami bodisi
skupaj z dekleti ob raznih priložnostih, ali pa, prvič v zgodovini, iz samega veselja do plesa.
Občudoval je njihovo plesno tehniko in raznorazne elemente, ki jih je njihov ples takrat že
poznal: skoke, obrate, vrtenje in udarce z nogo ob nogo (Otrin, 1998, str. 30).

2.4.8 Rim
»Trezen človek ne pleše«. Te Ciceronove besede natančno povedo, kaj so si Rimljani mislili o
plesu (Otrin, 1998, str. 37).
Kljub vsemu pa so Rimljani obdržali nekaj starih obredij. Plesali so pri spomladanski
procesiji za rodovitnost, vojni ples bojevnikov in Marsovih duhovnikov, ki so jih imenovali
Salii, kar je izhajalo iz besede saltantes – skakalci. Dokaz, da je Rimljane bolj privlačila
groba zabava je bilo tudi dejstvo, da bog plesa ni bila, na primer, nežna Terpsihora, ampak
bojevnik Mars (Otrin, 1998, str. 37).

2.4.9 Krščanstvo
»Po nastopu krščanstva se položaj spremeni. Tako kot je bilo za Grke zemeljsko življenje in s
tem telo in ples dragocen ideal, je za kristjane telo nekaj, kar je treba skrivati. S tem seveda
tudi ples, saj je najbolj telesen od vseh umetnosti. Ko je krščanstvo postalo uradna vera in
pridobilo na moči in vplivu, so se začele prepovedi. Cerkev je prepovedala vse stare obrede,
ki so bili poganski, in tako tudi ples, ki je največkrat izraz telesnega in duševnega veselja in
razigranosti« (Otrin, 1998, str. 38).
Kljub vsemu pa so ljudje tudi v tistem času prav gotovo plesali. Tudi mnogi dogodki v
njihovem življenju se niso spremenili – še vedno so praznovali rojstvo, smrt, ženitev, pogreb,
setev in žetev. Ni dvoma, da bi vsa ta dogajanja človeka še naprej globoko vznemirjala, kljub
prepovedim in grožnjam o večnem prekletstvu. Tisočletnih obredov, verovanja v demone in
naravne želje po gibanju in plesu ni bilo mogoče kar tako odpraviti. Kmalu je to spoznala tudi
Cerkev, zato je, raje kot prepovedovala, začela krščanske prvine vključevati v poganske

9

obrede. Če malce karikiramo, poganske demone in obrede je nadomestila s krščanskimi
svetniki in prazniki (Otrin, 1998, str. 38).

2.5

TEME (VSEBINE) IN VRSTE PLESA

Kot navaja Sachs (1997, str. 67) primitivni ljudje v svojih miselnih procesih ne poznajo
naravne povezanosti vzroka in posledic. Kot že omenjeno, ti ljudje verjamejo v duhove in
moči, ki na skrivnosten način vplivajo na človekovo življenje in povzročajo lakoto in žejo,
rojstvo, bolezen in smrt; ljudje pa jih lahko s čarodejnimi dejavnostmi pritegnejo ali
preženejo. Po njihovem mnenju človek poseduje čarodejne moči takrat, ko je razčlovečen,
obseden, povzdignjen nad vsakdanje življenje, iztrgan iz njegovega toka; ko stopa v praznino,
v onstransko prostranost, in se v njej združuje z neskončnostjo. Le v takem vznesenem stanju
se v njem poraja duhovna moč povezovanja z nadčloveškim in vpliva na dogajanje v
človekovem vsakdanjem življenju.
»Obsedenost, izmaličenost, razčlovečenost, spreminjanje v žival ali boga – človek lahko to
doseže samo v stanju omame. Samo v omamljenosti se rahljajo vezi v vsakdanjem življenju;
to je takrat, ko človeka preplavi neko močno čustvo, kot je veselje, žalost, ljubezen, jeza,
strah, ko se volja in misel umakneta in telo, ki se je osvobodilo njihove oblasti, pretirano
poveča običajno gibanje ali ga uredi v ritmični ples« (Sachs, 1997, str. 61).
Nič čudenga ni, da zato primitivna ljudstva plešejo ob vsaki priložnosti: ob rojstvu,
obrezovanju, posvečevanju deklic, ob poroki, bolezni in smrti, ob praznovanju poglavarja, ob
lovu, vojni, zmagi, sklenitvi miru, ob pomladi, ob žetvi, pa tudi ob kolinah (Sachs, 1997, str.
67).
»Najbolj jasna oblika plesa, ki jo je tudi najlažje prepoznati, je ples tistih kulturnih skupin, ki
skušajo doseči plesni cilj z doslednim posnemanjem narave. Tak ples s pantomimo vnaprej
predstavlja dogodke in želeni razvoj ter si jih zastavlja kot neke vrste usodo. Prikazuje dobro
rast živali, ki jim je življenjsko pomembna, ter tudi lov in ulov divjačine, boj in zmago nad
sovražnikom, obilno žetev, smrt in človekovo vstajenje« (Sachs, 1997, str. 68). Tak ples
Sachs (1997, str. 68) imenuje upodobitveni ali posnemovalni (figurativni) ples.
Kot nasprotje posnemovalnem plesu Sachs (1997, str. 68) postavi ples, ki sledi neki miselni
predstavi ali nekemu obrednemu namenu. Ta ne poskuša pantomimsko posnemati dogodke,
oblike ali kretnje iz življenja in iz narave. Imenuje ga nefigurativni ali abstraktni ples. Njegov
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namen je doseganje ekstaze, pri čemer lahko poteka v obliki mističnega obkrožanja, v
katerem božanska moč prehaja od tistih, ki obkrožajo, na tistega znotraj kroga oziroma
obratno.
Delitev na posnemovalni in abstraktni ples je posledica dvojnosti, ki je prisotna v vseh izmed
nas, oziroma kot pravi Sachs (1997, str. 123): »Vsako ljudstvo, vsak posameznik nosi v sebi
nekaj ekstravertnega in nekaj introvertnega, nekaj fizičnega in nekaj metafizičnega, nekaj
racionalnega in nekaj iracionalnega.« Sachs nadaljuje (1997, str. 123): »Nobena danes živeča
rasa ne more obstajati popolnoma izolirano in se odpovedati vsem povezavam z zunanjim
svetom. Isto velja za primitivna in prazgodovinska ljudstva. Kolikor mi je znano, med ljudmi
ni bilo nikoli pogojev za popolno čistost krvi, duhovne usmerjenosti ali kulture. K temu
mešanju dodajamo še samodejno prepletanje celotnih kultur preko sosedskih odnosov, ob
potovanjih in vojskovanjih. Noben pripadnik človeškega rodu se jim ni mogel izogniti.«
Ta dvojnost se manifestira v različnih vrstah plesa. Težnja po racionalnem in konkretnem, ki
jo imajo tipično introvertna ljudstva, in težnja po iracionalnem poduhovljanju in idealiziranju,
ki jo imajo ekstravertna ljudstva, vodita v mešan tip plesa. Pri tem je zelo težko reči, katera od
obeh oblik plesa je bolj prisotna. Treba pa je vedeta, da zlasti posnemovalni ples ne more
ostati povsem racionalen in vezan samo na telo; kajti vsak ples, tako kot igra, že po svoji
naravi dviga človeka iz običajnega stanja v nek drug svet (Sachs, 1997, str. 123).
Sachs (Sachs, 1997, str. 124-143) poda primere prepletanja in stopnjevanja obeh zvrsti:
– rodnostni plesi (plesi za dež, spodbujanje rodnosti),
– posvetitveni (iniciacijski) plesi (praznovanje zrelosti, obrezovanje, prediranje ušesa,
odpiljenje zoba,…),
– plesi z orožjem (plesi pred bitkami),
– zvezdni plesi (sončni plesi, lunini plesi),
– plesi z maskami (posnemanje živali, povečanje čarobne moči).
Te vrste plesov danes niso nič manj aktulane in kot pravi Sachs (1997, str. 143): »Plesne teme
in vsebine so se le malo spreminjale. Priložnosti za ples so bili veliki dogodki v življenju ljudi
in narave ter posebni dosežki plemena. V plesu so v vseh časih predstavljali prihodnost, in
sicer v taki obliki, kot bi si jo posameznik ali pleme najbolj želel.«
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3 PLESNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
3.1

VZGAJANJE S PLESOM

»Plesna vzgoja s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja prispeva k razvoju celovite
otrokove osebnosti. Zato predstavlja enakovreden sestavni del predšolske vzgoje« (Kroflič in
Gobec, 1982, str. 8).
Posebej je treba poudariti, da je vzgajanje s plesom kompleksno, ker se nujno povezuje z
vsemi vzgojnimi področji. Gibanje je tako skupno plesni in telesni vzgoji, spodbujanje
izvirnosti in ustvarjalnosti je skupno plesni, glasbeni in likovni vzgoji, razvijanje občutljivosti
za gibanje in oblike v okolju in s tem spodbujanje interesa za spoznavanje okolja je skupno
plesni in intelektualni vzgoji. Za vzgojitelja je nujno, da skuša odkrivati bistvene značilnosti v
oblikah in gibanjih v okolju in z različnimi gibalnimi spodbudami razvijati otrokovo mišljenje
in druge umske sposobnosti. Medsebojno sodelovanje, ki je nujno in značilno za skupinsko
plesno dejavnost, spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov. Kot kompleksno
vzgojno področje vključuje plesna vzgoja tudi estetskovzgojna področja, pod katero spadata
gledališka vzgoja in vzgoja za literarno ustvarjanje. Ples kot scenska umetnost nujno vključuje
vlogi ustvarjalca in gledalca (Kroflič in Gobec, 1982, str. 8).

3.2

ZNAČILNOSTI PLESNE VZGOJE

Kroflič in Gobec (Kroflič in Gobec, 1982, str. 10) razumeta plesno vzgojo kot področje
estetske vzgoje, katere vzgojne naloge so:
– vzgajati otroke v estetski tankočutnosti;
– vzgajati otroke v umetniški ustvarjalnosti (lastno ustvarjanje pesmic, melodij,
pripovedi, plesa, likovnih del,…);
– seznanjati otroke s spoznanji o umetnosti in lepoti človekovega okolja (uvajati otroke v
umevanje, vrednotenje in kritiko stvaritev).
Plesna vzgoja poteka v igralni gibalni dejavnosti; vsebina plesne vzgoje je torej igra z
gibanjem. Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa, pri tem pa je vselej v interakciji s skupino.
Oblikovanje gibanja, izražanje z gibanjem in ustvarjanje z gibanjem mu pomenijo igro
(Kroflič in Gobec, 1982, str.10).
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Na eni strani imamo torej otrokov lastni razvoj. S plesno vzgojo lahko bogatimo nejgovo
predstavno mišljenje, domišljijo in kreativno mišljenje kot sestavino ustvarjalnega procesa.
Na drugi strani pa plesna vzgoja omogoča in spodbuja sodelovanje in uveljavljanje
posameznika v skupini. Otrok lahko sodeluje v skupini na več načinov: lahko se vključi v
enotno gibanje skupine (npr. vloga v plesni dramatizaciji) ali pa aktivno sodeluje v gibalnem
ustvarjanju male skupine. Ker je ples po svojih značilnostih tudi gledališka dejavnost, ki
potrebuje nastopajoče in gledalce, je v plesni vzgoji stalno prisotna možnost uveljavljanja
posameznika v skupini. Vse naštete in še druge možnosti sodelovanja in uveljavljanja otrok v
skupini prispevajo k razvijanju pozitivnih medčloveških odnosov. Poleg tega plesna vzgoja
kot gibalna igralna aktivnost omogoča otroku sprostitev notranjih napetosti kakršnegakoli
izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in ustvarjanja omogoča ponovno
vzpostavitev ravnovesja v otrokovi osebnosti (Kroflič in Gobec, 1982, str.11).

2.3

GIBALNI IN PLESNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA

2.3.1 Zakonitosti psihofizičnega razvoja v otrokovem gibalnem razvoju
Gibalni razvoj poteka v smeri od nediferenciranega, celovitega reagiranja, k diferenciranemu,
razčlenjenemu reagiranju in gibanju.
Specialno zaporedje stopenj v psihofizičnemu razvoju pa se kaže tudi v gibalnem razvoju obvladanje aktivnosti na nižji razvojni stopnji je namreč pogoj za obvladanje zahtevnejše
aktivnosti (Kroflič in Gobec, 1982, str. 12, 13).
Značilna je tudi skokovitost v razvoju funkcij. Aktivnost se pojavlja najprej poredko, nato
vedno pogosteje, končno jo otrok obvlada. Poudariti pa je treba, da psihofizični razvoj poteka
v individualnem tempu, kar se večkrat vidi v razlikah med enako starimi otroki (Kroflič in
Gobec, 1982, str. 13).

2.3.2 Dejavniki gibalnega razvoja
Tako kot psihični procesi, se tudi človekovo gibanje razvija z medsebojnim vplivanjem
osnovnih dejav- nikov razvoja, in sicer dispozicij, okolja ter lastne aktivnosti. Za pravilen
razvoj motorike ni potrebna le podedovana živčnomišična struktura, značilna za človeka,
ampak tudi socialno okolje (Kroflič in Gobec, 1982, str.14).
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2.3.3 Kaj je plesnost?
»Kot že omenjeno gibalni in seveda celoten psihofizični razvoj vključuje tudi razvoj plesne
sposobnosti, ali na kratko plesnosti. Plesno sposobnost opredelimo kot lastnost, ki se kaže v
ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibalnem
dojemanju, zapomnitvi in obnavljanju teh sestavin ter v sposobnosti zaznavanja plesa ter
izražanja, ustvarjanja in sporočanja s plesom. Pri posameznem človeku se ne razvijejo vse
sestavine plesnosti enakovredno. Nekateri so gibčnejši, drugi ritmično spretnejši, tretji imajo
boljšo telesno ali pa prostorsko orientacijo. Nekdo je lahko kljub okornosti v gibanju izrazno
zelo prepričljiv, drugi je izrazit oblikovalec gibanja, tretji spet izstopa s svojo gibalno
domišljijo.« (Kroflič in Gobec, 1982, str. 15).
Plesnost se razvija v sklopu celotnega duševnega in telesnega razvoja. Kot že omenjeno se
kaže kot sposobnost, ki se razvija pod vplivom treh splošnih dejavnikov razvoja: dispozicij,
spodbudnega okolja in posameznikove aktivnosti. Temelji na gibalnem izražanju, ki je
elementarna oblika človekovega izražanja in je vezana na vsakdanje življenje in čustvovanje.
Izhajaja iz nižjih razvojnih stopenj ter je zato nujno prisotna v vsakem človeku (Kroflič in
Gobec, 1982, str. 15).

2.3.4 Razvoj plesnosti
Kot kažejo dosedanje izkušnje na področju sodobne plesne vzgoje, so dispozicije za gibalni
izraz v večji ali manjši meri prisotne pri vsakem človeku, le zbuditi jih je potrebno in
spodbujati njihov razvoj.
Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 16) sta predpostavili, da: »če opazujemo spontano gibanje
otrok, kako izvajajo gibalne igre, njihovo izražanje z gibanjem ter ustvarjanje z gibanjem na
različnih razvojnih stopnjah, bomo ugotovili določene značilnosti za posamezno stopnjo.«
Značilnosti gibanja sta nato uredili v sistem, iz katerega je razviden razvoj plesnoti.
V prvem, drugem in tretjem življenjskem letu se osnove plesnosti kažejo v naslednjih
aktivnostih:
– spontano gibanje v izražanju čustev, v funkcijski igri, v osvajanju in spoznavanju
okolja;
– opazovanje gibanja v okolici;
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– usklajanje gibanja z ritmom glasbe;
– poskusi posnemanja gibanja iz okolice (predvsem gibanja otrok in odraslih);
– usklajanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje;
– izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih.
Značilnosti zgornjih aktivnosti so: otrokovo zadovoljstvo ob gibanju, ritmičnosti, ponavljanje
in vzpostavljanje socialnega stika.
Osnove plesnosti tri- in štiriletnega otroka se kažejo v naslednjih značilnostih gibalnega
izražanja in oblikovanja na tej stopnji:
– gibanje je celovito, shematsko;
– gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila;
– gibanje je plesoče, sledi melodiji;
– v gibanju otrok obvladuje prostor;
– prilagaja se gibanju drugih otrok;
– vživlja se v gibanje v okolju in ga posnema;
– z gibanjem podoživlja čustva;
– oblikuje gibanje.
Osnove plesnosti pet-, šest-, sedemletnega otroka se kažejo v naslednjih značilnostih:
– gibanje je razčlenjeno, obvladuje več različnih gibov istočasno in zaporedno;
– oblikuje prostor v skupini in samostojno, v ravni in v krožni liniji, v različnih smereh;
– natančno povzema gibanje in oblike v vsakdanjem življenju in v naravi;
– povzema gibalne motive odraslih ali otrok ob poljubni tematiki ali brez nje;
– sledi ritmu ali melodiji glasbe, jo doživlja in z gibanjem izraža;
– ustvarja lastne ritme v gibanju;
– ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive;
– se vživlja v spodbude in se izraža z lastnim načinom gibanja (Kroflič in Gobec, 1982,
str. 17, 18).
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2.3.5 Razvoj plesnosti v odnosu do razvoja mišljenja
Kot navajata Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 18): »Plesnost ni ozka psihomotorična
spretnost, ampak kompleksnejša psihomotorična lastnost oziroma sposobnost. Iz značilnosti
razvoja otrokovega plesa oziroma gibalnega izražanja je mogoče ugotoviti, da je v tesni
povezavi z razvojem mišljenja.«
Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 18) dodajata: »V prvih dveh letih življenja je motorika
pomemben pokazatelj otrokovega psihofizičnega razvoja. Otrokovo gibanje v tej fazi je
spontano: v zvezi z izražanjem čustev (jezen otrok maha z rokami, cepeta z nogami, se meče
na tla,…), s funkcijsko igro (otrok nosi nogo v usta, zavrti se in sede na tla,…), z
manipuliranjem (rokuje s predmeti, prijema, obrača, spušča, meče,…), z osvajanjem in
spoznavanjem okolja (se plazi, pleza, hodi, teka,…).«
Vzporedni razvoj mišljenja in plesnosti se dogaja tudi v nadalje. Z nastopom predstavne faze
v razvoju mišljenja se namreč pojavlja tudi predstavna raven v razvoju plesnosti. Pri tem se v
predstavah ohranijo le očitne značilnosti zaznavnega pojava, ker vseh podrobnosti pač ni moč
ohraniti. Predstavno mišljenje zato omogoči otroku, da ohrani na osnovi preteklih zaznav
neko gibanje iz okolja in je to gibanje kasneje sposoben obnoviti brez nazorne neposredne
gibalne spodbude, le ob besedni ali nebesedni spodbudi (glasbi, sliki, predmetu). V
obnavljanju gibalnih vtisov še posebej izstopajo otroci eidetiki, katerih predstave so enako
jasne kot zaznave. Dveletni otroci že posnemajo značilno gibanje in zvok, npr. motornih vozil
in vlogo šoferja (Kroflič in Gobec, 1982, str. 19).
Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 19) še podrobneje opredelita predstavno mišljenje: »S
predstavnim mišljenjem stopi otrok v svet domišljije. Prosto se poigrava s svojimi
predstavami in jih zapolnjuje in dopolnjuje z novimi kombinacijami. To se kaže tudi v razvoju
plesnosti. Gibalno izražanje ima pomemben delež pri spontanih domišljijskih igrah z vlogami
in je v tesni povezavi z glasovnim izražanjem.«
Z nadaljnjim razvojem mišljenja, ki preide na verbalno, pojmovno raven, je otrok že zmožen
abstrahiranja bistvenega, sprva le v neposredni, konkretni situaciji. V izražanju s plesom se to
kaže tako, da daje prednost neki bistveni značilnosti, npr. »nagajivost« kot značilnost mladega
psa. Otrok je to lastnost že sposoben izraziti z zelo svobodnim gibanjem, ne le s hojo po vseh
štirih in z lajanjem, seveda, če ga bomo pravilno usmerili. Otrokovo gibanje, ples, v tem
obdobju ni več le posnemanje odraslih in otrok ter drugega gibanja v okolju, temveč postaja
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izvirna, njemu lastna in ustvarjalna interpretacija. Z razvojem abstraktnega mišljenja se tudi
plesni izraz razvije v vedno bolj abstraktno gibalno obliko. Mladostniku in zrelemu plesnemu
umetniku postane gib simbol, sredstvo, s katerim izraža svoje čustveno in miselno življenje
ter svoj odnos do sveta (Kroflič in Gobec, 1982, str. 19).
Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 20) tako povzameta vzporeden ravoj plesnoti in mišljenja
pri otroku: »Iz tesne povezanosti razvoja plesnosti z razvojem mišljenja je očitno, da ima
plesna vzgoja pomembno vlogo v spodbujanju razvoja otrokovega mišljenja, in obratno. Če bi
iz istega izhodišča razčlenjevali druga področja estetske vzgoje, bi najbrž prišli do sorodnih
ugotovitev, in na podlagi teh, do skupne ugotovitve, da intelektualne vzgoje ni mogoče
obravnavati ločeno od estetske vzgoje, ker je estetska vzgoja pomemben dejavnik v
otrokovemu intelektualnemu razvoju.«

2.3.6 Pomen spodbud in metod za razvoj plesnosti
V predšolskem obdobju ima pri razvijanju plesnosti večjo vlogo kot predhodne otrokove
izkušnje, neposredna zunanja spodbuda. Čim mlajši je otrok, toliko bolj je ta potrebna za
njegovo gibalno ustvarjanje v obliki sredstev in konkretnih vsebin; čim starejši je, več črpa iz
svojih doživetij. Vse kar otrok zaznava namreč predstavlja neizčrpen vir spodbud. Zato
vzgojitelji te pobude črpamo iz vsakdanjega okolja, iz narave, iz različnih umetniških področij
in umetniško obdelanih tem, ki so blizu otrokom. Različne spodbude za gibalno izražanje in
ustvarjanje povezujemo skupaj s plesno vzgojo in z drugimi vzgojnimi področji v celoto
(Kroflič in Gobec, 1982, str. 20).

2.4

SPROSTITVENA

FUNKCIJA

GIBANJA

IN

GIBALNEGA

USTVARJANJA
2.4.1 Učinek gibanja
Znano je, da gibanje deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok in odraslih. Kot
pravita Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 22) se »v današnjem svetu tega učinka vedno bolj
zavedamo in načrtno iščemo in ustvarjamo možnosti gibanja, ki naj v človeku vzdržuje
biopsihosocialno ravnotežje. Iz tega razloga ima gibalna aktivnost za človeka, čigar
ravnovesje je že delno porušeno, terapevtsko vrednost. Človek z gibanjem sprošča napetost, ki
je posledica raznih pritiskov v njem samem in iz okolja. Če se tega pomena zavedamo, bomo
v vzgojnem delu omogočili otrokom čim več gibanja. Minili so časi omejevanja otrok v
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gibanju, časi mirnega in tihega sedenja. Danes vemo, da taka omejevanja zavirajo otrokov
razvoj.«

2.4.2 Učinek skupine
Gibanje pa seveda ni edini dejavnik. Gibalne aktivnosti običajno potekajo v skupini in znano
je, da tudi skupina vpliva na posameznika. Pri tem je naloga vzgojitelja ta, da organizira
dejavnost tako, da se posameznik v skupino lahko vključi in v njej uveljavi. Pri tem mora
vzgojitelj upoštevati krizo, ki nastopa ob prehodu iz primarne skupine, t.j. družine, v
sekundarno skupino, vrtec. Kriza lahko namreč deluje zaviralno ali pa pospeševalno na
otrokov razvoj (Kroflič in Gobec, 1982, str. 23).
Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 23) opozarjata, da »tudi v otroški skupini postaja vzgojitelj
organizator življenja, ne pa avtoritativni vodja ali neprizadet opazovalec. Gibanje ne bo imelo
svoje sprostitvene funkcije pod avtoritativnim vodstvom, gibalno ustvarjanje pa je v takih
pogojih sploh nemogoče. Tudi prepuščanje spontani dejavnosti otrok brez lastne angažiranosti
vodje nima zaželenih učinkov. Otroci se prepuste »nagonskemu« divjanju, v katerem se še
potencirajo razvojne težave nekaterih otrok (povečana nemirnost, povečana zavrtost,…).
Skupina bo pozitivno delovala na posameznega otroka zlasti v skupinskem ustvarjanju v
majhnih skupinah (2 do 10 otrok).«
Člani majhne skupine se namreč laže prilagodijo drug drugemu, kontrolirajo vedenje, zlasti
agresivnost ter upoštevajo druge člane v skupini. Poleg tega se v takih pogojih otrok uči
konstruktivnega delovanja v skupini, zadovoljuje temeljne potrebe po pripadnosti, po
samozavesti in po sodelovanju (Kroflič in Gobec, 1982, str. 24).

2.4.3 Učinek gibalnega ustvarjanja
Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 25) opišeta pozitiven učinek gibalnega ustvarjanja:
»Sprostitveno funkcijo gibanja v plesni vzgoji omogoča še en dejavnik – ustvarjanje.
Vzbujanje, razvijanje ustvarjalnosti na kateremkoli področju otrokove dejavnosti aktivira
dodatne sile v motivacijskih, čustvenih in intelektualnih procesih. Povezava gibanja,
ustvarjanja in skupinske dejavnosti ima trojen učinek: sprostitev, izbiro ustreznega vedenja,
socializacijo. Spodbujati ustvarjalnost pomeni usmerjati aktivnost v iskanje novih, izvirnih,
neobičajnih, nepričakovanih, duhovitih zamisli, oziroma reakcij v dani situaciji, ki hkrati
predstavljajo ustrezno, prilagojeno rešitev.«
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UPOŠTEVANJE VZGOJNIH NAČEL V PLESNI VZGOJI

2.5

2.5.1 Vzgojna načela
Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 33) trdita, da »mora plesna vzgoja potekati po splošnih
pedagoških načelih predšolske vzgoje. Pri vzgojnem delu je torej treba upoštevati načela
aktivnosti, interesa, individualizacije, nazornosti, življenjske bližine, ustreznosti razvojni
stopnji, postopnosti in sistematičnosti.« Vsako od teh načel je spodaj podrobneje opisano.
2.5.1.1

Načelo aktivnosti

»Aktivnost je otrokova naravna potreba. V plesni vzgoji organiziramo in usmerjamo njegovo
aktivnost v gibalno izražanje in ustvarjanje. Utesnjenost v prostoru ob velikem številu otrok v
oddelkih ovira otrokovo izražanje in ustvarjanje z gibanjem. Zato moramo plesne zaposlitve
organizirati tako, da bomo zadostili otrokovi potrebi po gibalni aktivnosti, izražanju in
ustvarjanju« (Kroflič in Gobec, 1982, str. 34). Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 34) sta
mnenja, da načelo aktivnosti lahko zadovoljimo:
– s primerno pripravljenim prostorom, ki ni le igralnica,
– z delitvijo oddelka v manjše skupine z različnimi zaposlitvami, da ima plesna skupina
več prostora na razpolago in da se ji lahko intenzivneje posvetimo,
– z uporabo ustreznih spodbud, ki usmerjajo in spodbujajo otrokovo gibalno aktivnost,
izražanje in ustvarjanje, ustrezne metode in metodične postopke.
2.5.1.2

Načelo interesa

»Otroke motiviramo z različnimi spodbudami. Zaradi ugodnejšega dela z manjšo skupino se
otroci oddelka razdele v dve ali več skupin z različnimi dejavnostmi, glede na svoje interese.
Vendar je prav, da občasno razdelimo otroke v skupine ne glede na njihove interese, zato da
jim omogočimo spoznavanje novih področij dejavnosti. Otrok mora različne dejavnosti
poznati in preizkusiti, da lahko izbira med njimi« (Kroflič in Gobec, 1982, str. 34).
Poleg tega mora vzgojitelj otroke voditi tudi v plesni vzgoji od spoznavnega k
raziskovalnemu interesu. Otroke spodbuja k raziskovanju gibanja, tako da jim zastavlja
različne naloge. Individualno ali v majhnih skupinah iščejo nove načine gibalnega izražanja,
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natančneje nove oblike in nove gibalne motive v zvezi z dano spodbudo (Kroflič in Gobec,
1982, str. 35).
2.5.1.3

Načelo individualizacije

Pomembno je, da tudi v plesni vzgoji vzgojitelj upošteva osebnostne značilnosti posameznega
otroka. V ta namen pripravi usmerjene zaposlitve glede na značilnosti otrok v svojem
oddelku, pri čemer mora biti zaposlitev tako pripravljena in izvedena, da se posamezni otroci
glede na svoje značilnosti lahko uveljavijo, in so pri tem pohvaljeni ter sprejeti v skupini in
pri vzgojitelju. Če pripravljamo zaposlitev, s katero želimo spodbujati razvoj področja, ki pri
določenem otroku zaostaja (npr. motoriko), mora biti vzgojitelj zelo previden, da ne potencira
v otroku že tako prisotne nesigurnosti in občutka manjvrednosti. Vzgojitelj ne sme pozabiti,
da načelo individualizacije velja tudi za otroke, ki na različnih področjih prehitevajo
povprečne zmožnosti skupine. Vzgojiteljeva dolžnost je, da njihov razvoj še pospešuje, ne pa
zavira (kar se v praksi pogosto dogaja) (Kroflič in Gobec, 1982, str. 35).
2.5.1.4

Načelo ustreznosti razvojni stopnji

Gibalno gradivo, spodbude za gibalni izraz in metode ter metodični postopki morajo ustrezati
razvojni stopnji otrok. Vzgojitelj mora ob tem nujno upoštevati tudi že prej omenjeno načelo
individualizacije, saj je tempo razvoja otrok individualen, pa tudi tempo razvoja posameznih
funkcij pri posameznem otroku ni izenačen (Kroflič in Gobec, 1982, str. 36).
Merilo za izbor gibalnega gradiva glede na razvojno stopnjo je gibalna aktivnost otrok, ki jo
opazujemo pri spontanih dejavnostih in tudi v usmerjenih plesnih zaposlitvah. Bolje je, da
zastavimo otrokom nekoliko zahtevnejše naloge, ki presegajo njihovo predvideno razvojno
stopnjo. Praksa namreč kaže, da sposobnosti otrok na tem področju prevečkrat podcenjujemo.
Posledica tega je premajhna motiviranost otrok v skupini, zlasti motorično nemirnejših otrok
in razvitejših otrok (Kroflič in Gobec, 1982, str. 36).
2.5.1.5

Načelo nazornosti

»Osnovne spodbude za plesno izražanje in oblikovanje so oblike in gibanja v otrokovem
okolju. Od tod si otrok nabira izkušnje in predstave, ki jih neposredno izrazi s svojim
gibanjem oziroma oblikovanjem telesa ali pa jih domišljijsko ustvarjalno predela in pozneje
izrazi. Zato izhajajo številne zaposlitve iz neposrednega opazovanja oblik in gibanja v okolju.
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Oblike in gibanja opazujemo po možnosti tam, kjer nastajajo (v igralnici, na igrišču, v parku,
v gozdu, v živalskem vrtu, na kmetiji, na gradbišču,…)« (Kroflič in Gobec, 1982, str. 37).
2.5.1.6

Načelo življenjske in psihične bližine

Prva stvar na katero pazimo pri tem načelu je, da se mu ne pustimo omejevati. Zavedati se
moramo, da je življenjska bližina današnjega otroka dosti obsežnejša kot nekdaj, za kar imajo
največ zaslug današnji tehnični dosežki. Veliko, zlasti mestnih otrok že v predšolski dobi vidi
več sveta, kot nekdaj odrasli. Veliko jih pogosto potuje iz kraja v kraj, ter biva v drugih krajih
v času dopustov. V nasprotnem primeru pa je tu seveda vsakodnevno okno v svet – televizija.
Prek televizije in drugih medijev (internet) spoznava številna gibanja, velikokrat natančneje in
nazorneje, kot jih ima možnost spoznati v neposrednem okolju. Npr. gibanje zajca, miške,
medveda, srne, lisice otrok spozna predvsem prek video vsebin, ne pa v bližnjem naravnem
okolju (Kroflič in Gobec, 1982, str. 38).
2.5.1.7

Načelo postopnosti in sistematičnosti

Kot pravita Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 39) je »to načelo zelo pomembno v metodičnem
postopku usmerjene zaposlitve. Po možnosti naj vsi otroci v skupini usvojijo, ustvarijo,
doživijo posamezen plesni motiv. V praksi namreč pozabljamo na postopnost in se v plesni
izvedbi zadovoljimo s skupno izvedbo ali pa z delitvijo vlog. Na ta način ne izčrpamo
možnosti, ki nam jih posamezna zaposlitev nudi, pa tudi doživetje je za otroke in za
vzgojitelja bežno in površinsko. Da ne bi bilo tako, moramo bolj razčleniti metodični
postopek, tako da z njim postopno in sistematično dosegamo bogatenje otrokovih gibalnih
sposobnosti in gibalne domišljije. Zato moramo posvetiti največ pozornosti posebni fazi v
metodičnem postopku, ko na različne načine oziroma v različnih oblikah (skupno,
posamezno, v dvojicah, skupinsko, z vlogami) utrjujemo, variiramo, razvijamo gibanje,
gibalne motive.«
Pri tem isti avtorici dodajata (1982, str. 39): »Seveda je postopnost potrebna tudi v
oblikovanju gibalnih motivov po načelih od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, od
skupinskega k posameznemu, od skupnega k posameznemu, od skupnega k skupinskemu,
idr.«
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2.5.2 Specifična načela plesne vzgoje
Kot navajata Krofličeva in Gobčeva (1982, str. 33) mora vzgojitelj »poleg splošnih
pedagoških načel glede na smotre plesne vzgoje upoštevati še specifična načela. Ta izhajajo iz
načel sodobnega umetniškega plesa, na katerih temelji predšolska plesna vzgoja.«
2.5.2.1

Načelo naravnega gibanja

»Gibanje in gibalno izražanje naj obsega naravne možnosti človekovega telesa, naj ne škoduje
človekovemu organizmu in naj ga ne deformira« (Kroflič in Gobec, 1982, str. 41).
2.5.2.2

Načelo individualnega izražanja z gibanjem

»Gib naj bo sredstvo umetniškega izražanja posameznika, tako kot je zvok sredstvo v glasbi,
material sredstvo v likovni umetnosti, itd. Plesalec – odrasel ali otrok – je individualen
ustvarjalec, ki z gibanjem izraža svoja čustva, doživetja, ideje, odnos do sveta« (Kroflič in
Gobec, 1982, str. 41).
2.5.2.3

Načela skupinske dinamike

»Načela skupinske dinamike, ki so aktualna v predšolski skupini so: načelo učenja vlog v
majhni skupini, načelo samoupravljanja v majhni skupini« (Kroflič in Gobec, 1982, str. 41).
Načelo učenja vlog v majhni skupini
»Da bi dosegli cilj, za katerega so vsi člani male skupine (2-10 otrok) močno motivirani, so
pripravljeni: v skupini sodelovati, se prilagoditi zahtevam naloge, prevzeti vodenje skupine,
se dogovarjati o rešitvi naloge, deliti vloge v zvezi s temo, se podrediti zahtevam naloge
oziroma vodji tokratne aktivnosti,… Ob reševanju naloge – običajno je to skupinsko
ustvarjanje oblikovne ali gibalne kompozicije na izbrano temo – otroci prevzemajo,
preizkušajo in izmenjavajo številne možne vloge v delu male skupine. Ob pozitivnih
doživetjih skupinskega ustvarjanja se učijo skupinskega dela in ustvarjanja pozitivnih
medosebnih odnosov« (Kroflič in Gobec, 1982, str. 41).
Načelo samoupravljanja v majhni skupini
Potek dela skupine je ponavadi tak, da ji je dodeljena naloga, ki si jo je bodisi sama izbrala ali
pa ji je bila dodeljena v dogovoru z drugimi skupinami oziroma z vzgojiteljem. Skupina nato
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nalogo samostojno rešuje, rezultat dela pa pokaže drugim skupinam. Obe dve dejavnosti
povečujeta motiviranost za skupinsko ustvarjanje. Vzgojitelj tako zgolj potuje od skupine do
skupine, nadzoruje dogajanje in po potrebi usmeri delo (Kroflič in Gobec, 1982, str. 42).
Iz opisanega primera vidimo, da skupina ne deluje pod demokratičnim vodenjem, temveč dela
samostojno, vzgojitelj je pri tem zgolj organizator in pomočnik, ne pa vodja v ustvarjalnem
procesu. Vodenje tako še zdaleč ni samo funkcija vodje, ampak funkcija skupine same, vseh
njenih članov. Lahko bi rekli, da skupina deluje samoupravno (Kroflič in Gobec, 1982, str.
42).

2.6

PLES KOT VRSTA PLESNE ZAPOSLITVE

Ples kot vrsta plesne zaposlitve je prosto gibalno ustvarjanje in izražanje ob spodbudi, ki je
lahko zunanja ali notranja.
Zunanja spodbuda je gibalno ustvarjanje neposredno ob glasbi, ko otrok doživljanje ritma in
melodije neposredno izraža v gibanju. Primer tega je gibalno ustvarjanje s predmetom, ko
otrok z obliko, gibanjem, funkcijo, odnosom do predmeta ustvarja plesno celoto (npr. ples z
žogo, z obročem, z ruto, s pregrinjalom, s klobukom, s čevlji, z elastiko,…). Ustvarjanje je
običajno individualno, z metodo improvizacije.
Notranja spodbuda je gibalno ustvarjanje na osnovi predstav, ki temeljijo na predhodnem
doživetju (gibanje, vedenje živali, oblike v okolju, TV oddaje, literarne, likovne spodbude,
podoživljanja čustvenih stanj, lastnih doživetij,…). V to vrsto plesne zaposlitve sodita na
predšolski in mlajši šolski stopnji tudi pantomima (čimbolj natančno posnemanje človekovega
vedenja v vsakdanjem življenju – definicija velja za predšolskega otroka) in uprizarjanje
(Kroflič in Gobec, 1982, str. 51).

2.7

METODE PLESNE VZGOJE

»Če hočemo dosegati zastavljene smotre, moramo uporabljati ustrezne splošne pedagoške
metode in ustrezne specifične metode plesne vzgoje. Otroke v gibanju lahko vodimo z lastnim
gibanjem in jih spodbujamo k njihovemu izvirnemu gibalnemu izražanju. Z vodenjem v
gibanju otrokom nakazujemo možnosti, ki jih vsebuje gibanje kot izrazno sredstvo. Vendar
vodenje samo ni dovolj, kajti smoter plesne vzgoje, ustvarjanje z gibanjem bomo dosegli, ko
so otroci sposobni sami gibalno ustvarjati« (Kroflič in Gobec, 1982, str. 60). Pri tem moramo
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biti pazljivi, da je način gibanja koristen tudi s fizičnega vidika oziroma, da z usmerjanjem v
ustrezna gibanja vzpodbujamo zdrav otrokov telesni in gibalni razvoj (Kroflič in Gobec,
1982, str. 60).

2.7.1 Metoda vodenja
S to metodo otroke vodimo v gibanju. Pretežno jih vodimo z lastnim gibanjem, izjemoma pa
lahko tudi samo z besedo. Vzgojitelj ali eden izmed otrok tako pokaže gibalni motiv, otroci pa
ga povzamejo (Kroflič in Gobec, 1982, str. 61).
»Z metodo vodenja usmerjamo otroke v želena gibanja, jim nakazujemo različne možnosti
gibalnega izražanja in jih tako spodbujamo k lastnemu ustvarjanju gibalnih motivov in plesa«
(Kroflič in Gobec, 1982, str. 62).

2.7.2 Metoda improvizacije
Otroke z ustrezno spodbudo za gibanje usmerjamo k lastnemu gibalnemu ustvarjanju. Ta
spodbuda je na predšolski stopnji najpogosteje neposredna, v tem primeru gibanje nastaja
sproti ob spodbudi (npr. ples ob glasbi). Vendar je lahko že na tej stopnji ustvarjanje tudi
posredno, zlasti kadar otroci skupinsko ustvarjajo. Gibanje v tem primeru najprej pripravijo in
šele nato zaplešejo pred vrstniki. Z metodo improvizacije tudi vzpodbujamo izvirnost
gibalnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. Tako želimo v otrocih
razvijati ustvarjalen pristop k razreševanju vsakodnevnih problemov v življenju (Kroflič in
Gobec, 1982, str. 62).

2.7.3 Metoda od vodenja k improvizaciji
To je kombinirana metoda. V metodičnem postopku vzgojitelj prehaja iz vodenja v metodo
improvizacije. Vzgojitelj najprej spodbudi otroke z lastnim gibanjem, ki naj ga otroci
povzamejo. Nato otroke usmeri v iskanje drugačnih, samoiniciativnih gibalnih motivov, ki
bazirajo na osnovnem vsebinskem motivu. Zlasti mlajši otroci imajo ponavadi pri tem veliko
težav, ker se težje preusmerijo iz danega vzorca gibanja. Vendar pa smo ščasoma vzgojitelji,
ob duševnem in plesnem dozorevanju otrok, tudi pri tem lahko uspešni (Kroflič in Gobec,
1982, str. 63).
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2.7.4 Metoda od improvizacije k vodenju
Metoda od improvizacije k vodenju je še en tip kombinirane metode, s katero vzgojitelj
najprej usmerja otroke k iskanju lastnih gibalnih motivov. Vzgojitelj lahko pokaže še svojo
gibalno zamisel in predlaga otrokom, naj jo preizkusijo. Tudi otroci pokažejo svoje zamisli,
zlasti izvirne, vrstniki in tudi vzgojitelj pa jih povzamejo. Izraz vodenje se ne nanaša le na
vzgojitelja, ampak tudi na otroke, ki v gibanju vodijo svoje vrstnike (Kroflič in Gobec, 1982,
str. 63).

3 OSNOVE PLESNE VZGOJE ZA OTROKE DO TRETJEGA
LETA
3.1

GIBALNE DEJAVNOSTI OTROK

»Otrokova gibalna dejavnost ni enovita, ampak kompleksna. Sestavljena je iz več različnih
dejavnosti, od katerih se nekatere pojavijo že kmalu po rojstvu (če izvzamemo refleksno
gibalno dejavnost pred rojstvom in po njem), druge pa z nadaljnjim razvojem« (Kroflič, 1984,
str. 9).
Ista avtorica (1984, str. 9) je zato otrokovo gibalno dejavnost do tretjega leta starosti
razčlenila oziroma razvrstila v naslednje gibalne dejavnosti:
– spontano gibanje (funkcijska igra, čustveno gibalno reagiranje),
– opazovanje gibanja,
– ravnanje s predmeti,
– gibalne igre,
– posnemanje gibanja in obnavljanje gibanja,
– gibalno reagiranje, izkazovanje, ustvarjanje.
»Ker temelji plesna vzgoja na otrokovem naravnem gibanju, pomenijo te dejavnosti izhodišče
za kasnejše gibalne dejavnosti v plesni vzgoji. V razvojnem obdobju do tretjega leta starosti
se naštete dejavnosti pojavljajo približno v navedenem zaporedju in ostanejo sestavni del
kasnejše gibalne dejavnosti otroka pa tudi odraslega« (Kroflič, 1984, str. 9).
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3.2

POSNEMANJE GIBANJA

Otrok lahko posnema, oponaša, povzema, obnavlja in ponazarja sledeča gibanja in vedenja
(Kroflič, 1984, str. 26):
– gibanje in vedenje odraslih v vsakdanjih situacijah in delovnih opravkih, ob gibalnih
igrah, ob pripovedovanju, deklamaciji, petju pesmi, itd.,
– gibanje drugih otrok,
– gibanje živali,
– gibanje predmetov,
– gibanje in dogajanje na televizijskih zaslonih itd.
Z izrazi »posnemanje«, »oponašanje«, »ponazarjanje« bomo torej tako kot Krofličeva (1984,
str. 26): »označevali težnjo po natančnem ponavljanju opazovanega gibanja. Z izrazom
»povzemanje« označevali shematsko ponavljanje opazovanega gibanja. Izraz »obnavljanje«
pa bomo uporabljali za označevanje posnemanja oziroma povzemanja opazovanega gibanja
po daljšem presledku med opazovanjem in ponovitvijo gibanja.«
Otrokovo mišljenje je okrog drugega leta na zaznavno-praktični ravni. V tem obdobju je otrok
dober opazovalec, zaznava gibanje okrog sebe in ker je njegova motorika že dovolj razvita, ga
zmore tudi gibalno obnavljati. Otrok zato najraje teži k posnemanju, ki pa je glede na njegovo
razvojno stopnjo različno natančno. Krofličeva (1984, str. 26) vleče vzporednice med
otrokovim gibalnim posnemanjem in otrokovo risbo: »Tako kot otrokova risba je tudi
posnemanje odvisno od razvitosti otrokovega zaznavanja, od razvitosti otrokove motorike in
od razvitosti otrokovega mišljenja.«
Krofličeva (1984, str. 26) nadaljuje s primerjavo: »Posnemanje je tako kot otrokova risba do
tretjega leta shematsko, otrok še ne zmore natančnega posnemanja, gibalno oziroma likovno
obliko povzema le v osnovnih obrisih. Čim starejši je, več podrobnosti zaznava, razvitejša je
motorika, bogatejša je njegova risba, preciznejše je gibalno posnemanje. Dve- do tri-letni
otrok bo narisal glavonožca, šestletni pa hišnika, kavboja, vesoljca z natančno podobo obraza
in z oblačilom in dodatki, ki označujejo njegov poklic. Natančnost otrokovega posnemanja ni
odvisna le od njegove razvitosti, ampak tudi od zahtevnosti in zapletenosti opazovanega
gibanja.«
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Otrok pa ne posnema ali povzema le gibanja samega, ampak tudi izraz oziroma vsebino, pri
čemer moramo vedeti, da sta gibanje in vsebina tesno povezana. Otrok se s posnemanjem
gibanja vživlja v vsebino, vsebina ga spodbuja k vživetemu posnemanju, povzemanju in
obnavljanju. Posnemanje je pomembna sestavina tudi kasnejših plesnih zaposlitev. Koristna
je, ker lahko s posnemanjem spodbujamo tako razvoj gibalne koordinacije, orientacije v
telesni shemi kot tudi razvoj zaznavanja in predstavljivosti. Neposredno posnemanje gibanja
vzgojitelja ali drugega otroka je uvod v plesno tehniko. Ne samo to, z gibalnim obnavljanem
različnih vsakodnevnih dejavnosti in dogodkov otroka uvajamo tudi v umetnost pantomime
kot posebne gibalne gledališke dejavnosti (Kroflič, 1984, str. 26).

3.3

GIBALNO REAGIRANJE, IZKAZOVANJE IN USTVARJANJE

Krofličeva (1984, str. 31) z

izrazom gibalno reagiranje označuje: »otrokovo gibalno

aktivnost kot odziv na različne zunanje spodbude.« Že dojenček se z gibanjem odziva na znan
obraz, znan glas, pisano, zvenečo igračko in/ali gibljivo igračko. Z razvojem govora pa se
kasneje z gibanjem odziva na znane besede, povelja, vprašanja, čeprav jih sam še ne more
izgovoriti (npr. »Kje je lučka?« - otrok pogleda v smeri lučke). Ob glasbi se sede ali stoje
giblje v ritmu, še preden je shodil, ilustracija v slikanici ga spodbudi k glasovnemu izražanju,
kasneje pa tudi h gibalnemu.« »Na predmete, živali in ljudi v gibanju se odziva tako, da se
tudi sam giblje. Že pred tretjim letom delujejo na otroka tudi televizijske spodbude, ki so
večinoma gibalne, dinamične in prav zato učinkovite. Otrok se rad odziva zlasti na intenzivne
dinamične vsebine, ki pogosto sploh niso namenjene otrokom, npr. westerni, vojni filmi,
reklame, prenosi športnih dogodkov, ipd. Ob gibalnem reagiranju tako otrok ustvarja gibalne
oblike ali pa posnema zunanje spodbude in vnaša svoj gibalni izraz« (Kroflič, 1984, str. 31).
Krofličeva (1984, str. 31) podrobno opiše razovoj gibalnega izkazovanja: »Gibalno
izkazovanje in ustvarjanje se pojavlja že pred tretjim letom. Otrok želi odraslim in drugim
otrokom pokazati kaj zmore. Opozarja na različne gibalne spretnosti (npr. plezanje), gibalno
oblikovanje (»Pokaži, kako plešeš?«) in gibalno izražanje (posnemanje živali, vsakodnevnih
dejavnosti ljudi, npr. šofiranje, gospodinjska in starševska opravila, družabno vedenje,
posnemanje TV junakov). Izkazovanje potrebuje gledalce, zato se kaže otrokova gibalna
aktivnost v odnosu do gledalca; odraslega ali otroka. Tudi gibalno izkazovanje vsebuje
elemente gibalnega ustvarjanja. V želji, da se izkaže pred gledalci, si otrok prizadeva čim
bolje pokazati posneti gib ali svoje izvirno gibanje. Otrokovo gibalno ustvarjanje je že na
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stopnji med 2. in 3. letom kombinacija vtisov in izkušenj ter izvirnega izražanja in
oblikovanja.«
Krofličeva (1984, str. 31) dodaja: »Otrokovo gibalno ustvarjanje je še posebno intenzivno v
igri z vlogami, kjer se enakovredno prepletajo dejavnosti različnih vzgojnih področij, vse
podrejene isti vsebini, istemu cilju. V igri z vlogami je gibalno ustvarjanje sredstvo za potek
dogajanja. Otrok se tu spontano vživlja v različne vloge in s tem tudi v različna gibanja.
Izrazno gibanje, včasih že zelo blizu čistemu plesu, ni tu samostojna dejavnost, ampak
organska sestavina igre in odnosov med udeleženci v igri.«
Krofličeva (1984, str. 31) še enkrat poudari povezanost gibalnega izkazovanja in gledališke
vzgoje: »Gibalno izkazovanje in gibalno ustvarjanje v igri z vlogami razvijamo kasneje v
usmerjenih plesnih zaposlitvah, zlasti v plesnih dramatizacijah, ki vključujejo tudi elemente
gledališke vzgoje. Rezultati kvalitetnih plesnih zaposlitev se kažejo tudi v spontani igri, kadar
otroci spontano, a pod vplivom plesne vzgoje, razvijajo igre z vlogami z bogatim gibalnim
izražanjem in oblikovanjem.«
Vzgojitelj spodbuja gibalno ustvarjanje z ustvarjanjem pogojev za otrokovo tovrstno
aktivnost. V oddelkih za najmlajše (do 2. let) so to predvsem prostor in raznoliki predmeti in
igrače, ki otroke spodbujajo, da z njimi ravnajo, jih gibalno preizkušajo in razvijajo gibalne
igre. V oddelkih za otroke od 2. do 3. let pa je poleg prostora, predmetov oziroma igrač, ki
smo jih že omenjali, spodbuda za gibalno ustvarjanje tudi uvajanje načrtno pripravljenih
usmerjenih plesnih zaposlitev (Kroflič, 1984, str 32).

3.4

SPODBUDE ZA GIBANJE

Osnovna spodbuda je ustrezen prostor, ki spodbuja otroka h gibanju, pri čemer je ta prostor
zunanji ali notranji (Kroflič, 1984, str 7).
Druge spodbude Krofličeva (1984, str. 7) razporedi v dve skupini:
1. igrače, igrala, predmeti vsakdanje rabe, različna gradiva in mala orodja,
2. spodbude z drugih področij estetske vzgoje in iz vsakdanjega okolja.
Prvo skupino bi lahko označili kot materialne ali predmetne spodbude, medtem ko so
spodbude iz druge skupine nematerialne, predvsem vsebinske narave. Igrače, ki so pri dve- do
tri- letnih otrocih tudi že ustrezna igrala, spodbujajo otroke k neposredni gibalni aktivnosti.
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Otrok na različne načine uporablja predmet, lovi ravnotežje, se premika s predmetom, želi
doseči druge predmete, idr. Na podoben način je otrok gibalno dejaven tudi v igri z malimi
orodji (žoge, obroči, talne blazine ipd.), s predmeti vsakdanje rabe (plastični koši, košarice,
ipd.) ter z različnimi gradivi (krpice, papir, ipd.). Poleg tega otrok naštete predmetne
spodbude neposredno gibalno obvladuje (s krpico na obrazu hodi, na talni blazini se prevrača
ali leze pod njo, ipd.). Kot že omenjeno se nato v drugem letu starosti začne pri otroku že
razvijati tudi predstavno mišljenje in tedaj materialne spodbude usmerjajo otroka v prva
gibalna ustvarjanja (s krpico na glavi se vrti, koraka ob glasbi, s talno blazino ali večjo
penasto kocko se pomika kot šofer, obroč je volan, plastične košarice so obuvala, s katerimi
drsa po igralnici, itd.). Različna gradiva, predmeti vsakdanje rabe, orodja, blazine in kocke iz
penaste gume spodbujajo raznovrstno gibalno dejavnost in ustvarjanje, ker otrok ne omejujejo
v načinu igranja. Prav te več- funkcionalne igrače so še posebej pomembne za razvoj
ustvarjalnega mišljenja otrok (Kroflič, 1984, str 7).
»Raznolikost v uporabi predmeta je na tej stopnji predvsem posledica otrokovega
nepoznavanja funkcije predmetov, ki pa jo bo pod vplivom učenja otrok kmalu spoznal. Toda
če želimo spodbujati razvoj otrokove ustvarjalnosti, ne bomo omejevali otroka le na uporabo
predmeta v njegovi funkciji. Ustvarjali bomo možnosti, v katerih bo lahko v igri odkrival
nove funkcije predmetov in nove kombinacije« (Kroflič, 1984, str. 7).
Druga skupina spodbud za gibanje so vsebine iz vsakdanjega okolja in z drugih vzgojnih
področij. Kot navaja Krofličeva (1984, str. 7) h gibanju otroke spodbujajo:
– gibanje živali, predmetov in oseb v okolju;
– vsebine glasbene vzgoje – petje, igranje na instrumente, gibalne pesmi (bibanke),
rajalne pesmi, izštevanke, poslušanje posnetih otroških pesmi;
– vsebine likovne vzgoje – ilustracije v slikanicah, flanelogrami, povečave ilustracij,
diafilmi, animirani filmi (risanke), izdelki oblikovanja, predmeti vsakdanje rabe in
različni vsebinski pripomočki (pokrivala, oblačila, torbice itd.);
– lutke;
– vsebine jezikovne oziroma literarne vzgoje – pripovedi ob ilustracijah, deklamacije,
izštevanke;
– vsebine intelektualne vzgoje – hitro, počasi, zgoraj, spodaj, veliko, majhno, itd. S
tovrstnimi spodbudami, prav tako kot s prej obravnavanimi predmetnimi spodbudami,
ustvarjamo možnosti za otrokovo raznoliko ustvarjalno dejavnost.
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4 PLES
4.1

OTROKOVE POTREBE PO PLESU

»Ples je znak življenja, ki izhaja iz telesa in njegovega gibanja in da je gibanje za človekovo
življenje prav tako pomembno kot dihanje. Še zlasti otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju
in če hočemo da se bodo pravilno razvijali, jim moramo omogočiti, da jo bodo na nek način
zadovoljili. Nedvomno se morajo veliko, dovolj pogosto in tudi dovolj intenzivno gibati, kar
jim v veliki meri omogočajo razne športne aktivnosti in igre, ples pa ima v otrokovem svetu
pri tem še nekaj drugih pomenov« (Zagorc, 1997, str. 16).
Zagorčeva po F. Pedičku uvaja izraz »biološko ugodje«, ki se pojavlja v človeku ob
ritmičnem gibanju telesa, ob katerem se človek globlje zave svojega obstoja (Zagorc, 1997,
str. 16). Kot pravi Pediček (Zagorc, 1997, str. 16): »S plesom namreč nekako posnema in
navzven izraža utripanje vsake svoje celice, ritem vseh svojih osnovnih bioloških procesov, ki
vsi potekajo po vzorcu enakomernega ponavljanja napetosti in sprostitve. Že majhni otroci
včasih neutrudno, vendar docela ritmično pravilno nihajo s posameznimi deli telesa, kasneje
pa otrok dostikrat izmenoma enakomerno poskakuje, ali enakomerno teka od stene do stene,
od predmeta do predmeta. Večkrat razprostre roke, se skoraj do onemoglosti vrti in se pri tem
smeje kot najsrečnejše bitje.«
Zagorčeva (1997, str. 16) pravi, da »so sporočila lastnega telesa sprva tudi otrokov notranji
svet. Prvo doživetje sebe se razvija prek občutenja lastnega telesa, pa tudi zunanji svet
doživlja na ta način. Spoznavanje lastnega telesa je pogoj za učinkovito in zadovoljujoče
ravnanje z njim. Prav pri plesni aktivnosti deluje telo kot sprejemnik, posredovalec in
izvajalec, ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se na nek način odziva
nanje. Otrok se tako pri plesnem gibanju začenja zavedati svojega telesa in raznovrstnosti
svojega gibanja, časa in prostora ter predvsem različnih možnosti za izrabo svoje energije. Z
razvojem motorike se hkrati razvija celotna sposobnost kontrole telesa, ki pa je v veliki meri
odvisna od obvladovanja gibanja ter pogojuje telesni, emocionalni in mentalni razvoj.«
Zagorčeva (1997, str. 16) doda: »Otrok mnogo bolj kot odrasli izraža svoje duševno počutje s
telesnim stanjem in obratno. Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva
kažejo v ekspresivni govorici telesa. Še zlasti otroci in mladostniki najdejo posebno
zadovoljstvo v plesu, kajti mnogi med njimi odkrijejo v njem pot za osvoboditev svojih
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čustev in občutij, ki bi jih s pomočjo besed sicer težko spravili na površje. Plesno gibanje prav
tako izredno veliko prispeva k samozavedanju, občutju uspeha in zadovoljstva, saj omogoča
oblikovanje ustrezne telesne slike in vliva samozadovoljstvo, vpliva na vedenje, odnos do
drugih in na oblikovanje stališč. Pomembno vlogo pa ima ples pri razvijanju »socialnih
sposobnosti«, ker spodbuja stike z drugimi, vliva zaupanje, razvija občutljivost,
prilagodljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, upoštevanje pravil, vzdrževanje
pozornosti, vodenje in podrejanje, iniciativnost in sodelovanje pri najrazličnejših aktivnostih.«

4.2

NEKAJ O TEHNIKI GIBANJA

»Sodobna psihologija še posebej poudarja kako pomembno je zaznavanje in dojemanje sveta
s čutili, kajti vse tisto, kar doživimo, čutno dojamemo, zaznamo s pomočjo lastne izkušnje
itd., ostaja bolje zapisano v naših možganih. Zato tudi sodobni pedagoški pristopi vse bolj
vključujejo ustvarjanje s glasom in zvokom, barvo, glino in vsekakor tudi z gibom« (Zagorc,
1997, str. 22).
Zagorčeva (1997, str. 23) pravi: »da je ples gibanje ali bolje, neko dogajanje v času in
prostoru. Prav čas in prostor sta pri slehernem gibalnem pojavu tesno povezana. Vsako
gibanje ima svoje trajanje, vsako gibanje pa pomeni hkrati tudi nek premik v prostoru. Čas ne
more obstajati ločeno od prostora in prostor ne ločeno od časa.«
Ples oblikujemo s svojim telesom. »Skozi gib in gibanje se izražamo v gibalnih oblikah
oziroma v oblikah gibanja. Te nastanejo z uporabo telesa ob določeni akciji v prostoru in
času. Zato je za ustvarjanje zelo pomembno, da poznamo čimveč različnih gibov pa tudi
čimveč njihovih odtenkov, kajti s »široko paleto« bomo ob določenih ustvarjalnih problemih
veliko lažje izražali tudi svoja čustva« (Zagorc, 1997, str. 23).
Če analiziramo sam gib, je ta posledica sprostitve in usmeritve določene energije oziroma
sile. Od količine te energije sta odvisni kvaliteta posameznega giba oziroma dinamika gibanja
(Zagorc, 1997, str. 23).

4.3

PROSTOR

»Telo se vedno giblje v prostoru. Kadar se giblje na mestu, pravimo, da se to dogaja v
lastnem prostoru ali kinesferi. Vsak premik z mesta pa se že dogaja v splošnem gibalnem
prostoru. Pri tem ima gibanje vedno neko smer, svojo velikost, se odvija na nizki, srednji ali
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visoki ravni oz. nivoju, pozna svoj vzorec ali obliko gibanja, vedno pa imamo pogled oziroma
fokus usmerjen v določeno smer. Vsak od teh elementov prostora ima veliko svojih
kontrastov, od najmanjšega pa do največjega, kar lahko pri ustvarjanju z gibanjem še kako
izkoristimo« (Zagorc, 1997, str. 28).

4.4

NAČIN GIBANJA TELESA

»Kadar iščemo odgovor na vprašanje, kako se gibljemo, oziroma kako se telo giblje, naletimo
na dva elementa, ki opredeljujeta gibanje: to sta čas in sila, s katero določen gib izvajamo«
(Zagorc, 1997, str. 31).
Zagorčeva (1997, str. 31) še pravi, da je: »čas v plesu organiziran na poseben način, saj
podobno kot v glasbi govorimo o tempu, o trajanju, o ritmu in včasih tudi o poudarkih. Kadar
je ples povezan z glasbo, se ji navadno prilagaja, lahko pa je z njo v pravem kontrastu. Vedno
vsebuje določen ritem, ki je lahko enakomeren ali neenakomeren. Vsak gib lahko izvedemo v
različnem tempu: hitro ali počasi, naraščajoče ali upadajoče, pa tudi trajanje lahko nenehno
spreminjamo, tako da dobimo kratkotrajna ali pa dolgotrajna gibanja.«
V trajanje nekega giba je lahko vložena večja ali manjša količina energije oz. določena sila.
Tako je gibanje lahko napeto ali popuščeno, težko ali lahkotno. Vse to predstavlja določeno
kvaliteto gibanja. V plesu je pomembno tudi, kako si gibanja sledijo po kvaliteti, s čimer
dobimo dinamiko gibanja (Zagorc, 1997, str. 31).

4.5

KLASIFIKACIJA GIBANJA

Zagorčeva (1997, str.37) citira R. L. Murraya, ki gibanja deli na:
A. LOKOMOTORNA gibanja, ki omogočajo premikanje telesa skozi prostor. To so:
1. tista gibanja, kjer uporabljamo noge kot osnovo za gibanje, in so:
a) preprosta ali osnovna lokomotorna gibanja: hoja, tek, skok
b) variante in kombinacije teh gibanj: skok visoko-daleč, galop, polka, trokorak itd.
2. tista gibanja, kjer za premikanje poleg nog uporabljamo tudi druge dele telesa: plezanje,
plazenje, lazenje, kotalkanje itd.
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B. NELOKOMOTORNA gibanja, ki se dogajajo večinoma na mestu, v lastnem prostoru, in
se delijo na:
1. primarna gibanja: upogib, iztegnitev, zasuk, zamah
2. variacije in kombinacije teh gibov ob uporabi:
a) celega telesa: vlek, udarec, obrat, sed, vzravnava, padec
b) posameznih delov telesa: ploskanje, tolčenje, potiskanje, dotikanje, stresanje, vibracije
itd.
V vsakdanjem gibanju obe kategoriji gibanj nenehno kombiniramo. Že ko hodimo, npr.
zamahujemo z rokami, ko igramo košarko, skačemo, obračamo glavo, spreminjamo smeri ipd.
Nedvomno pa obe kategoriji gibanj predstavljata osnovo, na kateri sloni gibanje in iz katere je
pravzaprav sestavljen vsak ples.

4.6

ANALIZA GIBANJ

Nelokomotornim gibanjem lahko preprosto rečemo tudi gibanja na mestu in jih srečamo tako
pri delu in v vsakdanjem življenju, kot seveda pri plesu. Pri teh gibanjih uporabljamo celo telo
ali posamezne dele za zvijanje, upogibanje, sklanjanje, raztezanje, nihanje. Poleg teh pa
obstajajo še takšna, ki imajo bolj »dramatičen« kot pa kineziološki pomen in jih otroci zlahka
dojamejo ter se z njimi tudi izražajo: sunek, vlek, udarec, zib, klon, obrat, sed, padec ipd.
(Zagorc, 1997, str. 39).

4.7

NEKAJ O NAČINIH DELA

»Najpreprostejša gibanja so lahko podlaga mnogim specializiranim gibanjem, na katera
naletimo, ko se spoprimemo z otrokovim ali s svojim gibalnim ustvarjanjem. Kadar se
znajdemo med mnogimi možnostmi za izvedbo določenega giba, smo praktično v
ustvarjalnem procesu, saj v tistem trenutku lahko »izumimo« nove gibalne oblike ali
spreminjamo že znane. Vse to nas pripelje do umetniškega ustvarjanja, ki nam omogoča
odkrivati poti za vključevanje novih oblik in zakonitosti v naš izrazni in tudi doživljajski svet.
Tega bi se morali še posebej zavedati pri delu z otroki, saj za otroka umetnost ni le igra,
temveč resno in pomembno opravilo. Ples je nekakšen primarni medij za izražanje, saj
vključuje celotni organizem in ne le posamezne dele. Za otroka je gibanje organska potreba,

33

pa tudi nenehna želja in radost. Gibanje na nek način osvobaja, omogoča izražanje,
raziskovanje, komuniciranje in sporočanje« (Zagorc, 1997, str. 53).
Zato je prav, da se otrok uči različnih načinov gibanja, da se uči upravljati s svojim telesom in
raziskuje kakšnih gibov je njegovo telo sposobno ter kako telo z gibi komunicira. Pri tem naj
gradi preproste gibalne fraze in se izvirno izraža. Naučiti se mora razpoznavati različne ritme,
odvisnosti od glasbe, njene hitrosti in melodičnosti. Na ta način ustvarja nekakšen »slovar«
plesnega gibanja in se ga hkrati uči tudi uporabljati (Zagorc, 1997, str. 53).
Uporaba domišljije je v otrokovem odkrivanju gibanja temeljnega pomena, če le cilje in
naloge prila- godimo njegovi starostni stopnji in interesom. Danes vemo, kot pravi Zagorčeva
(1997, str. 54), da mlajši otroci pri plesu ne razmišljajo le o živalih, igračah, rastlinah in
podobno, temveč je otrokova domišljija tudi na tem področju precej širša, skorajda
neomejena. Z otroki lahko začnemo ustvarjati na zelo preprost način: vsakemu osnovnemu
gibanju, kot so hoja, tek ali skok, dodamo drug element ali spremenimo začetno akcijo.
Dodamo lahko vmesne pozicije, spremenimo ritem, ga postavimo v drug prostor, mu
spremenimo običajen tempo in že se znajdemo v povsem novem »izdelku« (Zagorc, 1997, str.
54).

5

PRAZNOVANJA PRI OTROCIH

5.1

KAJ POMENIJO PRAZNIKI ZA OTROKA?

Joganova (1978, str. 8) pravi, da »praznovanja niso plod moderne dobe, temveč so v različnih
oblikah in z različnimi vsebinami ter cilji obstajala že davno in so neločljiva sestavina
družbenega življenja. Povezana so z zgodovinsko določenim načinom dela in s celovitim
kulturnim razvojem preteklih družb. Praznovanja so bila in so svojevrstna oblika
uravnavanja človekovega odnosa do dela, do narave, do družbene skupnosti, v kateri živi. S
spreminjanjem odnosa človeka do narave, zlasti pa z vedno močnejšim gospodovanjem ljudi
nad naravnimi silami, se spreminja tudi značaj posameznih praznovanj, posebno še tistih,
katerih prvotni cilj je bilo obvladovanje naravnih in nekoč človeku neznanih sil. Spreminjajo
pa se tudi tista praznovanja, ki so neposredno povezana z usodo določene družbene skupnosti;
ta praznovanja, njihov pomen in učinki so v veliki meri odvisni od idejne usmerjenosti celotne
skupnosti in od usmerjenosti vladajočih sil v družbi. Vsebinsko se spreminjajo praznovanja
nastanka kake skupnosti glede na revolucionarne posege ali glede na prelomna obdobja.«
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Kot vidimo so se praznovanja zgodovinsko zelo spreminjala, tako po vsebini kot po obliki.
Oblika praznovanj je bolj ali manj civilizacijsko določena, čeprav se nekatere oblike kot
tradicije (npr. pustovanje) prenašajo iz davne preteklosti v sedanjost. Ob zgodovinski
spremenljivosti velja poudariti tudi značilno dejstvo, da se je v razvoju družb pogosto
nekoliko bolj ohranila le oblika praznovanja, medtem ko se je vsebina zelo spremenila ali pa
celo povsem zabrisala. Tipičen primer so tako poganska praznovanja, ki jih je krščanska
cerkev sprejela v svoj idejni in ceremonialni okvir. Tako je npr. krščansko praznovanje velike
noči vsrkalo stare običaje, ki so slavili prihod pomladi ter konec pustih in temačnih zimskih
dni. Tem običajem je krščanstvo dalo novo vsebino in skozi stoletja je postala ta vsebina tako
prevladujoča, da se je prvotni namen praznovanj skoraj povsem izgubil. Podobno je tudi s
praznovanjem božiča – tudi ta praznik je prastarega izvora in mu je bila krščanska vsebina
vtisnjena kasneje. Božič izvira iz časov, ko so bili ljudje prepričani, da se tedaj, ko noč
zmaguje nad dnevom, dvigajo duhovi umrlih prednikov, tem duhovom pa se je treba odkupiti.
Da bi se odkupili so obdarovali tiste, ki so bili zunaj skupnosti polnopravnih članov, to pa so
bili otroci in izobčenci, kot npr. berači (Jogan, 1978, str. 8).

5.2

ZAKAJ IN ČEMU PRAZNUJEMO?

Joganova (1978, str. 9): »Praznovanje je pravzaprav posebna oblika odnosa med
posamezniki, med posameznikom in skupnostjo ali odnosa med združenimi posamezniki ter
naravo. Značilno za praznovanje je, da ustreza temeljnim potrebam človekovega obstoja v
družbeni skupnosti; praznovanja so pomemben dejavnik utrjevanja skupnosti, ker prek
doživetij vnašajo v ljudi določene vrednote, cilje in pravila družbenega življenja in ker hkrati
pomenijo vir za javno potrjevanje posameznika, za preizkušanje njegove povezanosti s
skupnostjo. So neke vrste prelomni trenutki, ki se s svojo zvišenostjo nad vsakdanje navadne
odnose vtisnejo posamezniku v spomin; od tu potem posebna sporočila praznovanja po svoje
vplivajo na konkretna hotenja, težnje in prizadevanja človeka.«
Kadar gre za prelomnice, bodisi v posameznikovem življenju, bodisi v širši skupnosti ali
naravi, čuti vsak človek potrebo po posebnih doživetjih, po izjemni obeležbi tega dogajanja.
To se navadno doseže s ceremonialom, to je z različnimi obredi in prireditvami, ki so vidni
znaki praznovanja, in v bolj ali manj tesni zvezi z njegovo neposredno vsebino. Praznično
razpoloženje dviguje človeka, ga notranje osrečuje in krepi tudi njegovo samozavest; ta pa je
pomemben dejavnik aktivnosti in ustvarjalnosti vsakega posameznika.
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Praznovanje pomeni za človeka nekaj več kot vsakdanjik, nekaj, kar je lepše in bolj zaželeno.
Če govorimo, da življenje ni praznik, s tem hkrati povemo, da ima praznik redko vrednost in
da si tega želimo. V neposredni zvezi s pojmom praznika je tudi predstava, da takrat ni treba
delati in da je takrat človek prost. Lahko se bolj posveti samemu sebi ali svoji bližnji okolici,
lahko se približa na realni ali mistični način tistemu življenju, ki ga sicer ne more živeti
(Jogan, 1978, str. 9).
Človek se ob praznovanjih tudi sprošča, ali z drugimi besedami, smisel praznovanj je tudi v
tem, da se človek sprošča in da potem osvežen spet opravlja svoje vsakdanje obveznosti.
Praznovanja so kot odmori med nastopom na odru življenja; to so tiste točke v življenju
posameznika ali kolektiva, v katerih se lahko tudi plemeniti smisel življenja posameznika z
zgodovinsko izkušnjo. Seveda imamo pri tem v mislih praznovanja, ki zadevajo predvsem
velika družbena dogajanja, medtem ko se pri verskih praznikih povečuje posameznikova
povezanost z vrednotami vere, povečuje se mistificirajoča in mistična zavest in predanost
verskim vrednotam. Osebni prazniki, kot npr. rojstni dnevi, različne obletnice in podobno, pa
v večno tekočem času omogočajo hipno zaustavitev, samovrednotenje v ožjem intimnem
okolju in preverjanje samozavesti, izmero doseženega in načrtovanje zaželenega (Jogan,
1978, str. 10).

5.3

VRSTE PRAZNIKOV

Med osebnimi prazniki lahko razlikujemo glede na obseg družbenosti dve vrsti:
a) prazniki, katerih cilj je potrditev določenega posameznika kot zrelega ali sposobnega
za opravljanje različnih družbenih vlog. Pri teh praznikih gre za večjo prisotnost širše
družbene skupnosti ali dela te skupnosti;
b) prazniki, ki jih posameznik preživlja v najožji skupini, bodisi v družini, med vrstniki,
poklicnimi tovariši in podobno.
Osebni prazniki s širšim družbenim okvirom zaznamujejo navadno spremembe v življenju
posameznika, prelomnice, ki vplivajo na obnašanje ljudi v določenem obdobju, npr. pri
mladih v določeni stopnji razvoja. Takšne prelomnice, prehodi v nove družbene vloge, so npr.
prehod iz predšolske v šolsko dobo, konec šolanja, družbeno priznano napredovanje v
strokovni dejavnosti itd. S temi praznovanji se utrjujejo vezi posameznika z novimi
skupnostmi: s skupino vrstnikov, z razredno ali s poklicno skupino in podobno (Jogan, 1978,
str. 12).
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Takšna praznovanja so bolj povezana z razvijanjem samozavesti posameznika, ki pripada širši
skupnosti, kot z razvijanjem občutka ožje povezanosti in priznanosti. Gre za oblikovanje
podlage za enačenje posameznika s skupino in za razvijanje skupinske zavesti. Prek teh
stopenj se oblikuje zavest o širši povezanosti in pripadnosti.
Za skladen in celosten razvoj posameznika so pomembna tudi čisto osebna praznovanja, kot
so npr. rojstni dnevi, obletnice pomembnih dni v življenju para ipd. Ta praznovanja zajemajo
navadno le ožji krog – družino, vrstnike in prijatelje. Vendar je intimno doživljanje sreče,
občutka, da je človek zaželen, komu drugemu potreben in cenjen, izredno spodbudno pri
razvijanju ustvarjalnosti, osebnega zado- voljstva in samozavesti, ki je motiv za vrsto
pozitivnih dejavnosti (Jogan, 1978, str. 13).
Če so praznovanja, s katerimi je poudarjena človekova družbena in zgodovinska vloga,
pomembna za obstoj vsake skupnosti in za ravnanje ljudi v tej skupnosti, potem so še toliko
pomembnejša za otroka, ki šele vstopa v svet odraslih in polnopravnih članov skupnosti.
Praznovanja so neke vrste posode, iz katerih se otrok na slovesen, nevsakdanji način napaja s
temeljnimi znanji o skupnosti in posameznih dogajanjih v njej ali njeni preteklosti. Hkrati so
vir za otrokovo doživljanje lepega, vrednega, pomembnega in nevsakdanjega, so priložnosti
za izražanje solidarnosti in privrženosti ožji ali širši skupnosti, trenutki močnejšega
ponotranjanja občih družbenih vrednot in ciljev. Te lastnosti so povezane s prazniki, ki jih
praznujemo vsi, kot tudi s posebnimi otroškimi prazniki (Jogan, 1978, str. 14).

6 RAZISKAVA
Kot sem že napisala v teoretičnem uvodu Kroflič in Gobec (1982, str. 25) pravita, da naj bi
vsakršno vzbujanje in razvijanje ustvarjalnosti v povezavi z gibanjem imelo veliko pozitivnih
učinkov: sprostitev, izbiro ustreznega vedenja in socializacijo. Pri svoji raziskavi bom poleg
teh dejavnikov pozorna tudi na indikatorje v obliki novih, izvirnih, neobičajnih,
nepričakovanih in duhovnih zamisli, oziroma reakcij v dani situaciji, ki hkrati predstavljajo
ustrezno prilagojeno rešitev.
Ideje, ki mi bodo služile kot osnova za vzbujanje in razvijanje ustvarjalnosti bom črpala iz
vsakdanjih dogodkov (nova frizura, deževen dan in narava na sploh) in praznikov. Praznike
sem izbrala iz seznama mednarodnih dnevov, kot je na primer Mednarodni dan plesa,
Mednarodni dan glasbe itd. Kot klasičen obred mi je pravzaprav ostalo samo praznovanje
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rojstnega dneva. Seznanjenost otroka s praznikom ali dogodkom sta bila tako glavna kriterija,
s pomočjo katerih sem se odločala za izbor tem.

Kot gibanje s katerim bom te ideje povezovala pa bom seveda uporabljala ples. Koreografije
sem v skladu s teoretičnimi priporočili prilagodila motorčnim sposobnostim otrok na tej
stopnji. Pri načrtovanju koreografij sem upoštevala splošna vzgojna načela in načela plesne
vzgoje, ki sem jih podrobno opisala v teoretičnem delu. Poleg tega sem pred samim plesom
skušala otroke pripraviti do tega, da so mi pokazali čim več svojih gibov, ki sem jih lahko
dodala k že pripravljenim. S tem sem želela otroke spodbujati k sodelovanju in samostojnosti
pri izvajanju obredov.
Na samo raziskavo lahko pogledamo tudi iz vidika napredka v plesnosti: Otroci so preko
obredov spoznavali in utrjevali plesne elemente, ki jih bodo lahko kasneje uporabljali pri
ustvarjanju lastnih plesov. V skladu z klasifikacijo Krofličeve in Gobčeve (1982, str. 63), ki jo
tudi navajam v teoretičnem uvodu, bi lahko rekla, da uporabljam kombinirano metodo od
vodenja k improvizaciji, z dodatnim predkorakom, kjer črpam ideje tudi iz predlogov otrok.
Prisotnost posameznih osnovnih plesnih elementov in napredek otrok na tem področju na
koncu tudi kvantitativno analiziram.
Temelj moje raziskave je torej spraševanje ali je možno s plesom otrokom približati
vsakodnevne dogodke in jim pripisati večji pomen? Glede na dolžino raziskave se zavedam,
da ne morem pričakovati čudežev. Mojo raziskavo (s tem mislim sestavo koreografij) bom
štela za uspešno že, če bom opazila indice, da se otroci bolj zavedajo, veselijo in praznujejo
svoje dosežke, spremembe in razne dogodke. To bo moj prispevek k temu, da jih naredim bolj
čuječe in zavedne glede sveta, ki jih obdaja.
Naj omenim, da sem pred izvedbo raziskave pridobila soglasja staršev, v katerih so se
strinjali, da lahko v sklopu diplomske naloge njihove otroke fotorgrafiram, snemam, ter
posnetke uporabljam v učne namene.

6.1

NATANČEN POTEK RAZISKAVE

V moji raziskavi bom skušala odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja:
– Ali bodo otroci preko izvajanja obredov postajali samostojni pri izmišljanju gibov?
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– Ali bodo pripravljeni zamenjati tradicionalno praznovanje rojstnega dne z obredom?
Kakšna bo njihova reakcija na praznovanje rojstnega dne z obredom?
– Kakšna spodbuda bo otrokom najbolj pripomogla k samostojnemu izvajanju obredov?
– Kako bo na otroke vplivalo vsakodnevno izvajanje obredov?

Temeljni raziskovalni metodi moje raziskave sta kvalitativni:
– metoda opazovanja,
– metoda deskripcije.
Pripomočki s katerimi sem si pomagala pri raziskavi pa so sledeči:
– primeren prostor,
– kamera oziroma fotoaparat,
– radio,
– CD zgoščenke.

Skupina, s katero sem izvajala plesne obrede, obsega 12 otrok, starih od dveh do treh let.
Otroci so se plesu pridruževali po želji. Tako so nekateri sodelovali večkrat kot drugi. Obrede
smo izvajali vsakodnevno.

Raziskava je po korakih potekala tako, da sem si ob glasbi zamislila koreografijo, ki smo jo
skupaj z otroki zaplesali. Vsaki taki koreografiji sem namenila posebno podpoglavje v
diplomskem delu. V teh podpoglavjih na začetku najprej natančno opišem potek vsake
koreografije. V pregledni tabeli nato na eni strani navedem vsebinske, na drugi pa gibalne ter
plesne motive. Nato pri vsaki koreografiji navedem lastno introspekcijo oziroma doživljanje
in refleksijo oziroma razmišljanje. Vse primere sem posnela, jih vrednotila ter tudi tako
preverjala čustveni odziv in napredek otrok.
V analizi nato na kvantitativen način (v preglednih tabelah) analiziram prisotnost osnovnih
plesnih elementov in tudi na ta način vrednotim napredek otrok. V naslednjem poglavju nato
natačno naslovim še vsa raziskovalna vprašanja iz začetka tega poglavja ter podam splošno
oceno.
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7 OBREDI V VRTCU
7.1

POTEK OBREDOV

7.1.1 ROJSTVO BRATCA ALI SESTRICE (pleše šest deklic)
Glasbena pravljica Papirnat čolniček, pesem št. 19.
Dogajanje oziroma potek
Deklica iz naše skupine je pred kratkim dobila bratca. Večkrat pride z njo, ko jo mama
pripelje v vrtec. Otroci vedno tečejo k njemu, ga opazujejo in božajo.
Tako je bilo tudi danes. Ko je odšel domov, smo se pogovarjali o njem. Sestrica nam je
povedala, kako je bilo, ko je bil majhen, kako mu je zrasel zobek, kako pije po steklenički,
ima dudo, kako še ne hodi, joče,…
Po malici, ko so se deklice nekaj časa igrale v kotičku z dojenčki, sem jih povabila k plesu.
Na hitro smo povzeli, kaj nam je deklica zjutraj povedala o svojem mlajšem bratcu.
Rekla sem jim, da bomo zdaj še zaplesale in pokazale, kako je mali bratec rasel in kako ga
objamemo.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Mamin trebuh je rasel.

Držimo se v krogu in hodimo nazaj.

V trebuhu je bil majcen dojenček.

Se spustimo, pokleknemo in spustimo glavo
proti tlom.
Dvigamo roke, kleče se dvignemo v stegnjen

Rasel je in rasel, rasel.

položaj.
Vstanemo, roke so še vedno dvignjene nad

Zrasel je dovolj velik,

glavo.
da je šel iz trebuha.

V priklonjenem položaju z iztegnjenimi
rokami stopamo z majhnimi koraki ritensko.

Kako ga poujčkamo?

Roki primemo v komolcih (kot bi prijeli
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dojenčka) in ju zibamo levo in desno.
Svoje bratce in sestrice imamo radi. Kako se Gremo v skupen objem.
nežno objamemo?
Introspekcija oziroma doživljanje
Najprej smo se prijele v krog. Tako so me
deklice tudi počakale, medtem, ko sem
pripravila glasbo. Bala sem se, da jim ne
bo uspelo počakati na mestu, vendar so
ostale mirne in so obdržale formacijo
kroga.
Bile so navdušene nad tem, da bodo lahko
uprizorile rast malega dojenčka, kljub
temu, da obreda še nismo izvajali in niso

Slika 1: Ples Rojstvo bratca ali sestrice

vedele, kako bo le-ta izgledal, ter kaj od
njih pričakujem.
Med plesom so me opazovale, bile so umirjene in zelo lepo so sledile govorjenemu besedilu,
ter z zanimanjem poslušale, kaj bom še povedala.
Samo ena od deklic je bila rahlo bolj zadržana in se je zato premikala z malo manjšimi gibi.
Običajno je bolj glasna in bolj samozavestna od ostalih, res pa je, da je malce bolj negotova
pri gibalnih dejavnostih.
Refleksija oziroma razmišljanje
Ko sem deklicam omenila, da bomo plesale, so bile navdušene. O plesu jim nisem povedala
nič drugega. Prav zato sem mislila, da bodo morda obstale, bile zadržane ali da enostavno ne
bodo želele sodelovati. Mislim, da je k zbranosti pripomogla izbira obreda in jutranja
motivacija, ko je v vrtec prišel bratec. Res pa je, da so otroci v skupini v obdobju, ko zelo radi
ponavljajo tako gibanje, kot tudi besede in da večkrat plešemo banse (gibalne igre s petjem).
Ena od deklic je bila sprva malce zadržana. Vabila sem jo, da počepne v krog in tako pokaže,
kako je bil dojenček majhen v maminem trebuhu. Šele na posnetku sem videla, da je dejansko
sledila besedilu in sodelovala na svoj način – božala se je po trebuhu.
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Ker je bil to naš prvi obred, sem kar veliko govorila, gibov pa je bilo bolj malo. Pričakovala
sem več zmede in nejasnosti s strani otrok in tako predvidevala, da je bolje, če začnemo z
daljšimi gibi. Tako bi imeli otroci čas, da se vključijo in jih ne bi zmedla prehitra menjava
gibanja. Tudi v tej fazi so me deklice zelo prijetno presenetile s svojim sodelovanjem in
zanimanjem.
Na začetku in na koncu sem v ples vključila gibe, ki jih že poznamo. Za začetek sem
uporabila »napihovanje balona« za prikaz rasti trebuha, na koncu pa objem, v katerem večkrat
pojemo pesem Mi se imamo radi.

7.1.2 PRIHOD JESENI (plešejo štiri deklice)
Glasbena pravljica Gradič, pesem št. 27.
Dogajanje oziroma potek
Po malici smo imeli dejavnost, kjer smo razvrščali barve.
Ko so šli ostali otroci v sosednjo skupino, sem štiri deklice, ki so ostale v naši skupini
vprašala, če se spomnijo, kako je bilo, ko je bila jesen. Natančneje sem jih vprašala, če se
spomnijo, koliko pisanega listja je bilo na tleh, kaj je delal medved, kaj ježek in kaj veverica
(te živali smo v času jeseni najbolj omenjali).
Rekla sem, da bomo še s plesom pokazale, kaj se je takrat dogajalo.
Deklicam sem naročila, naj počakajo na žogicah, ki jih imamo nalepljene na tleh, medtem, ko
sem sama pripravila glasbo.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Medved hodi po gozdu.

S počasnimi koraki hodimo po prostoru.

Ko pride k drevesu, ga zatrese. Kako se V razkoraku iztegnemo roki nad glavo in ju
zatrese drevo?

skupaj s trupom gibljemo levo in desno.

Kako šumijo listi na drevesu?

Med gibanjem v levo in desno spuščamo
glas »ššššš«.

Veverica na drevesu se ustraši in skoči Skačemo po prostoru.
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»hop, hop«.
Na drevesih je nabirala lešnike in orehe.

Dvigamo se na prste in izmenično stegujemo
levo in desno roko nad glavo.

En lešnik ji je padel na tla. Poglejte, tam je Iztegnjena dlan se s palcem in kazalcem
tudi ježek.

dotakne čela. Pogledamo na tla.

Kako se premika ježek?

Postavimo se na dlani in na kolena ter se
premikamo po prostoru.

Koliko listkov je tu, padli so z dreves.

Se usedemo na pete.

Listki so rdeči, oranžni, zeleni, rjavi, vsi Izmenično z levo in desno roko s krožnimi
pisani.

gibi drsimo po tleh.

In kako se ježek zakotali, da jih nabode na Se kotalimo.
bodice?
Mu je uspelo? Pokažite mi bodice.

V klečečem položaju z dlanmi na tleh
izbočimo hrbet.

Kako lepa, pisana je jesen. Zaplešimo.

Se primemo v krog in se z majhnimi koraki
premikamo v levo stran.

Introspekcija oziroma doživljanje
Danes so deklice že vedele, na kakšen
način bomo prikazali jesen, o kateri smo
se pogovarjali.
Pred plesom se mi je zdelo, da se ne bodo
mogle umiriti, ker so bile precej živahne.
Ko pa so se postavile na mesta in zaslišale
glasbo,

so

bile

takoj

pripravljene

sodelovati. To je bil naš drugi obred in
ples je bil precej dolg. Vendar so plesale

Slika 2: Ples Prihod jeseni

od začetka do konca, bile so umirjene in
sproščene. Bile so tudi zelo tihe. Zadnjič so bile bolj zgovorne, danes pa se niso oglašale.
Najbrž je k temu pripomogla zelo umirjena glasba.
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Refleksija oziroma razmišljanje
Zelo mi je bilo všeč, ko sem na posnetku videla, da so med plesom nekajkrat same kazale gibe
ne da bi me opazovale. Odzivale so se samo na besedilo in glasbo.
Da bi spodbudila njihovo samostojno gibanje, sem jim tako med motivacijo, kot tudi vmes
postavljala vprašanja (Kako skače veverica?, Kako se giblje drevo?, Kako ježek nabada
listje?). Seveda so bili ti gibi otrokom blizu (kotaljenje ježka, ki smo ga že ponazarjali,
gibanje drevesa, ki smo ga večkrat opazovali in ponazarjali ter poskoki). Želela sem, da bi
spuščale glasove (šumenje listkov: »Šššššš«), vendar so bile danes zelo tihe.
Sprva sem se bala, da ne bo takšnega odziva, ker so bile deklice med pogovorom zelo
nemirne. Takoj, ko je bilo slišati glasbo, pa sem uvidela, da je bil strah zaman.
Tudi glede tvorbe kroga na koncu nisem bila prepričana, ker se ponavadi med plesi v krogu
nismo spuščali in šli nazaj v formacijo. Danes nam to ni delalo težav. Res pa je, da so v
današnjem obredu sodelovali le štirje otroci.

7.1.3 POBOTANJE, SPRAVA (plešejo štiri deklice)
Glasbena pravljica Živalski karneval, pesem št. 3.
Dogajanje oziroma potek
Deklicam sem povedala zgodbo o dveh ježkih, ki sta šla po poti in potem zagledala hruško.
Oba sta jo želela imeti, zato sta se skregala.
Vprašala sem jih, če se tudi one kdaj skregajo. Takoj so mi odgovorile, da ne.
Eno od deklic sem spomnila, da ji je zjutraj med igro nagajal deček. Ker ji je vzel igračo, ga je
udarila. Vprašala sem jo, kako se je počutila in kako sta se pobotala.
Objela sta se in se opravičila drug drugemu.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Ko se skregamo, smo jezni.

Ležimo na trebuhu, s pestmi udarjamo po
tleh.
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Pošljimo jezo stran.

Na kolenih z iztegnjenimi rokami krožimo
nad glavo.

Ko se skregamo, nam je hudo in smo Vstanemo in obraz skrijemo v dlani.
žalostni.
Pošljimo bolečino in žalost stran.

Roke iztegnemo nad glavo in krožimo z
njimi.

Pobotajmo se. Kako se prijatelji objamemo Gremo v skupinski objem in se pobožamo.
in pobožamo?
Introspekcija oziroma doživljanje
Medtem, ko sem pripravljala glasbo, je ena
od deklic predlagala, da bi se skrile. Češ,
da jih deček ne bo našel in jim ne bo
mogel nagajati. Tako so se ulegle na tla in
obraz skrile v dlani.
Deklice so bile po kratkem pogovoru,
predvsem pa ob spodbudi, da se skrijejo,
ravno dovolj vživete za ples.

Slika 3: Ples Pobotanje, sprava

Ko so zaslišale glasbo, še niso pokukale iz svojih »skrivališč«. Kadar pa so me slišale, da sem
ob njih, so takoj začele sodelovati.
Deklica, katero sem spomnila na jutranji prepir, je bila precej navihana. Mislim, da prav zato,
ker smo se pogovarjale o njej. Kljub temu, da sem med plesom govorila na splošno o prepirih,
se mi je zdelo, da je deklica vzela ples bolj osebno; kot da plešemo zanjo.
Ena od deklic je med izvajanjem obreda glasno ponovila za mano, skoraj zakričala: »Stran
jeza!«, kar je bil še en pokazatelj njene zainteresiranosti in vživetosti.
Na koncu so se srčno objele, pobožale in se zelo umirile.
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Refleksija oziroma razmišljanje
Ker obreda nismo plesali takoj potem, ko bi med otroci res prišlo do konflikta, sem se bala, da
mi deklice ne bodo pripravljene slediti.
Dovolj je bilo, da se je med pogovorom na prepir spomnila ena deklica. Ta je med čakanjem
na glasbo predlagala, da se skrijejo. Ostalim se je ideja zdela zanimiva in tako privlačna, da so
ji takoj sledile. S tem so nevede pomagale pri ustvarjanju obreda. Dodale so svoj gib oziroma
položaj.
Začetek obreda je bil mišljen v sedečem položaju, ker pa so otroci ležali, sem se ulegla še
sama. Šele na posnetku sem opazila, da mi dve deklici nista takoj sledili iz ležečega v sedeči
položaj. Žal mi je bilo, da nisem več gibov priredila in tako dalj časa ostala leže na tleh.
Mislim, da bi na ta način otrokom pokazala, da spodbujam njihovo iniciativnost. Sicer pa se
mi je zdelo zelo zanimivo, da so se deklice po tem obredu zelo umirile. Pred plesom so bile
namreč izjemno živahne.

7.1.4 DRUŽINA (pleše pet deklic)
Glasbena pravljica Živalski karneval, pesem št. 7.
Dogajanje oziroma potek
V mesecu aprilu smo imeli v skupini temo Družina. V sklopu te teme smo risali, izdelovali
izdelke, plesali, peli…
Precej časa smo namenili tudi pogovoru o družinskih članih in otroci so vsakodnevno govorili
o tem, kaj so s starši počeli.
Tako ta obred niti ni imel nobene motivacije niti ni temeljil na podlagi določenega dogodka.
Otrokom sem rekla, naj počakajo na nalepkah, ki jih imamo na tleh. Ko je začela igrati glasba,
sem se jim pridružila in jim začela postavljati vprašanja o tem, kdo živi pri njih doma.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Kako naredimo hišico?

Stojimo. Blazinice prstov leve in desne roke
se dotikajo, iztegnemo jih nad glavo.
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Kdo je pri nas doma? Očka. Kako koraka?

Korakamo na mestu.

Z nami se igra letala.

Dvignemo roke nad glavo in se vrtimo okoli
svoje osi.
S kazalcem nakažemo umivanje zob tako, da

Pomaga nam umivati zobe.

ga premikamo gor in dol pred ustnicami.
Se kdaj razjezi in nam zažuga če ga ne S kazalcem žugamo.
ubogamo?
In mi se skrijemo.

Obraz skrijemo v dlani in se premikamo
ritensko z majhnimi koraki.

Kdo pa je še pri nas v hišici doma?

Blazinice prstov leve in desne roke se
dotikajo, iztegnemo jih nad glavo.

Mama. Pomaga nam pospravljati igrače.

Sklanjamo se in se z rokami dotikamo tal.

Zjutraj, ko se zbudimo, nas počeše.

Z roko se gladimo po laseh.

Mama in očka nas imata rada.

Se stisnemo in objamemo.

Nam očka zvečer prebere pravljico? In Se uležemo na tla.
mama nas pokrije, ko gremo v posteljo.
Introspekcija oziroma doživljanje
Ko se je zaslišala glasba, sem deklicam
pokazala prvi položaj. Takoj so ponovile
gib in držale roke mirno nad glavo. Le ena
deklica je gibala z rokami (prste je dala
skupaj, da so se dotikali nad glavo, nato
jih je dala narazen, pa spet skupaj in
narazen…). V skupini smo večkrat plesali
bans »Hiško zidamo« in deklica je
ponovila gib iz tega plesa.
Slika 4: Ples Družina

Medtem, ko smo držale roke nad glavo, sem jih vprašala, kdo živi pri njih doma. Brž so mi
odgovorile, da tata. Med naštevanjem, kaj vse počnejo skupaj z njimi, so pokazale velik
interes. Bile so navdušene, ko smo z gibanjem ponazarjale, kako se očka z njimi igra. Med
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ponazarjanjem umivanja zob, je ena od deklic še vedno vzhičeno omenjala, kako se igrata
igro »letala«.
Na vprašanje, kdo še živi pri njih doma, so mi brž omenile še mamo. Zdelo se mi je, da kar
komaj čakajo, da bodo pokazale, kaj vse počnejo skupaj.
Preko celega plesa so bile izredno glasne, nasmejane in sodelovale so z velikim navdušenjem.
Refleksija oziroma razmišljanje
Kar sem med obredom omenjala, so bile stvari, ki so mi jih otroci med pogovori o družini
vsakodnevno naštevali. Menim, da je bila prav zaradi tega prisotna taka navdušenost nad
obredom. Gotovo pa pripomore tudi sama tema. Družina je otrokom najpomembnejša. Dom,
kjer se počutijo najbolj varne, starši, ki jim izkazujejo ljubezen.
Tako sproščenost sem pričakovala, vendar pa moram priznati, da ne že pri četrtem obredu.
Resnično so me otroci zelo prijetno presenetili s svojim sproščenim sodelovanjem.

7.1.5 POŠTA (pleše pet deklic)
Glasbena pravljica Živalski karneval, pesem št. 27.
Dogajanje oziroma potek
Deklice sem vprašala, če se doma že kaj pogovarjajo o počitnicah. Ena od njih gre s starši na
morje za prvomajske praznike.
Povedala sem jim, da bomo napisale pismo, ki ga bomo poslale babici.
Vprašala sem jih, kako potuje letalo, kako ladja, kako avto. Pokazale so mi nekaj gibov, ki so
značilni za letalo in avto. Pri ladji so mi pokazale kako plavalec zamahuje z rokami.
Deklice so stale na mestu in počakale, da sem pripravila glasbo.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Napišimo pismo.

Stojimo. Z roko (predvsem s podlaktjo)
mahamo po zraku, kot bi pisali velikanske
črke in se zavrtimo.
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Pismo damo v nabiralnik.

Stopimo na prste in iztegnemo roki nad
glavo.

Pismo potuje po cesti.

Roki pred sabo stisnemo v pesti (kot bi
držali volan) in se premikamo v krogu.

Potuje po zraku.

Iztegnemo roki stran od telesa in jih
dvignemo do višine ramen. Premikamo se v
krogu. Vmes dvigamo in spuščamo telo.

Potuje še po morju.

Roki sklenemo pred sabo. Z levo roko
krožimo v levo stran, z desno v desno stran v
višini ramen (kot bi plavali).

Pride do poštarja, ta ga da v svojo torbo.

Z

desno

roko

naredimo

pest

in

jo

pomaknemo do levega boka.
Hitro gre do babičine hiše.

Tečemo na mestu.

Pismo da babici.

Dlani obrnemo navzgor, mezinca in zunanja
robova dlani sta skupaj. Roki v tem položaju
iztegnemo pred sabo.

Babica ga prebere.

Pogledamo v dlani.

Kdo ji je pisal? Mi! Pozdravljena babica!

Z eno roko pomahamo.

Introspekcija oziroma doživljanje
Na začetku smo začeli s hitrim, prostim
maha- njem rok po prostoru. Takoj me je
prešinilo, da bodo deklice morda postale
nemirne in me ne bodo več poslušale. Med
samim plesom nisem več bila prepričana,
če želim obred izvesti tako, kot sem si ga
zamislila.
Kljub

hitremu

gibanju

in

prostemu

beganju po prostoru pa je bil moj strah

Slika 5: Ples Pošta

zaman. Deklice so se smejale, me gledale in ponovile vsak gib.
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Danes so zelo sodelovale že pri uvodu in tako je ostalo tudi pri izvajanju obreda. Vsakemu
gibu so sledile in kljub hitrosti jih nič ni zmedlo.
Refleksija oziroma razmišljanje
Ko sem si zamišljala obred, sem predvidevala, da bodo otroci pokazali nekaj podobnega, kot
so. Le za ladjo sem mislila, da bodo mogoče pokazali veslanje ali kakšno valovanje. Ker sem
želela spodbuditi njihovo sodelovanje, smo obdržale njihov gib.
Doma sem si na hitro spremljavo zamislila precej hiter ples, toda šele ko smo plesale, se mi je
zazdelo, da se gibi mogoče prehitro menjavajo in so zato precej površni. Kljub temu, da so mi
otroci zelo vestno sledili, se mi zdi, da se niso mogli dovolj dobro vživeti v vsak gib posebej.
Ker je bila glasba zelo kratka, sem se bala, da ne bomo speljali vsega do konca.
Ko sem gledala posnetek, sem zaznala, da je bila otrokom hitrost po drugi strani tudi nekako
privlačna. Vseeno sem v nadalje pazila, da smo raje izvedli manj gibov in se tem bolj
posvetili. Le tako se lahko otroci bolj vživijo in tudi lažje osvojo gib, ki ga bomo lahko
nadalje uporabljali.

7.1.6 GLEDALIŠČE (pleše pet deklic)
Glasbena pravljica Živalski karneval, pesem št. 20.
Dogajanje oziroma potek
Ker nas je čakala lutkovna predstava, sem se odločila, da bomo plesali obred z naslovom
Gledališče.
Skupaj z otroki smo bili v gledališču le enkrat v mesecu decembru. Vsakič, ko nas v vrtcu
obišče potujoče gledališče, ali nas čaka lutkovna ali dramska predstava, pa se pogovarjamo o
njem. Pa tudi o primernem vedenju in po predstavi še o tem, kaj se je na odru dogajalo.
Deklice sem vprašala samo, če se spomnijo, katere predstave smo si že ogledali. Same so se
spomnile le dveh, zato sem jih na ostale spomnila še sama. Predvsem na tiste, ki sem jih med
plesom omenjala.
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VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Pojdimo v gledališče.

Tečemo na sredino prostora, pokleknemo in
se usedemo na pete.

Poglejmo kaj se dogaja na odru.

Iztegnjena dlan se s palcem in kazalcem
dotakne čela.

Tam je zajček, ki ne more v hišico.

Vstanemo, s pestmi pomanemo oči.

V njegovi hišici je lisica.

Iztegujemo in krčimo prste na rokah, kot bi
škrabljali po vratih.

In tam je Zvezdica Zaspanka. Kako je Pokrčimo roke pred sabo v višini trebuha,
pometala hišico?

stisnemo dlani v pesti. Položimo ju eno na
drugo in premikamo v levo in desno.

Na odru smo videli tudi otroke iz Male vasi. »Brrrrr.«, prestopamo se z noge na nogo.
Zeblo jih je, ker niso imeli copat so
prestopali z noge na nogo.
Na odru tudi plešejo.

Se primemo v krog, hodimo v levo stran.

Toliko vsega je na odru.

Se spustimo in uležemo na hrbet.

Introspekcija oziroma doživljanje
Ena od deklic se obredu ni priključila takoj
na začetku, temveč šele kasneje, ko sem jo
poklicala. Med obredom je malo manj
sodelovala, ker si je s tako vnemo grizla
nohte, da je ples ni pritegnil. To počne
precej

pogosto

tudi

med

drugimi

dejavnostmi.
Ostale deklice so sicer ponavljale gibe,
vendar se v ta obred niso tako vživele, kot
v nekatere prejšnje, ki smo jih plesale.
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Slika 6: Ples Gledališče

Zbala sem se, da bo obred spet prenatrpan. To je bil, poleg nezainteresiranosti otrok, glavni
razlog, da sem spustila nekaj planiranih gibov in predčasno naredila krog. Ko smo šle v
formacijo, sem deklico, ki ni sodelovala, povabila v krog. Ob povabilu je takoj pristopila in z
ostalimi zaključila obred.
Refleksija oziroma razmišljanje
Na začetku smo z gibom ponazorili, kako pogledamo na oder. Vprašala sem jih, kaj se na
odru dogaja. Pričakovala sem kakšen odgovor, vendar ga nisem dobila.
Z vabilom deklice, da se nam pridruži, s formiranjem kroga in s čakanjem na odgovore sem
izgubila nekaj časa. To je bil, poleg že prej navedenih, še en razlog, da sem spustila nekaj
gibov in se prilagodila nastali situaciji.
Kot sem že omenila, deklice niso bile tako zbrane kot pri prejšnjem obredu. Res pa je, da to ni
bil današnji prvi ples in jih je zato že malo zapušala zbranost. Pomislila sem, da je bila lahko
kriva tudi glasnost glasbe, vendar je bil tudi pri nekaterih prejšnjih radio precej na glas.
Mogoče sta bili le tema ali koreografija tisti, ki jih nista pritegnili. Predvidevam, da je krivda
še najbolj moja, ker jih nisem uspela dovolj motivirati.
Vsekakor jim ne more biti vsaka tema enako blizu. Gotovo veliko bolj podoživljajo npr.
družino in dejavnosti, ki jih počnejo skupaj s starši, kot pa gledališče, v katerem so bili le
nekajkrat.
Veliko bolje bi bilo, če bi obred odplesali po ogledu predstave, namesto prej.

7.1.7 GLASBA (pleše sedem otrok; dva dečka, pet deklic)
Glasbena pravljica Živalski karneval, pesem št. 25.
Dogajanje oziroma potek
Z otroki smo po malici prepevali in spoznali nov instrument – zvončke. Skupaj smo se skušali
spomniti čim več instrumentov, ki jih že poznamo. Za vsakega, ki smo ga omenili, smo z
gibanjem ponazorili, kako nanj igramo.
Otroci neverjetno radi prepevajo in zelo jih pritegne pesmarica, ki si jo tudi večkrat
ogledujemo. Danes smo si ponovno ogledali notno črtovje in zanimive note, ki so na njem.
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Vprašala sem, kdo bi plesal. Poleg deklic, ki običajno plešejo, sta izrazila željo po plesu dva
dečka.
Otroci so se postavili na mesta in počakali, da sem pripravila glasbo.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

V naši pesmarici so dolge črte.

Stojimo. V višini ramen zamahujemo z rokami v
levo in desno.

Na teh črtah so note. Ena je visoko,

Stopimo na prste, roke iztegnemo nad glavo.

druga tam na levi, tretja na desni,

Levo roko iztegnemo v višini ramen stran od
telesa, isto ponovimo še z desno.

Nekatere pa so zelo nizko.

Se sklanjamo in roke spuščamo do tal.

Po notah igramo na flavto

Dlani damo eno za drugo pred usta in migamo s
prsti.

in na kitaro.

Komolec ene roke damo v bok, dlan je
dvignjena nekje do višine rame. Dlan druge roke
v zapestju premikamo, da prsti drsijo po našem
trebuhu gor in dol.

Igrali smo na zvončke.

Roki sta pokrčeni, dlani stisnemo v pesti in ju v
zapestju premikamo gor in dol pred telesom.

Kako se oglašajo?

»Cin cin cin«.

Včasih pojemo.

Stisnjeno dlan damo k ustom in se oglašamo »la
la la«.

In ob glasbi zaplešemo.

Se primemo v krog in se premikamo v poljubno
stran.

Včasih pri počitku poslušamo umirjeno Se uležemo na tla.
glasbo.
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Introspekcija oziroma doživljanje
Ker mi zaradi tehničnih motenj ni uspelo
takoj pripraviti glasbe, so otroci med
čakanjem postali že rahlo nemirni in težko
so čakali na mestu. Kot se za otroke
spodobi, so začeli skakati, se vrteti in se
zabavati po svoje.
Eno od deklic je med čakanjem očitno
nekaj zmotilo, ker ni želela sodelovati.
Med obredom je obstala na mestu in

Slika 7: Ples Glasba

opazovala ostale. Tudi proti koncu plesa se
ni želela prijeti v krog z ostalimi.
Eden od dečkov je bil precej poskočen in se je začel na začetku vrteti. Mislila sem, da bo s
svojim vrtenjem moteč za ostale otroke, vendar ni bilo tako. Kmalu se je ustavil in se nam
priključil.
Oba dečka, ki sta danes prvič plesala, sta zelo sproščeno sodelovala.
Refleksija oziroma razmišljanje
Ker so otroci kar nekaj časa čakali, preden je zaigrala glasba, sem se bala, da jih bo minila
želja po plesu. Vsi so pred izvajanjem obreda izrazili željo, da bi plesali. Prav tako tudi
deklica, ki je kasneje ostala le opazovalka. In prav medtem, ko sem pripravljala glasbo, se je
moralo zgoditi nekaj, kar jo je od plesa odvrnilo. Po končanem obredu sem jo vprašala, če bi
se usedla in samo opazovala. Pritrdila je. Po tem obredu nismo več plesali in deklica mi ni
želela povedati zakaj ni hotela sodelovati.
Kot sem že omenila, so bili otroci precej živahni. Eden od dvhe dečkov je tudi običajno še kar
svojeglav in ni vedno pripravljen sodelovati. Zato sem se že pred izvajanjem obreda zbala,
kako bo vplival na ostale otroke med plesom. Res se je nekaj časa vrtel po svoje, vendar so mi
ostali lahko nemoteno sledili. Ko sem kasneje gledala posnetek, se mi je njegovo vrtenje
pravzaprav zdelo veliko bolj primerno za izražanje dolgih črt, kot pa gibanje, ki sem ga
pokazala sama.
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Sedem otrok predstavlja kar pol skupine. Ko sem vprašala, kdo želi plesati, nisem pričakovala
takšnega odziva. Ker pa so izrazili željo, sem se odločila, da poskusimo.
Mislim, da je bila izbira obreda ravno pravšnja za večje število otrok, pa tudi za dečka, ki sta
se nam prvič pridružila. Uspešno izveden ples me je še utrdil v prepričanju, da jim je petje
pesmi in igranje na instrumente zelo pri srcu.

7.1.8 KONEC BOLEZNI (pleše šest otrok; dva dečka, štiri deklice)
Glasbena pravljica Živali pri babici zimi, pesem št. 23.
Dogajanje oziroma potek
Eden od dečkov je bil bolan. Po tednu dni se je vrnil v vrtec.
Med igro v atriju sem ga vprašala, kako se počuti, kakšno bolezen je imel, če je imel vročino
ipd.
Povedala sem mu, da gremo zaplesat, ker smo veseli, da se je vrnil. Povabila sem ga zraven.

VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Naš prijatelj je bil bolan. Kako so skakali Sonožno poskakujemo na mestu.
bacili?
Ko so tako skakali, so mu nagajali po Z roko se božamo po trebuhu.
trebuhu, da ga je bolel.
Tudi po grlu so škrabljali.

Pokrčene roke damo pred sabo, jih dvigamo
in spuščamo, ter iztegujemo in krčimo prste,
kot bi škrabljali po vratih.

In glava ga je bolela.

Se primemo za glavo ob straneh in jo rahlo
zibljemo v levo in desno.

Imel je vročino. Mama ga je prijela za čelo.

Se primemo za čelo.

Zdravnik mu je dal sirup. Glu glu glu.

Dlan stisnemo v pest, iztegnemo palec in ga
položimo pred usta. Glavo in roko rahlo
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nagnemo nazaj, nekajkrat izgovorimo besedo
»glu«.
V njegovo telo so prišli vojački, ki so Roke pokrčimo pred sabo, v zapestju hitro
pregnali bacile.

premikamo dlani in izgovarjamo »š š š š«.

In potem je naš prijatelj ozdravel. Hura!

Iztegnemo roke nad glavo in poskočimo.

Vrnil se je v vrtec. Zaplešimo!

Primemo se v krog in počasi tekamo v eno
stran.

Introspekcija oziroma doživljanje
Medtem, ko sem pripravljala glasbo, so
otroci počakali na nalepkah, ki jih imamo
na tleh. Med čakanjem so se sami prijeli za
roke.
Deček, ki je bil odsoten in se je danes vrnil
v vrtec, je prvič plesal z nami. Na začetku
je samo gledal, ker ni vedel točno, kako bo
ta naš ples zgledal. Čez nekaj trenutkov je
začel skakati z nami. Nato je precej časa

Slika 8: Ples Konec bolezni

ostal samo opazovalec. Zdelo se mu je zabavno, ker smo plesali in govorili o njegovi bolezni,
o njem. To, kar mi je malo pred izvajanjem obreda povedal, smo zdaj še pokazali. Smeje je
opazoval otroke in mene.Enkrat med obredom mu je pomagal celo deček, ki je bil poleg
njega. Ko smo kazali, kako so mu nagajali bacili, ga je pobožal po trebuhu. Proti koncu
obreda se nam je spet priključil.
Med plesom so tudi drugi otroci pogledovali k njemu, ker sem ga v besedilu omenjala.
Ena od deklic je med plesom komentirala, da so tudi po njej skakali bacili.
Refleksija oziroma razmišljanje
Za dečka, ki se nam je danes prvič pridružil, nisem niti približno vedela, kako se bo obnašal
med plesom. Ko sem videla, da ne sodeluje, sem se zbala, da bo motil ostale.
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Drugega dečka je hotel privabiti k sebi in s tem stran od plesa. Nagibal se je k njemu, se mu
postavljal prav pred obraz in se smejal. Če bi bil ob njem nekdo drug, bi mu najbrž celo
uspelo. Predvidevam, da bi se skupaj malo odmaknila in brila norce iz ostalih oziroma iz te
dejavnosti. Tako se ponavadi obnaša, ko mu je nerodno. Drugi deček pa je bil tako
skoncentriran na svoj ples, tako da se ni pustil zmotiti. Res da ima kratko koncentracijo in to
usmeri v eno dejavnost, vendar ko ga nekaj pritegne, je ta zelo močna.
Po mojem mnenju se je dečku, na katerega se je ples nanašal, zdelo zelo zabavno. Kljub
znanim gibom pa tako drugačno od običajnih plesov, da mu je bilo sprva preveč nerodno. Ker
ni dobil utehe v dečku poleg sebe in je videl ostale kako vsakdanji in domač jim je ples, se je
pridružil še sam.
Ob zaključku obreda sem bila zelo zadovoljna, da se je vse tako gladko izteklo.

7.1.9 DEŽEVEN DAN (pleše šest otrok: dva dečka, štiri deklice)
Glasbena pravljica Gradič, pesem št. 28.
Dogajanje oziroma potek
Otroci so zmeraj zelo ponosni na svoje dežnike. Nekaj dni nazaj smo jih vsi prinesli v vrtec in
si jih pokazali, ter se ob glasbi z njimi zavrteli.
Skoraj vedno, ko je deževen dan, odpremo vrata, poslušamo in opazujemo dežne kapljice in
luže. Pogovarjamo se, kaj si oblečemo, če gremo na dež in kaj lahko počnemo zunaj na dežju
ali ko preneha deževati. Otrokom je seveda najbolj zabavno skakanje po lužah.
Pred izvajanjem obreda sem otrokom omenila, da bomo zaplesali in pokazali, kako je, kadar
dežuje.
Rekla sem jim, naj se usedejo na tla in me počakajo.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Poglejmo skozi okno. Dežuje.

Čepimo ali sedimo. Roki damo malo stran od
glave na levo in desno stran. Pogledamo na
vse strani.
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Iztegnemo roke nad glavo, počasi jih

Kako padajo kapljice?

spuščamo do tal in pri tem migamo s prsti.
Tip tip tip.

S kazalci se dotikamo tal in izgovarjamo
besedo »tip«.

Pojdimo, brž obujmo škornje.

Vstanemo, dvignemo najprej eno nogo in z
rokama nakažemo, kot da se obuvamo.
Ponovimo še z drugo nogo.

Dežni plašč oblečemo, hop čez glavo. Kako Iztegnemo roki nad glavo, malce vstran od
damo roke v rokave?

telesa.

Vzamemo dežnik.

Zamahnemo z rokami in jih stisnemo k sebi.

Pohitimo na dež.

Tekamo po prostoru.

Odprimo dežnike.

Eno roko imamo pritisnjeno na prsi, drugo
dvignemo nad glavo.

In cmok po lužah. Cmok cmok cmok.

Z eno iztegnjeno roko nad glavo sonožno
skačemo po prostoru.

O, kako lepo je, kadar dežuje.

Se zavrtimo okoli svoje osi.

Introspekcija oziroma doživljanje
Danes smo prvič plesali bosi. Pri prvem
izvajanju obreda se mi je takoj na začetku
spodrsnilo. Vsi skupaj smo se na ta račun
pošteno nasmejali. Otroci so bili prav
zaradi tega spodrsljaja zelo dobre volje.
Tokrat je bil drugič pri obredu prisoten
deček, ki mu je bilo prvič precej nerodno
in je bil zato večino časa le opazovalec.
Ker je zdaj približno vedel, kako naši plesi
izgledajo, je mirno čakal z ostalimi. Tudi
med obredom je zelo lepo sodeloval.
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Slika 9: Ples Deževen dan

Ena od deklic je nekaj časa še obsedela, medtem, ko smo ostali že plesali stoje. Mislila sem,
da mogoče ne želi več sodelovati, vendar se je hitro spet priključila in začela plesati.
Druga deklica je med obredom sama omenila, da vzamemo dežnike. Hitro smo ponazorili, kar
je rekla.
Otroci so bili zelo vedri od začetka do konca.
Refleksija oziroma razmišljanje
Med obredom sem opazila, da je ena od deklic obsedela na tleh, medtem, ko smo ostali vstali.
Šele na posnetku sem videla zakaj. Deklica ni utegnila vstati tako hitro kot ostali. In ker sem
že pokazala gib, je začela posnemati kar sede oziroma kleče. Takoj, ko ji je uspelo, se je
dvignila in nadaljevala z nami. Naslednjič sem pazila, da sem bila bolj pozorna nanjo in jo
počakala (ali na kogarkoli, ki bi utegnil potrebovati več časa).
Zelo mi je bilo všeč, ko je ena od deklic med mojim govorjenjem še sama dodala svoj
komentar. Da bi spodbudila njeno sodelovanje, smo njene besede takoj izrazili z gibom.
Otroci so veselo skakali, med obredom je bilo čutiti veliko pozitivne energije.
Očitno so jim bili gibi še kar blizu, saj smo se večkrat po domišljijskem vodenju razgibavali
na to temo, vendar pa vedno brez glasbe.

7.1.10 PRIHOD ZIME (pleše pet otrok; en deček, štiri deklice)
Glasbena pravljica Živali pri babici zimi, pesem št. 2.
Dogajanje oziroma potek
Ko je večina otrok iz skupine šla na sprehod po vrtcu, sem petim, ki so ostali, omenila zimo.
Vprašala sem jih, če se spomnijo, kako je bilo takrat. Povedali so mi, da je bil sneg.
Ker so bili bolj redkobesedni, sem jih vprašala še, kako smo se takrat oblekli. Spomnili so se
bund, šalov, kap in rokavic.
Nazadnje sem jih vprašala še o živalih pozimi. Zapeli smo pesmico »Kaj delajo živali
pozimi«.
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Rekla sem jim, naj me sede počakajo na nalepkah, ki jih imamo na tleh.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Kaj se dogaja pozimi? Zunaj je mrzlo. Otroci sedijo, ko jih pobožam po glavi, se
Medvedi gredo spat, polhi gredo spat, žabe uležejo.
gredo spat in ježki gredo spat.
Gremo tudi mi spat? Ne. Toplo se Usedemo se. Z rokami krožimo okoli glave
oblečemo. Zavijmo si šal.

oz. vratu.

Zunaj sneži.

Roke iztegnemo nad glavo, počasi jih
spuščamo proti tlom in medtem migamo s
prsti.

Vsa zemlja je pokrita s snegom.

Z dlanmi s krožnimi gibi drsimo po tleh.

Tudi strehe so pokrite s snegom.

Z iztegnjenimi rokami krožimo nad glavo.

Zemlja počiva tako kot medvedje, polhi, Dlani
žabe in ježi.

pritisnemo

skupaj,

z

licem

naslonimo na zunanjo stran ene dlani.

Introspekcija oziroma doživljanje
Otroci so se po mojih navodilih ulegli, ko
sem prišla do njih in jih pobožala. Dve
deklici sta se ulegli že prej, zadnja pa je
strpno in vestno počakala, da sem prišla
do nje. Zelo umirjeno so ležali. Medtem
sem začela pripovedovati naprej. Kljub
temu, da sem sedela, so se nekateri otroci
dali na kolena, nekaj jih je nato vstalo.
Vsak v svojem položaju, so otroci
Slika 10: Ples Prihod zime

umirjeno posnemali moje gibanje.
Refleksija oziroma razmišljanje

Otrokom sem povedala, naj se uležejo, ko jih pobožam. To sem poskusila prvič.
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se

Ko sem pri starejših otrocih izvajala obrede, smo najprej skupaj zaplesali, nato pa so ob
pripovedovanju in glasbi zaplesali kar sami. Zanimalo me je, če bodo mlajši otroci izvedli gib
brez da bi me posnemali.
Otroci so sicer lepo sledili navodilom in se nekateri prej, nekateri pozneje lepo ulegli na tla.
Ko so ležali, sem se usedla in nadaljevala s pripovedovanjem in kazanjem gibov. Moja
napaka je bila, ker se nisem ulegla in nadaljevala obreda iz položaja, v katerem so bili otroci.
Zaradi tega niso izvajali gibov sede kot jaz. Kljub temu, da ni bila dobro dodelana priprava
obreda, se mi je zdelo v redu opazovati njihov odziv oziroma njihovo rešitev problema.
Ko so me poslušali in začeli posnemati gibe, sem sedela. Na posnetku sem opazovala, da so se
vsi dvignili vsaj na kolena. Predvidevam, da zato, ker so hoteli na isto višino kot sem bila jaz.
Ko sem dvignila roke, so nekateri ustali. Menim, da spet iz istega razloga.
Otroci so se zelo umirili, ko so se ulegli. Lahko bi ostali na tleh in samo opazovali. Lahko bi
se zgodilo, da ne bi niti dvignili glave. Toda otroci so se odločili sodelovati.
Na podlagi vsakodnevnih izvajanj obredov lahko rečem, da so jim kar prirasli k srcu in da radi
sodelujejo.

7.1.11 SEŽENJE (pleše pet otrok: en deček, štiri deklice)
Glasbena pravljica Pleši, pajacek, pleši, pesem št. 14.
Dogajanje oziroma potek
Ko smo odplesali obred na temo zima, sem otrokom rekla, da bomo plesali še o snežinkah.
Počakali so me v krogu, medtem, ko sem pripravila glasbo.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Visoko, visoko na nebu so snežinke.

Stopimo na prste, iztegnemo roke nad glavo.

Začnejo padati.

Počasi spuščamo roke nekje do prsi in
migamo s prsti.

Vrtijo se.

Z iztegnjenimi rokami pred sabo se zavrtimo.
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Migamo s prsti.
Lahko letajo sem in tja.

Iztegnjene roke zanihamo v levo in v desno
stran. Migamo s prsti.

Počasi padajo proti zemlji.

Roke spuščamo proti tlom in gremo v počep.
Medtem migamo s prsti. Se usedemo in
iztegnemo nogi.

Padejo na naše čevlje.

Se dotaknemo prstov na nogah.

Padejo na nos.

S kazalcem ene roke se dotaknemo svojega
nosu.

In padejo na glave.

Dlani položimo na svojo glavo.

Eno ulovimo na jezik.

Odpremo usta, iztegnemo jezik.

Tam se stopi in ostane le lužica.

Z dlanmi drsimo po nogah od stegen proti
stopalom kolikor daleč zmoremo. Glavo
spustimo proti nogam.

Introspekcija oziroma doživljanje
Otroci so ob zvoku glasbe začeli prestopati
iz noge na nogo. Preden sem prišla do njih,
so začeli že kar glasno cepetati.
Ko sem se jim pridružila, so prenehali in
bili takoj pripravljeni na posnemanje.
Na posnetku sem opazila, da mi je ena od
deklic sledila po govorjenemu besedilu.
Izvajala je gibe ne da bi me gledala.

Slika 11: Ples Sneženje

Medtem, ko so deklice plesale, jih je deček opazoval in posnemal njihove gibe. Všeč mu je
Slika 8drugih gibov je malce podaljšal in se dal v
bilo vrtenje, pri katerem je kar vztrajal. Tudi nekaj

drugačen položaj kot me. Besedno je najbolj sodeloval.
Eni od deklic je proti koncu obreda popustila zbranost, zamislila se je in predčasno zaključila
svoj ples.
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Refleksija oziroma razmišljanje
Ko sem videla otroke, da cepetajo, sem pomislila, da se morda ne bodo ustavili. Hotela sem
že ugasniti glasbo, jih umiriti in znova začeti, vendar sem se premislila. Šla sem k njim in
začela s plesom. Otroci so mi takoj začeli slediti. Kasneje sem pomislila, da bi mogoče lahko
iz njihovega gibanja speljala obred naprej, vendar se v danem trenutku nisem znašla.
Ta obred sem kasneje poskusila izvajati s celo skupino, vendar ni šlo. Pri večji skupini otroci
niso imeli prostora za gibanje po želji, motili so drug drugega in še tisti, ki so želeli plesati,
niso mogli. Manjša plesna skupina je imela več prostora na razpolago in intenzivneje sem se ji
lahko posvetila.
Deklice, ki so sodelovale v večini obredov do sedaj, postajajo vedno bolj sproščene. Včasih je
opaziti, da sledijo samo govorjenemu besedilu (kot sem omenila že zgoraj). Pri tem obredu sta
mi padli v oči dve deklici, ki sta me vsake toliko pogledali, nato pa plesali po svoje naprej.Kot
vse kaže so otroci postajli samostojni.

7.1.12 DOBRODOŠLICA PO POČITNICAH (pleše pet otrok: en deček, štiri
deklice)
Glasbena pravljica Živali pri babici zimi, pesem št. 13.
Dogajanje oziroma potek
Po malici smo se pogovarjali o tem, kako smo preživeli počitnice.
Ko so v skupini ostali le otroci, ki so želeli plesati, sem jih vprašala, če so se kaj pogrešali
med počitnicami.
Otrokom sem naročila, naj se primejo v krog. Tako so me počakali da sem pripravila glasbo.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Po dolgih počitnicah smo se vrnili v vrtec.

Primemo se v krog in hopsamo v eno stran.

Kako pozdravimo drug drugega?

Rahlo se priklanjamo v levo in desno stran
ter izgovarjamo besedo »živijo«.

Kako ste se imeli?

Skomigamo z rameni.
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Lepo. Tudi v vrtcu nam je lepo. Zaplešimo!

Se primemo v krog in hodimo v eno stran.

Introspekcija oziroma doživljanje
Ko pripravljam glasbo, me otroci čakajo.
Velikokrat

so

med

čakanjem začeli

skakati ali tekati po prostoru. Zato sem
jim ponavadi rekla, naj stopijo na žogice
(nalepke, ki jih imamo v obliki kroga
prilepljene na tleh).
Pri prejšnjem izvajanju obreda sem
opazila, da ena od deklic ni mogla
popolnoma sproščeno plesati, ker je med

Slika 12: Ples Dobrodošlica po počitnicah

obredom pazila, da se ni preveč oddaljila
od svoje nalepke.
Danes sem jim naročila, naj se primejo v krog. Opazovala sem, če se bo mogoče kdo spomnil
in stopil na nalepko. Nihče se ni. Prijeli so se v krog nekje bolj v kotu igralnice in me mirno
počakali.
Ko sem se jim pridružila, sem začela hopsati v krogu. Otroci seveda še ne znajo hopsati, zato
so poskakovali vsak po svojih zmožnostih, dva sta kar hodila.
Zelo jim je bilo všeč, ko smo pozdravljali drug drugega z rahlim priklonom.
Ko sem skomigala z rameni, se mi pri gibanju ni nihče pridružil, zato sem jih še malo
spodbujala. Prav zaradi tega pa nam je zmanjkalo časa oziroma glasbe. Kljub temu, da je
pesem končala, smo se prijeli v krog in se zavrteli.
Refleksija oziroma razmišljanje
Ko sem otroke vprašala, kako se pozdravimo, nisem opazila deklice, ki mi je pomahala. Če bi
jo videla, bi lahko njen gib dodala k pozdravu.
Na posnetku sem opazila tudi eno od deklic, ki se je med pozdravljanjem umaknila korak
nazaj. Običajno sodeluje pri vseh dejavnostih. Ne mara pa biti izpostavljena in se velikokrat
izogne dejavnostim v dvojicah. Če se ji pri prosti igri kdo od otrok približa, jo lahko češe,
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boža, ji kaj pokaže ali jo povabi k svoji igri. Sama pa se skoraj nikoli ne pridruži ostalim. Tu
se je zgodilo isto. Sicer v sami formaciji kroga ni bila izpostavljena, vendar ni imela želje, da
bi vsakega posebej pogledala in ga pozdravila.
Ne vem, zakaj otroci niso dvigali ramen, kot sem to počela jaz. Takrat so vsi samo obstali in
opazovali. Ena deklica jih je samo dvignila in jih ni spustila. Ko sem jih spodbudila, so vsi
ponovili gib.
Kot sem že omenila pa je takrat zmanjkalo glasbe.
Otroci so opazili, da ni več glasbe in mislili, da bo tu tudi konec našega obreda. Ko sem jih
prijela za roke, so se prijeli v krog. Ni jih motilo, da je bilo pesmi konec.

7.1.13 OTROŠKE KNJIGE (pleše pet otrok: en deček, štiri deklice)
Glasbena pravljica Živalski karneval, pesem št. 12.
Dogajanje oziroma potek
Po končanem predhodnem obredu so otroci izrazili željo, da bi še plesali.
Hitro sem pogledala, kaj imam pripravljeno.
Otrokom sem zastavila izmišljeno uganko. Ko so ugotovili, da gre za knjige, sem jih vprašala
po njihovi najljubši, če jim jo starši preberejo preden gredo zvečer spat, če jih imajo
pospravljene na policah ipd.
Tudi mi bomo vzeli s police veliko knjigo in pogledali, kaj se skriva v njej.
Ko sem šla pripravit glasbo, sem jim naročila, naj me počakajo pri omari.
Obred Otroške knjige smo izvedli do konca. Otroci so izrazili željo po ponovitvi. Tokrat so se
sami postavili k omari in me počakali.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Z visoke police vzamemo veliko knjigo.

Stopimo na prste in iztegnemo roke čim višje
nad glavo.

Položimo jo na mizo.

Gremo v predklon in roke spustimo do tal in
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spet vstanemo.
Poglejmo kaj se skriva v njej. Odprimo to Z levo roko se dotaknemo tal malo bolj
desno od naših nog, jo dvignemo in gremo v

veliko knjigo.

polkrogu na levo stran.
Tu mama veverica plete jopice za male Dlani stisnemo v pest in jih premikamo v
zapestju tako, da krožimo z njimi.

veverice.

Spletla je jopice, da malih veveric ne bo Z desno roko primemo svojo levo ramo, z
zeblo.

levo roko desno ramo. Komolci so naslonjeni
ob prsi.

Ena, dve, tri jopice je spletla.

Trikrat sonožno poskočimo.

Poglejmo kaj je še v knjigi. Obrnimo stran.

Z levo roko se dotaknemo tal malo bolj
desno od naših nog, jo dvignemo in gremo v
polkrogu na levo stran.

Tu je ptica. Kako je stisnila malega ptička, Z desno roko primemo svojo levo ramo, z
da ga ni bilo strah in da ga ni zeblo?

levo roko desno ramo. Komolci so naslonjeni
ob prsi.

Vaše mame in očki vam tudi preberejo Se uležemo na trebuh.
pravljico zvečer, preden greste spat?
Preberejo Muco Copatarico. Kako so tekli Dvignemo glavo, se naslonimo na komolce.
Noge od kolen navzdol izmenično dvigamo

otroci iz Male vasi?

in spuščamo.
Se še malo bolj usločimo in dvignemo glavo.

In Muca Copatarica jim je pomahala.

Naslonimo se na eno roko, z drugo
pomahamo. Noge so na tleh.
Ko so prišli otroci domov, so se ulegli. Glavo spustimo in jo naslonimo na zunanjo
Lahko noč.

stran dlani.
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Introspekcija oziroma doživljanje
Otroci so sicer izrazili željo po ponovitvi,
vendar je deček med izvajanjem izgubil
interes. Začel se je zabavati po svoje.
Skakal je, odkimaval z glavo, se metal po
tleh in bil precej glasen. Ko smo se ulegli,
se je ulegel z nami. Še vedno ni posnemal
gibov.
Najstarejša od deklic je bila najbolj
natančna pri posnemanju. Proti koncu

Slika 13: Ples Otroške knjige

obreda se je razgovorila. Tako zelo, da me
je zmedla in sem pozabila besedilo. Zato smo na koncu precej časa samo ležali. Bolj, ko se je
obred bližal koncu, bolj so otroci postajali nemirni. Ena deklica je že prej vstala, se
zdolgočaseno sprehodila med otroki in se nazaj ulegla.
Spet druga je cel obred ostala bolj v ozadju, vendar je ves čas lepo sodelovala.
Refleksija oziroma razmišljanje
Zanimivo se mi je zdelo, da so otroci med izvajanjem obreda toliko govorili. To se je zgodilo
prvič. Po končanem obredu smo se usedli na tla in se pogovarjali. Obred je torej lahko zelo
dobra motivacija za nadaljnje dejavnosti.
Otroci so mi sicer rekli, da želijo ponovitev obreda, vendar jim je med izvajanjem interes
upadal. Tak odziv sem od otrok pričakovala pri čisto prvem obredu, ko še niso vedeli, kaj
obred sploh je in kaj od njih pričakujem.
Moram pa povedati, da je bilo prvo izvajanje obreda Otroške knjige, videti popolnoma
drugače. Vendar sem namerno opisala drugo izvajanje. Otroci so vedeli, kateri bo naslednji
gib, pomagali so mi pri besedilu, vedeli so, kako se postaviti. To je bila za tiste, ki so želeli
sodelovati, prednost. Za ostale pa ne, ker so bili očitno zdolgočaseni. Prvo izvajanje jim je
bilo zanimivo, pri drugem pa niso pokazali več takšnega interesa. Sklenila sem, da bomo
obrede sicer še ponavljali, vendar bo moralo med ponovitvami preteči več časa.
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7.1.14 ZDRAVJE (pleše šest otrok: trije dečki, tri deklice)
Glasbena pravljica Gradič, pesem št. 29.
Dogajanje oziroma potek
V mesecu maju smo začeli s temo o zdravju. Prebrali smo že nekaj knjig in se pogovarjali
predvsem o tem, kako zdravje ohranjamo.
Danes sem povabila dečka, ki še ni plesal z nami, da se nam pridruži. Z veseljem je prišel
zraven.
Preden sem šla po otroke v atrij, sem pripravila glasbo. Ko so otroci prišli v skupino so slišali
pesem Umij zobe Romane Krajnčan. Ko se je odvrtel refren, sem radio ugasnila. Otroke sem
spodbudila, da mi pokažejo, kako si umivajo zobe. Vprašala sem jih kaj je še potrebno za naše
zdravje. Skupaj smo povedali, kaj počnemo vsakodnevno, da bomo zrasli veliki, zdravi,
močni in nasmejani. Med pogovorom sem jih spodbujala, da bi kakšen odgovor pokazali z
gibanjem.
Otroci so me počakali, medtem, ko sem pripravila glasbo.
VSEBINSKI MOTIV
Rekli

smo,

da

moramo

GIBALNI, PLESNI MOTIV
za

zdravje Stojimo. Roke pokrčimo, komolce dvignemo
v višino ramen, telo obračamo v levo in

telovaditi.

desno stran.
Še gor in dol. Gor in dol.

Iztegnemo roke nad glavo, gremo v predklon
in jih spustimo do tal. Nato se spet zravnamo
in ponovimo.

In hop, hop, hop.

Trikrat sonožno poskočimo.

Hop, hop, hop.

Še trikrat sonožno poskočimo.

Kaj je še nujno za naše zdravje? Kako Dlan stisnemo v pest, iztegnemo palec in ga
pijemo?

damo pred usta. Glavo rahlo nagnemo nazaj
in izgovarjamo »glu, glu, glu«.

Da bomo zdravi in močni moramo tudi Iztegnjeno dlan z razprtimi prsti pomaknemo
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jesti.

k ustom in sklenemo konice prstov skupaj.
Nekajkrat ponovimo izmenično z levo in
desno roko. Ko je roka pri ustih, se oglasimo
z »ammm«.

Umiti moramo zobe.

Z iztegnjenim kazalcem premikamo dlan gor
in dol pred usti in izgovarjamo »šk, šk, šk«.

Biti moramo tudi na zraku. Slišite ptice?

Izmenično polagamo dlani za levo in desno
uho.

Pojdimo na sprehod.

Korakamo na mestu.

Slišite kukavico? Poslušajmo.

Izmenično polagamo dlani za levo in desno
uho.

Tudi s kolesom se vozimo.

Pred telesom stisnemo roki v pesti in
krožimo z njimi naprej (nekje v višini od
glave do popka).

Za zdravje je potreben tudi počitek.

Se uležemo na tla.

Introspekcija oziroma doživljanje
Eden od dečkov ni plesal. Vendar pa se
tudi ni odmaknil ali kakorkoli pokazal, da
ne želi biti zraven. Stal in sprehajal se je
med nami, ter opazoval. Ko smo skakali,
je skakal še on. Na koncu, med prikazom
vožnje s kolesom, je komentiral, da gre
tako tudi njegov brat. Spodbudila sem ga,
naj pokaže kako, a ni želel izvajati gibov.
Na koncu, ko smo se ulegli, je počepnil.
Vendar samo zato, ker se je želel

Slika 14: Ples Zdravje

pogovarjati z mano in mi je bil na ta način bliže.
Ostali otroci so zelo sodelovali. Nekateri so se med izvajanjem obreda spomnili gibov, ki smo
jih kazali med pogovorom. Ko sem rekla, da telovadimo, je ena od deklic že začela nihati z
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rokami. Ko sem rekla, da gremo na sprehod, je druga že začela hoditi po prostoru preden me
je videla.
Deček, ki se nam je danes prvič pridružil ni bil niti zadržan med plesom niti ni bil tih med
spuščanjem glasov. Sploh ni bilo videti, da je to njegov prvi obred.
Refleksija oziroma razmišljanje
Med pogovorom sem otroke pri vsakem njihovem odgovoru spodbudila, da mi pokažejo še
gib. Ko so mi rekli, da je za zdravje pomembno, da pijemo, sem jim rekla, naj mi pokažejo,
kako pijejo. Ko so mi rekli, da je zdravje pomembna hrana, sem jim rekla, naj mi pokažejo,
kako jejo itn.
Otroci so zato med izvajanjem obreda kazali gibe že pred mano.
Pri sprehajanju sem korakala na mestu. Otroci so se začeli premikati po prostoru. Prav tako je
bilo s ponazarjanjem kolesarjenja. Poljubno so se premikali po prostoru. Naslednjič se bom
tudi sama pri gibih, ki ponazarjajo premikanje dejansko premikala.
Kadar otroci spremenijo moje gibe, so običajno boljši od prvotnih. Boljši v tem smislu, da so
bolj logični, lepše ponazorijo tisto, o čemur govorimo in so enostavnejši.
Zakaj eden od dečkov ni plesal, ne vem. Po končanem obredu sem ga vprašala, vendar mi ni
povedal.

7.1.15 POSTRIŽENI LASJE (pleše šest otrok: trije dečki, tri deklice)
Glasbena pravljica Papirnat čolniček, pesem št. 10.
Dogajanje oziroma potek
Ena od deklic je prišla v vrtec z novo pričesko. Otrokom sem rekla, da bomo zaplesali.
Ko sem pripravila glasbo, smo jo najprej sede poslušali. Med poslušanjem, sem govorila:
»Šlik šlak, šlik, šlak.« Z nogami sem ponazarjala rezanje s škarjami.
Ko je pesem prišla h koncu, so me otroci počakali na svojih mestih, da sem jo pripravila še
enkrat.
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VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Naša prijateljica je bila pri frizerki. Kako Sedimo na tleh v polkrogu. Iztegnjene noge
režejo škarje?

drsijo po tleh skupaj in narazen. Izgovarjamo
»šlik šlak«.
Iztegnemo roke pred sabo v višini ramen in

Znamo tudi z rokami tako?

jih

premikamo

skupaj

in

narazen.

Izgovarjamo »šlik šlak«.
Frizerka je še pobarvala lase.

Z rokami se pobožamo po glavi.

Pokažimo nove frizure.

Glavo hitro premikamo v levo in desno stran
kot bi odkimavali.

Introspekcija oziroma doživljanje
Ob prvih zvokih glasbe, so se spomnili na
rezanje s škarjami in začeli premikati
noge.
Deklica z novo pričesko je skoraj vedno
prisotna pri izvajanju obredov in vedno
rada sodeluje.
Danes, ko smo govorili o njenih laseh, pa
je samo sedela, se smejala in opazovala.

Slika 15: Ples Postriženi lasje

Ostali so sodelovali. Le en deček je proti koncu prenehal z gibanjem in je samo opazoval.
Refleksija oziroma razmišljanje
Prvi obred, ki je bil krajši ni izpadel dobro, ker sem natrpala vanj preveč gibov in je zato tudi
zmanjkalo časa.
Tokrat je bila pesem kratka, pokazali smo samo tri različne gibe. Otroci so zelo lepo in
umirjeno sodelovali. Z izvedbo sem bila zelo zadovoljna.
Pri obredu, kjer smo plesali o dečkovi vrnitvi v vrtec po preboleli bolezni, le-ta ni plesal. Prav
tako je pri obredu Postriženi lasje, deklica z novo frizuro, na čast kateri smo pravzprav plesali,
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samo opazovala. Je pa zato naslednjič pri obredu z istim naslovom plesala in sicer zato, ker je
novo pričesko nosil drugi otrok.

7.1.16 PLES (pleše pet otrok: dva dečka, tri deklice)
Glasbena pravljica Živali pri babici zimi, pesem št. 33.
Dogajanje oziroma potek
Otroke sem vprašala, če radi plešejo. Ko so odgovorili, da ja, sem jim rekla, da bomo še
skupaj zaplesali. Medtem, ko sem pripravljal glasbo, so me počakali na nalepkah.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Kaj radi počnemo zjutraj?

Stojimo v polkrogu, dvigamo in spuščamo
ramena.

Plešemo.

Z iztegnjenimi rokami nad glavo se zavrtimo
okoli svoje osi.

V vrtcu po malici radi pomigamo z ritkami.

Boke zibljemo v levo in desno stran.

Kako pa smo zaplesali na travniku?

Se primemo v krog in hodimo v eno stran.

Hop hop hop.

Rahlo poskakujemo v krogu.

Plešejo noge.

Se spustimo, obrnemo v krog in izmenično
dvigamo levo in desno nogo ter pri tem
poskakujemo.

Zvečer gremo spat.

Dlani damo skupaj, jih rahlo nagnemo in
približamo enemu ušesu. Naslonimo ga na
zunanjo stran ene dlani.

Tudi v sanjah kdaj plešemo.

Iztegnemo roke nad glavo in se vrtimo okoli
svoje osi.
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Introspekcija oziroma doživljanje
Otroci so bili neverjetno umirjeni. Kar
nekam začudeno so gledali, medtem, ko so
me čakali, da se jim pridružim.
Izgledalo je, da se je enemu od dečkov zdel
ples dolgočasen. Začel je z izvajanjem,
vendar je hitro obstal. Priključil se nam je,
ko smo se prijeli v krog.
Ko smo hopsali na mestu so se deklice
trudile ponoviti gibanje, drugi deček pa se

Slika 16: Ples Ples

je dobesedno odvrtel k omari. Po hopsanju smo pokazali še en gib. Deček je tam ostal, vendar
je gib pokazal.
Refleksija oziroma razmišljanje
Na začetku posnetka dajejo otroci vtis, kot bi čakali na prvo izvajanje obreda. Kljub temu, da
ni bil nihče od teh otrok prvič prisoten pri obredu, so gledali tako resno in začudeno, kot da še
ne bi bili plesali. Mogoče je krivo to, da sam obred ni imel posebne uvodne motivacije.
Eden od dveh dečkov, ki sta plesala, je pri obredu sodeloval tretjič. Na posnetku sem opazila,
da me je ves čas skrbno opazoval. Deklice, ki so plesale že večkrat, vedno manj opazujejo. Pri
nekaterih obredih celo zelo malo.
Planirano sem imela, da bomo na tistem mestu, kjer smo hopsali, samo izmenično dvigali
noge. Podzavestno sem začela poskakovati in to je bila moja napaka. Že pri enem od prejšnjih
obredov sem opazila, da hopsanje otrokom povzroča preglavice. Deklice so se trudile izvajati
gibanje. Pri dečku je bilo to gibanje ključnega pomena za njegov umik. Tudi sicer zna biti
zelo trmast, če mu kaj ne ustreza. Zato sem se bala, da se bo vrgel po tleh ali začel kričati, pa
ni bilo tako. Še vedno je kazal interes za izvajanje. Kljub temu, da je bil stran od nas, je
izvedel še zadnji gib.
Pred izvajanjem obreda sem dečka, ki večino obreda ni sodeloval, vprašala, če želi biti
prisoten in če bo plesal. Povedala sem mu, da lahko v nasprotnem primeru samo opazuje ali
pa gre v atrij. Kot že večkrat prej, je izrazil je željo po plesu.
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7.1.17 VODA (pleše pet otrok: en deček, štiri deklice)
Glasbena pravljica Papirnat čolniček, pesem št. 6.
Dogajanje oziroma potek
Zjutraj smo se igrali v sosednji skupini. Tam so imeli dva večja lončka, s katerima so prelivali
vodo. Otroke je prelivanje vode zelo pritegnilo. Nekaj otrok sem peljala v našo skupino, kjer
so se posedli na tla. Postavljala sem jim vprašanja o vodi (kje še imamo vodo, zakaj jo
uporabljamo, kakšna je…). Ena od deklic je omenila, da je voda zunaj v lužah. Ob tem stavku
sem pogovor napeljala na dež.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Poslušajte. Dežuje.

Stojimo. Rahlo se priklonimo, z dlanmi
izmenično rahlo udarjamo po stegnih.

Kapljice padajo, padajo. Padajo nizko proti Iztegnemo roke nad glavo, migamo s prsti in
se vrtimo okoli svoje osi. Počasi spuščamo

zemlji.

roke, dokler niso spuščene ob telesu.
Padejo, hop v lužo, hop na dežnik, hop na Sonožno skačemo po prostoru.
strehe in na glave.
In namočijo zemljo.

Roke dvignemo v višino glave, jih počasi
spuščamo do tal in migamo s prsti. Klečimo,
sedimo na petah in z dlanmi drsimo po tleh s
krožnimi gibi.

Ko posije sonce, se spet dvignejo visoko v V klečečem položaju se dvignemo in
nebo.

iztegnemo roke nad glavo.
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Introspekcija oziroma doživljanje
Otroci so bili pred izvajanjem obreda zelo
živahni. Zato tudi niso počakali na
nalepkah,

kamor

smo

se

predhodno

postavili. Preden sem se jim pridružila, sta
dva otroka že veselo skakala po prostoru.
Takoj, ko sem prišla zraven, pa so vsi
začeli sodelovati.
Razen dveh deklic, ki sta nenehno
sodelovali, otroci niso izvajali vseh gibov.

Slika 17: Ples Voda

Kljub temu je vsak plesal samo zase in se niso pustili motili.
Refleksija oziroma razmišljanje
Če bi bili vsi gibi med obredom počasni, bi med izvajanjem nekateri najbrž izgubili interes.
Med ogledom posnetka sem opazila, da se je ena od deklic umaknila, druga je začela
počepati, deček je tu pa tam samo opazoval. Ker so bili otroci izredno živahni, jim je bolj
ustrezalo poskočno, hitro gibanje. Obred je vseboval tudi skakanje in vrtenje, zato so tudi ti
trije otroci obdržali interes do konca. Tako sem z izvedbo kljub vsemu kar zadovoljna.
Na začetku smo se postavili na nalepke. Isto deklico kot zadnjič je to ponovno precej motilo
pri obredu. Samo pri poskokih se je spozabila in skakala po prostoru. Drugače pa je skrbno
pazila, da ni stopala z nalepke.
Na koncu sem čepe iztegnila roki nad glavo kolikor sem mogla visoko. Zanimivo se mi je
zdelo, da je deček vstal. Pri enem od prejšnjih obredov se je pri podobnem gibanju zgodilo
isto. Menim, da otroci to naredijo zato, ker so v tem primeru v isti višini z mano.
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7.1.18 LETALA (pleše pet otrok: en deček, štiri deklice)
Glasbena pravljica Papirnat čolniček, pesem št. 14.
Dogajanje oziroma potek
Tega obreda danes nismo izvajali prvič. Ker jim je bil tako všeč, smo ga že večkrat ponovili.
Dvakrat so izrazili željo po tem obredu potem, ko smo v atriju opazovali letala, enkrat pa so
se nanj spomnili medtem, ko smo izvajali ostale obrede.
Tako se je zgodilo tudi danes. Ko smo odplesali obred z naslovom Voda, so si zaželeli plesati
še letala.
Otroci so že vedeli, da me med pripravljanjem glasbe počakajo leže na trebuhu.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Najprej naredimo kabino.

Ležimo na trebuhu, z glavami smo obrnjeni v
krog. Ob ramah upremo dlani v tla,
iztegnemo roke, dvignemo trup in glavo.

Potem naredimo krila.

Se usedemo na pete, iztegnemo najprej eno,
nato še drugo roko v obe strani v višini
ramen.

Še rep.

Klečimo in dvignemo trup. Roke so še vedno
iztegnjene.

Zdaj lahko poletimo.

Vstanemo z iztegnjenimi rokami.

Letala letijo visoko, visoko.

V krogu hodimo po prstih v eno stran z
iztegnjenimi rokami.

Pa še nizko, nizko.

Hodimo v priklonu, roke so iztegnjene v
višini ramen v levo in desno stran.
Obrnjeni v krog počepnemo in se usedemo

Ko jim zmanjkuje goriva, pristanejo.

na pete.
Natočimo gorivo.

Dlan stisnemo v pest, palec iztegnemo in ga
približamo k ustom. Glavo rahlo nagnemo
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nazaj.
Če je letalo kaj pokvarjeno, ga popravimo.

Drug drugega pobožamo po laseh.

Ko so popravljena, gredo letala počivat, da Se uležemo na tla, z glavami smo obrnjeni
bodo naslednji dan spet letela.

proti sredini kroga.

Introspekcija oziroma doživljanje
Otroke je kar razganjalo od pričakovanja.
Dva sta že na začetku vstala in želela
»poleteti«. Deklica se je nazaj ulegla,
deček pa je ostal v stoječem položaju. Prav
tako je nemoteno izvajal gibe.
Otroci so ves čas lepo sodelovali.
Proti koncu, ko smo se božali, je ena od
deklic božala drugo tako hitro, da je
Slika 18: Ples Letala

postala groba. Druga deklica se je hitro
oglasila s cvilečim glasom, tako da je prva prenehala. Ko sem rekla, da se moramo lepo
pobožat, je deček mislil, da je to letelo nanj. Užalil se je in se odmaknil stran. Ker smo bili že
pri zaključku obreda, smo se ulegli na tla. Deček se nam je spet pridružil.
Refleksija oziroma razmišljanje
Ta obred smo izvajali med prvimi. Ponovili smo ga že dvakrat, torej je bil današnji ples že
tretja ponovitev oziroma četrto izvajanje. Ne vem, zakaj je otrokom ostal tako v spominu, niti
ne vem, zakaj ga imajo tako zelo radi. Vsekakor imajo radi letala, velikokrat jih opazujemo,
poslušamo, ponazarjamo letenje. Vendar prav tako zelo pogosto poslušamo, opazujemo in
ponazarjamo dež. Isto smo počeli s snegom. Ta obred se jim je že prvič enostavno prikupil.
Včasih grem pri obredu iz ležečega položaja na kolena ali v počep. Otroci ne ponovijo vedno
istih položajev. Pri tem obredu se mi zdi zelo lep prehod iz ležečega v stoječi položaj. Otroci
niso nič zmedeni pri prehajanju iz enega v drugi položaj.
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7.1.19 KO IMAJO OTROCI PRAZNIK (pleše šest otrok: dve dečka, štiri deklice)
Glasbena pravljica Papirnat čolniček, pesem št. 28.
Dogajanje oziroma potek
Otroke sem vprašala, če vedo, kaj je to praznik. Dobila sem nekaj zelo zabavnih in zanimivih
odgovorov. Ko sem jim povedala, da je to dan, ko nekaj praznujemo, so se takoj spomnili na
rojstni dan. Omenila sem jim, da obstaja prav poseben dan, ko imajo praznik vsi otroci.
Spomnila sem jih tudi na teden otroka, vendar je že predaleč, da bi jim ostal v spominu.
Otrokom sem naročila, naj me počakajo na nalepkah.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Ko imajo otroci praznik, je prav poseben Stojimo v krogu, obrnjeni proti sredini.
dan.
Za tiste malo večje

Stopimo na prste in iztegnemo roke nad
glavo.

in malo manjše otroke.

Gremo v predklon in se z rokami dotaknemo
tal.

Za tiste, ki so blizu nas

Z drobnimi koraki gremo v sredino kroga.

in za tiste, ki so daleč stran.

Hodimo ritensko ven iz kroga in z eno roko
mahamo.

Kako se primemo, ko prepevamo pesem Mi Gremo skupaj v krog, primemo drug drugega
okrog ramen, izgovorimo »mi se imamo

se imamo radi?

radi«.
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Introspekcija oziroma doživljanje
Ko smo prvič zaplesali, je eden od dečkov
tako divje tekal po prostoru, da obreda
nismo mogli izvesti do konca. Prekinila
sem ga in se pogovorila z dečkom. Rekla
sem, da se lahko umakne in samo opazuje,
vendar je želel sodelovati.
Pri ponovitvi je res sodeloval in ni motil
ostalih.
Otroci so si hitro zapomnili gibe in so mi

Slika 19: Ples Ko imajo otroci praznik

pri drugem izvajanju obreda kar pomagali. Že pred besedilom so vedeli, kateri gib sledi.
Refleksija oziroma razmišljanje
Kot sem že omenila, so nekateri otroci zaradi ponovitve že vnaprej vedeli, kateri gib bo sledil.
Ena od deklic je pri tem prav posebno izstopala.
Ko sem gledala posnetek, sem pomislila, kako bi lahko krajši obred nekajkrat ponovili in ga
potem ob besedilu sami zaplesali. Če bi kateri od otrok malo bolj vodil, kot je tokrat vodila ta
deklica, bi bila izpeljava obreda precej lažja.
Drugače sem bila glede na prvi neuspeli obred in na živahnost otrok, kar zadovoljna z
izvedbo.

7.1.20 POZDRAV (plešejo štirje otroci: en deček, tri deklice)
Glasbena pravljica Živali pri babici zimi, pesem št. 18.
Dogajanje oziroma potek
Ta obred smo enkrat prej že plesali, vendar sem pozabila vklopiti kamero. Danes smo ga po
preteku večih dni ponovili.
Otroci so me pridno počakali na nalepkah.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV
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Pridete kdaj peš v vrtec? Kako korakate?

Korakamo po prostoru, pri tem visoko
dvigamo noge.

Poslušate kdaj ptice?

Dlan položimo za uho.

Kako se oglašajo in nas pozdravljajo?

Roke iztegnemo v obe strani, ju dvigamo in
spuščamo. Pri tem se oglašamo »čiv čiv«.

Vidite kdaj polžka?

Pokleknemo, se usedemo na pete, glavo
približamo kolenom.

Kako pokuka iz hišice?

Dvignemo glavo, pesti položimo malo nad
ušesa, dvignemo kazalca in pomigamo z
njima.

Kaj pa kužki, kako pozdravijo?

Čepimo, naslonimo se na dlani in gibamo z
boki v levo in desno.
Vstanemo, roke so pokrčene, dlani položimo

Kako pozdravijo pa sloni?

pod brado. Gremo v rahel priklon, roke
iztegnemo pred sabo in izgovorimo »dober
dan«.
Še enkrat ponovimo.
Introspekcija oziroma doživljanje
Ko smo več dni nazaj plesali ta obred, je
bil otrokom najbolj všeč pozdrav slonov.
Na začetku plesa sem otroke vprašala,
kako se pozdravljajo ptice. Ker pa jim je
bil slonji pozdrav tako zelo všeč in so si
ga najbolj zapomnili, so hoteli naprej
pokazati njega.
Ko smo korakali, sem ostala na mestu.

Slika 20: Ples Pozdrav

Prvič se je zgodilo, da otroci niso hodili
prosto po prostoru, ampak so se premikali v krogu brez da bi tako hojo videli pri meni.
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Med oponašanjem pasjega mahanja z repom je začela ena od deklic glasno lajati. Na začetku
leta je večina otrok začela glasno lajati, ko smo na sprehodih srečevali pse. Da tega ne bi
počeli, smo jih pozdravljali z »dober dan«. Če so lajali, sem jim rekla, da nas pozdravljajo.
Ker sem med obredom vprašala, kako se pozdravljajo kužki, je deklica tu začela glasno
oponašati lajež.
Zaključek obreda jim je bil najbolj všeč, ker smo s priklonom in glasnim »dober dan«
ponazorili pozdrav slonov.
Refleksija oziroma razmišljanje
Pri prvem izvajanju obreda je plesalo več otrok in mislim, da jim je bil bolj zanimiv. Ko so
prišli ostali otroci v skupino, smo jih pozdravljali s »slonjim pozdravom«. Prav zato jim je
najbrž tudi najbolj ostal v spominu.
Ko sem gledala posnetek, sem bila precej razočarana. Predvsem zato, ker je bilo prvo
izvajanje tega obreda tako uspešno. Priznam, da sem kriva tudi sama. Ker je bilo to drugo
izvajanje, sem mislila, da se mi ni treba posebej pripravljati. Na posnetku je vidno, da ne vem
točno, kako izvesti določen gib. Ker sem bila zmedena, so bili posledično zmedeni tudi otroci.
Kljub zmedi so bili dokaj umirjeni in so v splošnem lepo izvedli obred.

7.1.21 POMLAD (plešejo štirje otroci: en deček, tri deklice)
Glasbena pravljica Gradič, pesem št. 15.
Dogajanje oziroma potek
V začetku pomladi smo vsako lepo vreme izkoristili za sprehode. Opazovali smo naravo.
Največ pozornosti smo posvetili pticam in cvetlicam.
Otroke sem vprašala, če se še spomnijo, kaj se je dogajalo takrat spomladi. Najbolj so se
spomnili zvončkov.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Spomladi je sonce poslalo tople žarke na Otroci čepijo drug poleg drugega. Zravnamo
trup, iztegnemo roke nad glavo. Počasi

zemljo.
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spuščamo roke do tal in se usedemo na pete.
Sneg se je stopil in namočil zemljo.

Z dlanmi s krožnimi gibi drsimo po tleh.

V zemlji so bili zvončki.

Glavo približamo kolenom, z dlanmi si
zakrijemo oči.

Počasi so rasli, rasli in zrasli veliki.

Počasi se dvigamo, dokler ni trup zravnan.
Roke iztegnemo nad glavo.

In potem so pozvonili. Cin cin. Pomlad je, Trup in roke rahlo zibljemo v levo in desno
rožice na plan.

stran.

Introspekcija oziroma doživljanje
Otroci so eden zraven drugega čepeli v
vrsti. Ko sem prišla k njim, se je ena od
deklic premaknila k meni. Tako je bila
obrnjena proti ostalim trem otrokom.
Na začetku je kazala zanimanje in mi
govorno pomagala. Ko smo položili glavo
na tla med svoji roki, je dala roki na sence
kot bi kukala in začela izgovarjati »kuku«, ter se smejati. Otroci so naju gledali.

Slika 21: Ples Pomlad

Dva sta posnemala moje gibe, ena deklica
pa je začela s posnemanjem njenih gibov. Kljub temu, da sem jo govorno spodbudila, da bi se
nam pridružila, se nam ni. Do konca je posnemala deklico poleg mene.
Tako sta samo dva otroka izvajala obred z mano, dva pa po svoje.
Refleksija oziroma razmišljanje
Ker smo v začetku pomladi gibalno uprizarjali pesem Zvonček, sem nekaj gibov dodala tudi v
ta obred. Tako so jim bili nekateri že bolj znani.
Zdi se mi, da so bili otroci pri tem obredu preblizu drug drugemu. Ko sem jim rekla, naj
počepnejo in me počakajo, so se dali skupaj. Odmaknila sem jih, da je bilo med njimi več
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prostora. Medtem, ko sem pripravljala glasbo, so se spet postavili drug ob drugega. Pustila
sem jih.
Če se deklica ne bi premaknila k meni, bi imeli še manj prostora.
Deklica, ki je bila poleg mene, je bila malce navihana in nagajiva volje. Mi je pa bila vseeno
všeč njena samostojnost. Všeč mi je bilo tudi to, da ni izgubila interesa za ples. Kljub temu,
da je izgubila interes za posnemanje gibov, je ostala prisotna in aktivna.
Tako sem bila z izvedbo kar zadovoljna, čeprav, kot že rečeno, dve deklici nista popolno
sodelovali.

7.1.22 LASTOVKE (plešejo trije otroci: en deček, dve deklici)
Glasbena pravljica Gradič, pesem št. 38.
Dogajanje oziroma potek
Pred prejšnjim obredom smo se pogovarjali o pomladi. Otroke sem spomnila na lastovke, ki
smo jih opazovali. Največ smo jih videli letati v gnezda, ki jih imajo pod strehami.
Otrokom sem rekla, da bomo zaplesali o njih.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Posijalo je toplo sonce.

Z iztegnjenimi rokami nad glavo se vrtimo
okoli svoje osi.

K nam je poslalo žarke.

Pokrčimo roke, pokrčene dlani približamo
trebuhu. Nato iztegnemo roki pred sabo in
razpremo dlani. To nekajkrat ponovimo.

Priletele so lastovke.

Hodimo v krogu, roke imamo iztegnjene v
levo in desno stran, ter jih rahlo dvigamo in
spuščamo.

Spletle so gnezda,

Dlani stisnemo v pest in jih premikamo v
zapestju tako, da krožimo z njimi.

da bodo skrbele za mladičke.

Gremo v skupinski objem.
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Introspekcija oziroma doživljanje
Prisotni so bili isti otroci, kot pri prejšnjem
obredu. Deklica, ki je prej plesala po svoje,
je zdaj posnemala gibe. Tudi tokrat je bila
edina, ki je tudi govorno sodelovala.
Ko smo hodili po prostoru z razprtimi
rokami, sem hodila v krogu. Otroci so se
takoj pridružili formaciji. Deček je najprej
hodil v nasprotno smer. Ko je to opazil, je
smer takoj zamenjal.

Slika 22: Ples Lastovke

Zdelo se mi je, da jim je tema obreda zelo
Slika 22: Ples Lastovke

všeč.
Refleksija oziroma razmišljanje

Na začetku, ko so me otroci čakali na svojih mestih, je ena od deklic začela z razprtimi
rokami hoditi po prostoru. Ker je pri prejšnjem obredu plesala po svoje, sem sprva
predvidevala, da se bo tokrat ponovilo isto. Ker je bil na dan izvedbe nenavadno živahna in
navihana, od nje nisem pričakovala take pripravljenosti na sodelovanje. Ponavadi je namreč
bolj tiha in ostaja v ozadju. Pri tem obredu pa je bila precej zgovorna in ji ni bilo neprijetno
biti v ospredju. S tem ne mislim, da se je močno izpostavljala, temveč da je bila precej bolj
sproščena kot prejšnje dni.
Ko sem omenila, da lastovke pletejo, je takoj dopolnila stavek z »opice«. Mislila je na jopice,
ki jih je v eni od slikanic mama veverica pletla svojim mladičkom. Torej se je spomnila na
obred, ki smo ga plesali skoraj dva tedna nazaj.
S svojo zbranostjo in sodelovanjem me preseneča tudi deček, ki je danes plesal z nami. Od
osmih dečkov, ki jih imamo v skupini, se on najraje pridružuje obredom.
Ko vsi skupaj plešemo banse, ne sodeluje tako, kot sodeluje pri izvedbi obredov. Tudi sicer
zna biti zelo živahen in večinoma je skoncentriran zelo kratek čas. Očitno pa mu ustreza
manjša skupina, kjer je deležen tudi večje pozornosti (običajno zelo išče pozornost odraslih).
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7.1.23 ZOBEK (pleše šest otrok: en deček, pet deklic)
Glasbena pravljica Gradič, pesem št. 17.
Dogajanje oziroma potek
Ena od deklic je danes omenila, da mlajšemu bratcu raste zob. Hitro sem zagrabila priložnost
in pogovor nadaljevala.
Otroke sem vprašala, kako skrbimo za zobe in kaj se zgodi, če jih ne umivamo.
Ko smo zaključili pogovor, sem povabila otroke k plesu.
V skupini smo formirali krog in počepnili.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Majhni dojenčki nimajo zob.

Čepimo, sedimo na petah, obrnjeni smo v
krog. Razprte dlani premikamo v levo in
desno v zapestjih okoli njunih osi.
Zunanjo stran dlani položimo na kolena,

Ni, ni zobkov.

obraz skrijemo v notranjo stran dlani.
Ko rastemo, počasi rastejo tudi zobje.

Dvignemo glavo, počasi začnemo dvigati
trup do iztegnjenega položaja, nato počasi
vstanemo.

Kje so zobki? Pokažimo jih.

Močno odpremo usta.

Kako jih umijemo?

Dlan stisnemo v pest in jo pred usti
premikamo gor in dol.

Za zdrave zobe hrustamo jabolka in Blazinice prstov na eni roki damo skupaj in
jih približamo ustom. Izgovarjamo »hrust

kruhovo skorjo.

hrust hrust«.
Zobje so potem močni in trdni.

Stojimo zravnano, roke položimo ravno ob
telo.

Če jemo samo čokolado in bonbone pa se Zibljemo se rahlo v levo in desno stran.

85

začnejo majati.
Skočimo in se uležemo na tla.

In potem hop, padejo iz ust.
Introspekcija oziroma doživljanje
Ker imamo v skupini temo z naslovom
Zdravje,

se

med

drugim

veliko

pogovarjamo tudi o zobeh. Tema jih je zelo
pritegnila in tudi pri obredih na to temo
otroci kažejo velik interes.
Ena od deklic je pri prvih šestih obredih
vedno želela sodelovati. Pri sedmem ni
pokazala interesa za aktivno sodelovanje in
je ostala samo opazovalka. Od takrat ni več

Slika 23: Ples Zobek

plesala z nami. Danes pa me je presenetila,
ko je po dolgem času ponovno izrazila željo poSlika
izvajanju
23: Plesobreda.
Zobek
Tako kot ostali otroci, je zelo lepo izvajala gibe.
Slika 9

Danes se nam je prvič pridružil eden od dečkov.
Opazoval nas je in vestno posnemal gibe. Običajno ima pri dejavnostih (sploh pri plesu)
krajšo koncentracijo. Pri tem obredu pa je sodeloval od začetka do konca. Pokazal je celo gib,
ki se je navezoval na besedilo in ga ni posnemal.
Včasih je bilo pri izvajanju obreda s šestimi ali več otroki kar živahno. Tokrat so umirjeno
sodelovali, pa čeprav pesem ni bila ena izmed krajših.
Refleksija oziroma razmišljanje
Deček, ki se nam je prvič pridružil, ni sam izrazil želje po plesu, temveč sem ga posebej
povabila. Brez besed je stekel v igralnico. Ko sem prišla k otrokom, je bil že v krogu z
ostalimi.
Tako kot njega sem tekom izvajanj vseh obredov posebej povabila k plesu vsakega otroka.
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Najmlajši v skupini je sicer enkrat stopil z nami v krog, vendar si je premislil še preden sem
pripravila glasbo za izvajanje obreda.
V skupini so tako ostali trije dečki, ki kljub mojim vabilom do zdaj niso želeli sodelovati.

7.1.24 VEČJI ČEVLJI (pleše šest otrok: en deček, pet deklic)
Glasbena pravljica Papirnat čolniček, pesem št. 8.
Dogajanje oziroma potek
Eden od razlogov, da sem dečka povabila k plesu so bili njegovi novi čevlji. Obred s tem
naslovom sem imela pripravljen že dlje časa. Čakala sem le pravi trenutke, ko bo eden od
otrok dobil nove čevlje.
Danes je deček, ki sodeluje v tem obredu, zjutraj ponosno prikorakal v skupino. Pokazal mi je
nove čevlje. Nasmejal se je, ko sem jih opazila in pohvalila. Še bolj pa mu je zasijal obraz, ko
sem rekla, da so mu zrasle noge.
Ko smo se pripravljali na izvajanje obreda, sem mu rekla, naj čevlje pokaže otrokom.
Škoda, ker ga nisem posnela, kako ponosno in zadovoljno je hodil od otroka do otroka in
dvigal nogo ali pa pogledoval v svoje čevlje. Ko jih je vsem pokazal, se je preobul, ker smo
vsi plesali v copatih.

VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Jemo, jemo.

Stojimo

v

krogu.

Dlani

izmenično

približujemo

ustom.

Hkrati,

ko

približujemo,

stisnemo

blazinice

dlan
prstov

skupaj.
In rastemo.

Roke iztegnemo nad glavo.

Z nami rastejo tudi noge.

Iztegnemo eno nogo in jo dvignemo, nato še
drugo.

Ker noge zrastejo, potrebujemo nove Roke pokrčimo pred sabo, nato jih iztegnemo
čevlje.

v levo in desno stran.
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Dvignemo eno nogo, z rokami nakažemo, kat

Obujmo jih.

da se obuvamo, nato ponovimo še z drugo
nogo.
Zavežimo vezalke.

V predklonu gremo z rokami proti stopalom
in zaokrožimo z dlanmi v zapestju.

Gremo hop hop z našimi novimi čevlji.

Sonožno

poskakujemo

po

prostoru,

izgovarjamo »hop hop, hop hop«.
Izmenično dvigamo iztegnjeno nogo.

Kako lepi so, poglejte jih.
Introspekcija oziroma doživljanje
Ob naslovu sem v oklepaju napisala, da
pleše šest otrok. Na posnetku jih je sedem.
Z nami je bila deklica, ki ne obiskuje vrtca,
pač pa nas je prišla samo pogledat.
Ko smo šli iz atrija v skupino, je želela
zraven.
Ker je ne poznajo, so otroci na začetku
pogledovali proti njej. Ko pa smo začeli z

Slika 24: Ples Večji čevlji

obredom, so se osredotočili na ples.
Deklica je bila le enkrat pred tem pri nas v skupini. Radovedno je opazovala otroke, njihovo
igro, igrače, kotičke… Prav tako je danes ostala le radovedna opazovalka.
Ostali otroci so lepo in umirjeno posnemali gibanje. Ena od deklic je vmes komentirala, da je
mama tudi njej kupila čevlje.
Refleksija oziroma razmišljanje
Pri prvem obredu sem pričakovala, da bodo deklice zmedene, začudene, da katera od njih ne
bo želela sodelovati. Pa so me že takrat prijetno presenetile s svojim zanimanjem.
Kmalu so postale tudi bolj samozavestne in s tem samostojne.
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Nato so se v obrede začeli vključevati še ostali otroci iz skupine. Menim, da so jih , bolj kot
jaz, k sodelovanju pritegnile prav deklice, ki so bile prisotne od prvega plesa dalje.
Danes pa se nam je pridružila oseba, ki ne pozna otrok v naši skupini. Ker so ostali otroci
vedno plesali, ko so bili prvič prisotni pri obredu, predvidevam, da deklica ni želela plesati
prav zato, ker otrok ne pozna. Mogoče bi jo morala vmes povabiti bliže, pa se tega takrat
nisem spomnila.

7.1.25 SONČEN DAN (pleše šest otrok: en deček, pet deklic)
Glasbena pravljica Papirnat čolniček, pesem št. 30.
Dogajanje oziroma potek
Brez kakršnekoli motivacije sem začela z izvajanjem obreda.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Zunaj je sončen dan.

Stojimo in se z iztegnjenimi rokami nad
glavo vrtimo okoli svoje osi.

Sonce nam pošilja žarke.

Pokrčimo roke, pokrčene dlani približamo
trebuhu. Nato iztegnemo roki pred sabo in
razpremo dlani. To nekajkrat ponovimo.

Tako lepo je, ko sije sonce. Ptički čivkajo.

Hodimo v krogu, roke imamo iztegnjene v
levo in desno stran v višini ramen. Rahlo jih
dvigamo in spuščamo. Oglašamo se s »čiv
čiv«.

Ko smo bili na sprehodu, smo poslušali.

Desno dlan položimo za desno uho, nato še
levo dlan za levo uho.

Slišali smo potok.

V predklonu spustimo roke in jih zibamo v
levo in desno. Migamo s prsti in se oglašamo
»šššš«.

Na travniku smo zarajali.

Primemo se v krog in hodimo v eno stran.

Juhuhu! Lepo nam je, ko sije sonce.

Iztegnemo roke nad glavo.
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Introspekcija oziroma doživljanje
Deklico, ki je bila pri nas samo na obisku sem vprašala, če želi plesati. Prikimala je.
Tokrat je stala malo bliže nas in ko sem jo povabila k rajanju v krogu, se nam je pridružila.
Deček je hitro izgubil interes in se je
umaknil h kotičku z igračami. Prvič, ko
sem ga povabila, se nam je pridružil pri
gibanju po prostoru, nato pa se je spet
umaknil. Ko sem ga drugič povabila k
rajanju v krogu, ni želel pristopiti.
Tudi ostali otroci so postali precej
nemirni. Ko smo 'šli na sprehod', sta se
dve deklici sprehodili stran od nas. Ena se

Slika 25: Ples Sončen dan

je hitro vrnila, druga pa je prišla k nam na
koncu, ko smo se prijeli v krog.

Slika 10

Refleksija oziroma razmišljanje
Za zaključek obreda smo se prijeli v krog, da bi zarajali. Najprej sem zraven povabila deklico,
ki je stala malce stran in nas opazovala, nato še dečka, ki se je umaknil h kockam. Zaradi tega
je zmanjkalo časa za rajanje v krogu.
Pri enem od prejšnjih obredov smo se znašli v enaki situaciji. Ko je zmanjkalo glasbe, ni to
nikogar zmotilo in smo kar odplesali do konca.
Danes pa so se otroci takoj spustili in tekli stran. Mislim, da so zelo jasno pokazali, da je za
danes dovolj.
Žal mi je, da nisem v obred vključila manj otrok.
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7.1.26 VEČJI COPATI (pleše pet otrok: en deček, štiri deklice)
Glasbena pravljica Živalski karneval, pesem št. 10.
Dogajanje oziroma potek
Edemu od dečkov je mama kupila nove copate. To je bilo izhodišče za koreografijo.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Naše noge so zrasle.

Sedimo v krogu s pokrčenimi nogami
obrnjenimi

v

krog.

Noge

izmenično

premikamo proti sredini kroga, z majhnimi
koraki, dokler niso iztegnjene.
Mama nam je kupila copate.

Iztegnemo roke. Dlani so obrnjene navzgor,
dotikajo se z mezinci. Roke pokrčimo, dlani
premaknemo proti prsim. Pogledamo vanje in
izgovorimo »waw«.
Pokrčimo eno nogo, z rokami nakažemo, kot

Obujmo si jih.

da se obuvamo. Nato ponovimo še z drugo
nogo.
Kako se nam prilegajo!

Noge so iztegnjene, s stopali nihamo v levo
in desno.
Desno nogo primemo za gleženj in jo

Poglejmo jih od blizu.

položimo na levo stegno. Ko jo nazaj
iztegnemo, ponovimo isto še z levo nogo.
Pokažimo jih še ostalim.

Dvignemo eno nogo in zanihamo s stopalom.
Ponovimo še z drugo nogo.

Pa poskusimo z njimi hoditi. Pojdimo.

Korakamo v krogu, noge dvigamo visoko.

Gre tudi hitreje?

Tekamo v krogu z majhnimi koraki.

Znajo tudi skakati?

Sonožno skačemo prosto po prostoru.

Kaj pa zaplesati?

Se primemo v krog in hodimo v eno stran.
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Poglejmo še enkrat naše copate.

Se spustimo, iztegnjene noge izmenično
dvigamo nekje do višine kolen in pogledamo
v stopala.

Introspekcija oziroma doživljanje
Otrokom je bil ta obred tako všeč, da so ga
hoteli večkrat ponavljati. Zaplesali smo ga
trikrat. Posnela sem naše drugo izvajanje.
Otroci so veselo posnemali gibanje.
Ena od deklic je težje postavila eno nogo na
drugo in si pogledala copat. Zato se je
znašla na ta način, da je obrnila nogo in jo
tako lahko pogledala v podplate.

Slika 26: Ples Večji copati

Zdelo se je, da so najbolj uživali pri tekanju in skakanju. Zelo so bili spretni pri formaciji
kroga na koncu obreda.
Refleksija oziroma razmišljanje
Nisem prepričana, ali jih je otroke tako močno pritegnila glasba ali jim je bila všeč izvedba
obreda. Mogoče jim je bilo všeč dejstvo, da smo dajali s plesom pomen temu, da so zrasli.
Kakorkoli že, kot sem omenila, otroci so ga z veseljem odplesali kar trikrat. Želeli so še,
vendar se mi je zdelo bolje prenehati, preden izgubijo interes.
Ko se je deček prvič udeležil obreda, smo plesali, ker se je po preboleli bolezni vrnil v vrtec.
Takrat mu je bilo nerodno in je samo opazoval. Danes je skupaj z ostalimi zelo lepo posnemal
gibe.
Pri hitrem gibanju so otroci ponavadi šli prosto po prostoru. Mislim, da so danes prvič tekali v
krogu.

7.1.27 DAN BREZ AVTOMOBILA (plešejo štiri deklice)
Glasbena pravljica Pleši, pajacek, pleši, pesem št. 20.
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Dogajanje oziroma potek
Ker se v tem mesecu pogovarjamo o zdravju, smo poleg ostalih stvari omenjali tudi, kako
pomembno je gibanje.
Vprašala sem, če je katera izmed deklic danes v vrtec prišla peš. Prikimale so mi.
Rekla sem jim, da se bomo odpravile na izlet brez avtomobila.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Kako vozimo avto?

Otroci sedijo ali stojijo in vsak po svoje
pokažejo, kako vozijo avto.

Rekli smo, da za naše zdravje ni dobro, da Sedimo

z

iztegnjenimi

nogami.

Roko

pokrčimo pred sabo. Dlan stisnemo v pest,

se vedno peljemo z avtom.

iztegnemo kazalec in z njim nihamo v levo
in desno. Izgovarjamo »ne ne«.
Zato gremo na izlet s kolesom. Kako Se uležemo na hrbet, noge pokrčimo in
peljemo kolo?

potegnemo kolena k sebi, da so stegna
pravokotno na naš trup. Z nogami počasi
krožimo kot bi vozili kolo.

Pa pojdimo hitreje.

Z nogami krožimo hitro.

Zdaj gremo v hrib.

Z nogami krožimo počasi.

In zdaj v dolino.

Z nogami krožimo hitro.

Poglejte, prišli smo do gozda.

Se usedemo, dlan damo h glavi, s palcem in
kazalcem se dotikamo čela.

Poslušajte. Kdo žvižga?

Desno

dlan

položimo

za

desno

uho.

Ponovimo še z levo roko.
Gremo s kolesa.

Vstanemo in se z levo nogo odrinemo na
desno nogo. Leva noga se ji pridruži.
Izgovorimo »hop«.

Pot skozi gozd bomo nadaljevali peš.

Korakamo po prostoru.
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Prišli smo do potoka. Skočimo po kamnih, Sonožno skačemo naprej in izgovarjamo
da pridemo na drugo stran.

»hop hop«.

Koliko grmovja. Pojdimo skozenj.

Gremo v rahel predklon in se premikamo
naprej. Iztegnemo levo roko pred sabo v
višini ramen in vodoravno zaokrožimo z njo
na levo stran. Enako naredimo z desno roko.
Z vsako roko nekajkrat ponovimo.

Vidim vrtec. Poglejte.

Dlan damo h glavi, s palcem in kazalcem se
dotikamo čela.
Tečemo po prostoru naprej, noge dvigamo

Tecimo.

visoko.
Introspekcija oziroma doživljanje
Preden sem pripravila glasbo, sem deklice
vprašala, kako se vozi avto. Zato je na
začetku posnetka vidno, kako deklice
oponašajo vožnjo avtomobila. Ker jim
nisem dala bolj podrobnih navodil, sta dve
deklici stali, dve pa sedeli.
Ko smo ponazarjali vožnjo s kolesom, so
bile

deklice

izredno

pozorne

pri

menjavanju tempa. Tega v obredih žal

Slika 27: Ples Dan brez avtomobila

nismo izvajali pogosto.
Ena od deklic je bila obrnjena tako, da me ni mogla gledati. Kljub temu pa je hitrost tempa
menjavala samo ob poslušanju hitre in počasne izgovorjave besed. To, da me ni mogla videti
je bil tudi razlog, da se je med ponazarjanjem premaknila na drugo mesto.
Deklice so zelo lepo izvajale obred.
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Refleksija oziroma razmišljanje
Ta način gibanja jim je precej znan, saj se večkrat razgibavamo po domišljijskem vodenju.
Sicer brez glasbe, pa vendar največkrat ponazarjamo prav izlete in potovanja skozi razne
domišljijske dežele.
Kot sem že omenila, nisem velikokrat menjavala tempa. Ko gledam posnetke prejšnjih
obredov, se mi zdi, da bi lahko ta način večkrat koristno uporabila. Namesto da bi pogosto
menjala gibe, bi lahko menjala samo hitrost izvajanja gibov.
Ta obred je zaradi nekaterih hitrih gibanj vseboval določena mesta, kjer bi lahko otroci začeli
kričati in tekati po skupini. To se precej pogosto dogaja, ko se skupno razgibavamo po
domišljijskem vodenju. Ker nas je bilo malo, se tokrat to ni zgodilo.

7.1.28

OKOLJE (plešejo štiri deklice)

Glasbena pravljica Gradič, pesem št. 32.
Dogajanje oziroma potek
Kot vsako leto, smo se tudi letos v mesecu aprilu, udeležili čistilne akcije.
To je bil uvod v pogovor o okolju. Deklice sem vprašala, če so rade zunaj, če gredo velikokrat
na sprehod s starši, kaj rade gledajo in počnejo zunaj ipd.
Tudi ko smo v vrtcu, se radi odpravimo na sprehod.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Kako smo si dali rokavice?

Otroci stojijo kjerkoli v prostoru. Desno roko
pokrčimo pred sabo in naredimo pest. Leva
roka z iztegnjeno dlanjo drsi po pesti desne
roke. Ponovimo obratno.

Šli smo pobirati smeti,

Hodimo po prostoru in se sklanjamo, ter se z
eno roko dotikamo tal.

ker imamo radi čisto okoli vrtca. Da gremo Hodimo v krogu, dvigamo noge visoko.
potem na sprehod.
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In tečemo h konjem.

Tečemo v krogu z majhnimi koraki.

Poglejte jih. Konji!

Smo na mestu, palec in kazalec naslonimo na
čelo.

Pomahajmo jim.

Z eno roko pomahamo.

Kako jih pokličemo?

Tleskamo z jezikom.

Prinesli smo jim kruh.

Eno roko iztegnemo pred sabo in iztegnemo
dlan.

Poglejte ptice.

Palec

in

kazalec

naslonimo

na

čelo,

pogledamo navzgor in pomahamo.
Pojdimo še do potoka.

Hodimo po prostoru.

Tu smo, poslušajmo ga.

Rahlo se priklonimo, dlan prislonimo za uho.

Da ga bolje slišimo, zamižimo.

Z dlanmi si pokrijemo oči.

Introspekcija oziroma doživljanje
Deklicam nisem povedala, kje naj me
počakajo. Tekle so in se postavile skoraj
vsaka na svoj konec skupine. Prvi dve sta
se dali k omari, tretja k steni, četrta pa k
mizi.
Tista, ki je bila pri mizi, se nam ni
pridružila takoj na začetku obreda. Čez
nekaj časa je pristopila, vendar z nič kaj
pretirano dobre volje. Vseeno je kmalu

Slika 28: Ples Okolje

potem začela zavzeto posnemati gibanje.
Ko sem vprašala, kako pokličemo konjičke, so začele takoj klicati: »Konjički! Konjički!«.
Tudi dokončale smo obred, kljub temu, da je glasba končala prej kot sem planirala.
Glede na to, da so bile na začetku tako živahne in poskočne, so na koncu obreda postale kar
precej umirjene.
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Refleksija oziroma razmišljanje
Ko sem deklice vprašala, kako smo si nataknili rokavice, je to ponazorila ena sama deklica.
Kljub temu giba nisem ponovila ali spodbujala, da ga pokažejo. Nadaljevala sem z obredom.
Za dve deklici nisem bila prepričana, če se bosta pridružili.
Ena od njiju je začela takoj z izvajanjem gibov. Drugo sem vprašala, če nam ona ni pomagala
pobirati smeti. Kljubovalno in odločno mi je odvrnila, da ne. To, da se nam je kmalu zatem
pridružila, me je presenetilo.
Ko sem vprašala, kako pokličemo konjičke, sem mislila na tleskanje z jezikom. To sem tudi
začela početi, vendar so me deklice preglasile. Moja napaka je bila, da tega nisem predvidela.
Ko gremo do konjev namreč večina otrok začne prav z glasnim klicanjem konjev.
To bi znalo biti moteče, če bi obred izvajalo več otrok. Deklice pa so se hitro po tem umirile
in mirno nadaljevale z izvajanjem.

7.1.29 SONCE (pleše šest otrok: dva dečka, štiri deklice)
Glasbena pravljica Živalski karneval, pesem št. 30.
Dogajanje oziroma potek
Med igro v atriju smo opazovali naravo. Rastline za rast potrebujejo sonce in vodo. Zapeli
smo pesem Sij sončece, sij.
Otroke sem povabila k plesu. Med pripravljanjem glasbe so me otroci počakali v manjšem
polkrogu.

VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Zunaj sije sonce. Visoko je.

Stojimo v krogu. Stopimo na prste in
iztegnemo roke nad glavo.

Pomahajmo mu.

Pogledamo gor, z rokami nad glavo mahamo.

Danes je toplo, močno sonce.

Roke iztegnemo v levo in desno stran, nato ju
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pokrčimo, da gredo dlani do ramen. Dlani so
stisnjene v pesti.
Naredimo veliko sonce.

Se primemo v krog.

Ko sije sonce lahko rastejo rože. Kako so Spustimo se na kolena, usedemo se na pete,
rože spale v zemlji?

glavo damo čim bliže kolenom.

Ko jih sonce poboža,

Glavo rahlo dvignemo, se pobožamo po licih.

rastejo, rastejo

Zravnamo trup, nato vstanemo.

in odprejo svoje cvetove.

Roki iztegnemo nad glavo, nato iztegnjene
spustimo do višine ramen.

Kako smo jih povohali? Kako dišijo.

Se nagnemo naprej in povohamo, z izdihom
izgovorimo »mmm«.

Tudi mi moramo na sonce, da bomo zrasli Stopimo na prste in iztegnemo roke nad
veliki, zdravi in močni.

glavo.

Kako je prijazno sonce.

Z iztegnjenimi rokami v višini glave se
zavrtimo okoli svoje osi.

Sonce nam pošilja žarke

Pokrčimo roke, pokrčene dlani približamo
trebuhu. Nato iztegnemo roki pred sabo in
razpremo dlani. To nekajkrat ponovimo.

in nas poboža.

Drug drugega pobožamo po laseh.

Introspekcija oziroma doživljanje
Zunaj

smo

med

opazovanjem

in

pogovorom ugotovili, da je sonce zelo
visoko. Postavili smo se na prste in stegnili
roke nad glavo. S tem smo ponazarjali
oddaljeno sonce. Zato so otroci na začetku
obreda sami pokazali ta gib, ko sem jih
vprašala, kako sije sonce.

Slika 29: Ples Sonce
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Eden od dečkov je že kmalu na začetku stopil iz polkroga in počasi, kot bi bil zelo utrujen,
počepnil na tla. Deloval je precej zdolgočaseno.
Takoj po tem, ko se je dal na tla, smo se ostali prijeli v krog. Vstal je in prišel zraven. Ko se je
želel prijeti v krog, se otroci niso spustili, da bi ga sprejeli medse. Kar na silo je razklenil roke
dveh otrok in se nam priključil.
Ko smo bili v krogu, se je deček premikal naprej in nazaj. Bala sem se, da se bo formacija
kroga razdrla in da bodo otroci šli po svoje. Strah je bil zaman. Močno so se držali in obdržali
krog.
Kasneje je interes za ples izgubila ena od deklic. Začela je s skakanjem po skupini in s tem
nadaljevala do samega konca.
Refleksija oziroma razmišljanje
Otroci so gibanje, ki smo ga izvajali v atriju, brez težav vključili v obred. Ne da bi me gledali,
so na začetku sami pokazali gib.
Deček, ki se je kmalu na začetku izvajanja obreda odmaknil stran, je večkrat izrazil željo po
plesu. Včasih je sodeloval od začetka do konca, včasih pa se je med izvajanjem odmaknil.
Pri tem obredu se mi je zdelo zanimivo, da se je kmalu po umiku tako zelo boril, da bi prišel
nazaj.
To se je tudi sicer pogosto dogajalo pri večini otrok v skupini. Ko smo plesali banse, so bili
opazovalci, ko smo rajali v krogu, pa so se nam vsi pridružili.
Glede na razposajenost otrok bi morali morda izvajati krajši in hitrejši ples. Kljub vsemu sem
bila na koncu zadovoljna z izvedbo.

7.1.30 ROJSTNI DAN (pleše pet otrok: en deček, štiri deklice)
Glasbena pravljica Živali pri babici zimi, pesem št. 23.
Dogajanje oziroma potek
Spomnili smo se na zadnji rojstni dan, ki smo ga praznovali v skupini. Najstarejša deklica je
praznovala svoj tretji rojstni dan. Skupaj smo se spomnili, kako ponavadi praznujemo.
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Otroci so se postavili na nalepke.
VSEBINSKI MOTIV

GIBALNI, PLESNI MOTIV

Že dolgo nazaj je v maminem trebuhu rasla Čepimo v krogu, sedimo na petah. Počasi
naša prijateljica.

vstanemo.

Ko je bila dovolj velika, je prišla iz trebuha. Sonožno poskočimo in se usedemo na tla.
Hop.
Ko pridejo dojenčki iz trebuha, malo Z dlanmi si pomanemo oči.
zajočejo.
Naša prijateljica je rasla in imela eno leto.

Gremo v počep, v krog iztegnemo roko, dlan
stisnemo v pest, pokažemo samo palec.

Še je rasla in imela dve leti.

Vstanemo, v krog iztegnemo roko, dlan je
stisnjena v pest, pokažemo palec in kazalec.
Roka je še vedno iztegnjena, dlan je stisnjena

Zdaj je imela tri leta.

v pest, pokažemo palec, kazalec in sredinec.
Na mizo smo ji dali torto.

Se primemo v krog.

Nanjo smo položili svečke.

Pokrčimo roke k sebi, nato jih iztegnemo
proti sredini kroga, dlani iztegnemo in jih
obrnemo navzgor. Ponovimo trikrat in zraven
štejemo »ena, dva, tri«.

Ko so bile prižgane, jih je pihnila.

Trikrat pihnemo proti sredini kroga.
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Introspekcija oziroma doživljanje
Otroci so bili že pred izvajanjem obreda
zelo radovedni, kako bomo plesali. Zato so
me zelo umirjeno počakali, da sem se jim
pridružila.
Deček ni sodeloval pri izvajanju čisto vseh
gibov, vendar tudi ni bil moteč.
Med plesom sem navajala, kaj vse smo
počeli, ko smo praznovali rojstni dan.
Torto smo dali na mizo, nanjo položili

Slika 30: Ples Rojstni dan

svečke, katere je slavljenka upihnila. Ena od deklic se je spomnila, da smo potem zapeli še
pesem Vse najboljše. Otroci so jo ob zaključku obreda zapeli.
Refleksija oziroma razmišljanje
Ko sem jim omenila, da bomo plesali eni od deklic za rojstni dan, so otroci pokazali veliko
zanimanje. Se pravi, da je njihov interes zelo odvisen od same teme.
Otrokom je praznovanje rojstnega dne zelo pomembno. Sploh v prvih nekaj letih, ko komaj
čakajo, da bodo zrasli.
Ta obred ni bil eden izmed najkrajših. Ker so otroci danes precej živahni, si nisem mislila, da
bodo bili med plesom tako umirjeni. Očitno jim je bila tema resnično privlačna.

7.2

RAZPOREDITEV IZVAJANJA OBREDOV

Obrede sem v okviru diplomske naloge izvajala strnjeno v času od 13. 4. 2012 do 24. 5. 2012.
Spodaj pa navajam predlog, kako bi se lahko obredi razvrstili, da bi čim bolje navezovali na
časovno obdobje oziroma čas v letu.
Obredi vezani na datum/mesec:
mesec

dan

obred

januar
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februar
marec

april

Vrnitev lastovk
21. 3.

Prihod pomladi

22. 3.

Svetovni dan vode

27. 3.

Svetovni dan gledališča

2. 4.

Mednarodni

dan

otroških

knjig
7. 4.

Svetovni dan zdravja

22. 4.

Svetovni

dan

avtomobila
29. 4.

Svetovni dan plesa

15. 5.

Svetovni dan družine

28. 5.

Svetovni dan Sonca

5. 6.

Svetovni dan okolja

september

23. 9.

Prihod jeseni

oktober

1. 10.

Svetovni dan glasbe

3. 10.

Svetovni dan otroka

9. 10.

Svetovni dan pošte

november

21. 11.

Svetovni dan pozdrava

december

17. 12.

Svetovni dan letalstva

21. 12.

Prihod zime

maj

junij
julij
avgust

Obredi vezani na dogodek:
– deževen dan,
– dobrodošlica po počitnicah,
– konec bolezni,
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brez

– pobotanje, sprava,
– postriženi lasje,
– rojstni dan,
– rojstvo bratca ali sestrice,
– sneženje,
– sončen dan,
– večji copati,
– večji čevlji,
– zobek.

7.3

UPORABA PLESNIH ELEMENTOV

Deli telesa:
1. samo od pasu navzdol, samo roke,
2. skoraj celo telo,
3. celo telo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 +
2

+ + + + +
+

+

+ + +

3

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Telesno gibanje: raztegovanje, upogibanje, zavijanje, kroženje, dviganje, nihanje,…
1. samo ena oblika,
2. uporaba vsaj treh,
3. uporaba več oblik.
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+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 +

+

2

+

3

+

+

+ + +

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Koraki:
1. ena vrsta,
2. dve vrsti,
3. več vrst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 +
2

+
+ + + + +

+ +
+

3

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +
+

+ +
+

+ +
+

+

+
+

Nivo:
1. en nivo,
2. dva nivoja,
3. trije nivoji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1

+

2 +
3

+

+ +
+

+
+ + +

+ + +
+

+
+

+ +

+
+
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+ +

+
+

+ +
+ +

+
+

Smer:
1. smer naprej,
2. dve smeri,
3. več smeri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1

+

+ + + +

2 + +

+ +
+

3

+
+

+ +
+

+
+

+ + + + + +
+

+ + + +
+

+

Velikost:
1. ena velikost,
2. dve velikosti,
3. več velikosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 +
2

+
+ +

3

+

+
+ + + +

+

+
+

+

+

+

+

+
+

Prostor:
1. ena velikost,
2. dve velikosti,
3. več velikosti.
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+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1

+

2 + + + +

+ +
+

+ + + +
+

+ +
+

+
+

+ + + + +

+ +

+

+ + + +

3

Sled:
1. ena vrsta,
2. dve vrsti,
3. več vrst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 +

+ + + + + +

2

+

+

+

+

+

+

3

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Ritem:
1. en ritem,
2. dva ritma,
3. več ritmov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 +
2

+ +
+ + + +

+ +
+ +

+
+

+ + +
+ + + +

3
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+
+ + + + + + + +

+

Sila:
1. ves čas enaka,
2. dve vrsti,
3. več vrst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 + +
2

+
+

+ +
+ +

+ + + + + + +
+

+ + + + + + +
+ +

3
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+ + + +
+

8 SKLEPNO RAZMIŠLJANJE OZIROMA UGOTOVITVE
Da ne bi izpostavljala otrok, smo pri izvajanju obredov plesali v krogu, polkrogu ali prosto po
prostoru. Nikoli ni bil nobeden od otrok v sredini kroga in nikoli se nismo gibali v koloni, da
bi bil nekdo prvi ali zadnji v njej.
Iz razpredelnice je vidno, da smo večinoma uporabljali manj zahtevne oblike (št. 1 in 2).
Otroci bi bili nemara pripravljeni slediti tudi zahtevnejšim oblikam, vendar je moje mnenje,
da je bilo glede na starost kljub vsemu doseženo kar precej. Otroci so tako spoznali in usvojili
določene gibe, ki bodo dobra podlaga za nadaljevanje.
Bolj zanemarjene so bile sila, sled in smer. Kar pomeni, da bi v naslednjih korakih lahko iste
obrede popravila in nadgrajevala, saj otrokom osnovne stvari očitno ne delajo težav. Pole tega
bi v nadaljevanju še bolj spodbujala otroke pri izmišljanju svojih gibov, da bi pri izvajanju
obredov uporabljali čim več svojih in čim manj mojih gibov.
– Ali bodo otroci preko izvajanja obredov postajali samostojni pri izmišljanju
gibov?
Otroci so kar hitro začeli kazati veliko samostojnosti in volje pri izmišljanju gibov. Pred
izvajanjem obredov sem jim nekajkrat ponudila možnost, da so pokazali gibe za določeno
stvar ali dogajanje. Nekateri so bili bolj, nekateri manj zadržani, vendar so vsi pokazali željo
po izmišljanju gibov.
Samostojnost je bilo opaziti tudi pri samem izvajanju obredov. Na posnetkih sem namreč
vedno bolj opažala, da so me otroci manj gledali ter več samo poslušali in ob tem izvajali
gibanja.
– Ali bodo pripravljeni zamenjati tradicionalno praznovanje rojstnega dne z
obredom? Kakšna bo njihova reakcija na praznovanje rojstnega dne z obredom?
Otroke sem vprašala, če bi plesali pri praznovanju rojstnega dne. Vsi so bili za. Res pa je, da
smo vsakič plesali v krogu ob petju pesmi. Vprašala sem jih, če bi obred izvajali. Večina
plesalcev je bila takoj navdušena. Vseeno pa moram omeniti, da se trije otroci niso pridružili
nobenemu od tridesetih obredov, ki smo jih izvajali, zato tudi niso znali odgovoriti na
vprašanje.
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Ko je imela deklica rojstni dan, smo začeli s praznovanjem kot običajno in ji zapeli nekaj
pesmi. Nato smo stole umaknili. Postavili smo se v krog in se prijeli za roke. Zavrtela sem
glasbo. Vsi so mi sledili. Ko smo se spustili sta se dva od teh treh dečkov, ki niso z nami
izvajali obredov, umaknila. Postavila sta se k steni in opazovala. Z ostalimi smo odplesali
obred do konca. Sicer je bilo malo manj umirjeno, ker je bila skupina plesalcev večja kot
običajno, vendar so me kljub temu prijetno presenetili s svojim sodelovanjem.
Tako smo obred pri praznovanju rojstnega dne še nekajkrat izvajali in otroci niso imeli nič
proti. So pa vedno želeli opraviti tudi ostale stvari, ki smo jih bili navajeni običajno izvajati
preko leta pri praznovanjih za rojstne dni. Najpomembnejša stvar jim je bila zapeti pesem Vse
najboljše.
– Kakšna spodbuda bo otrokom najbolj pripomogla k samostojnemu izvajanju
obredov?
Po tem, ko smo izvedli vseh trideset obredov, je nekega dne prišla deklica v vrtec z novo
pričesko. Prostovoljcem sem naročila, da zaplešejo obred za dekličino novo frizuro.
Najprej sem jim brez kakršnihkoli ostalih napotkov zavrtela glasbo in opazovala. Otroci so se
postavili k steni ter negibno poslušali.
Začela sem jih spodbujati z vprašanji, in jih pozvala, da na njih odgovarjajo z gibi. Ko sem
ponovno zavrtela glasbo, se je ena od deklic opogumila. Začela je tekati od ene stene k drugi
ter z izravnanimi rokami ploskati pred sabo. Tako je ponazorila rezanje s škarjami. Ostali
otroci so ji takoj začeli slediti.
Otrokom sem naročila, naj se usedejo v krog. Z besedami sem jih vodila skozi obred. Nato
sem spet zavrtela glasbo. Med skladbo sem jih besedno vodila. Tokrat so izvedli celoten
obred.
Iz zgoraj napisanega lahko sklepam, da je otrokom najbolj pripomogla glasbena in besedna
spodbuda. Gotovo pa bi otroci z večkratnim ponavljanjem postajali vedno bolj samostojni in
vedno bolj neodvisni od besednega usmerjanja in spodbujanja.
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– Kako bo na otroke vplivalo vsakodnevno izvajanje obredov?
Nisem pričakovala, da bodo na otroke obredi tako hitro vplivali. Postali so zelo pozorni na
določene manjše spodbude iz okolja. Otroci so mi npr. večkrat pokazali skozi okno da dežuje,
se zavrteli ob pogledu na sonce, opomnili na novo pričesko, pa tudi sami dali pobudo za ples,
ko so npr. prišli v vrtec z novimi copati.
Obred Letalo je bil otrokom neverjetno všeč in smo ga tudi največkrat ponovili. Zato so me
tudi največkrat opozarjali na letalo, ki so ga zaslišali ali videli. Vprašali so, kdo gre plesat, se
postavili v kolono in se v igralnici ulegli na tla (tak je bil začetni položaj pri izvajanju tega
obreda). Še v poletnih mesecih me je ena od deklic večkrat prosila, da zaplešemo, ker ima
nekdo nove čevlje, novo pričesko ali ko je kdo po daljšem času prišel v vrtec.
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9 ZAKLJUČEK
Prvo izvajanje obreda sem začela z nekakšnim nezaupanjem v samo sebe. Spraševala sem se,
kako bo izpadlo in če bom otroke dovolj motivirala ter jih pripravila do doživetega plesa.
Najbolj me je zanimal njihov odziv. Ves strah je bil zaman. Otroci so bili od samega začetka
pripravljeni storiti veliko več, kot sem si sploh lahko zamislila. Tako so še meni vlili veliko
mero samozavesti pri plesu. Skupaj smo se zabavali, utrjevali osnovne plesne oblike in iskali
nova gibanja. Otroci so bili sproščeni in zavzeti plesalci. Hitro so se privadili plesnim
obredom in jih vsakodnevno želeli izvajati. S pomočjo obredov smo poudarili pomembne
dogodke in spremembe v njihovem življenju ter se veselili tistih malih stvari, ki smo jih sproti
opažali okoli sebe. Ples pa nam je pomenil še veliko več. Zdravil je solze, pomagal pri
reševanju sporov, sproščal nas je, umirjal in združeval. Vsakodnevni plesi so mi še toliko bolj
odprli oči za nadaljnje delo v vrtcu in predvsem za to, da se znam ustaviti in se veseliti.
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