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POVZETEK 

 

Diplomska naloga z naslovom OTROŠKI LJUDSKI PLESI, KI IZVIRAJO IZ FOLKLORE 

je teoretično-empirično delo. 

V teoretičnem delu je predstavljen ljudski ples: pojem ljudskega plesa, folklorna oblačila, ples 

v predšolski dobi – cilji, vzgojna načela in metode plesne vzgoje; otroško plesno izročilo, 

otroške rajalne igre, otroške plesne igre, ki izhajajo iz folklore, ter otroške ljudske prstne igre. 

V empiričnem delu je predstavljen mesečni načrt s pripravami na temo ljudski plesi. 

Evalvacija vzgojnega dela je pokazala, da so ljudski plesi všeč otrokom in da radi sodelujejo v 

plesnih dejavnostih ter da je kulturno dediščino otrokom najlažje približati skozi igro oziroma 

plesne igre. Evalvacija pa je tudi pokazala, da vzgojitelji v vrtcu premalo izvajajo dejavnosti v 

povezavi z ljudskim plesom. 

Ključne besede: ljudsko izročilo, plesno izročilo, ples v predšolski dobi, plesna vzgoja, 

rajalne igre, prstne igre. 
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ABSTRACT 

 

The diploma paper entitled CHILDREN’S FOLK DANCES WHICH ORIGINATE IN 

FOLKLORE is theoretical and empirical. 

The theorethical part of my diploma paper starts with folk dance: the concept of folk dance, 

folk dance clothes, preschool dancing – goals, educational principles and methods of dance 

education. Children’s dance tradition is also presented, along with children’s merrymaking 

games, children’s dance games which originate from folklore and childrens folk finger games. 

In the empirical part the monthly plan of preparations for the topic of folk dances is presented.  

It is evident from the evaluation of the pedagogical work  that children like folk dance and 

that they love to cooperate in dance activities.  The evaluation proved that the easiest way to 

introduce cultural heritage to preschool children is through play and dance games and  that 

teachers in kindergartens do not spend enough time conducting activities related to folk 

dance. 

Key words: folk tradition, dance tradition, preschool dancing, dance education, merrymaking 

games, finger games. 
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1 UVOD 

''Nič ni človeku tako potrebno kot ples. Brez plesa človek ne more ničesar''  

Moliẻre: Žlahtni meščan, I/2 

 

''Ples je mati umetnosti. Glasba in poezija obstajata v času, slikarstvo in arhitektura v 

prostoru. Ples pa živi obenem v času in prostoru. Ustvarjalec in stvar, ki jo ustvarja, umetnik 

in njegovo delo sta še vedno eno in isto. Ritmično osnovo gibanja, plastični občutek prostora, 

živo prikazovanje videnega in izmišljenega – vse to je človek ustvarjal s svojim telesom, še 

preden je uporabil kamen za orodje in besedo za izražanje.'' (Sachs, 1963) 

 

Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini. Že tisočletja 

je del človekove kulture, saj ga pozna več kot 3.000 doslej znanih kultur na svetu. Skozi svoje 

gibanje, skozi pesem in glasbo je človek izražal svoje hrepenenje, žalost, veselje, bolečino, 

povezanost z nadnaravnimi silami, bojevitost, erotičnost … ( Zagorc, 1997) 

 

V zgodovinskem razvoju je ples spreminjal svoje funkcije in dobil različne oblike in zvrsti. 

Danes bi ples lahko v osnovi delili na: ljudski ples, umetniški ples, športni ples, družabni ples 

ter modne zvrsti, ki se menjajo tako, kot se menjajo generacije mladih. Vsak ima svoje 

zakonitosti in pravila, pa tudi specifične prostore, kjer se pojavlja. V formalnih plesnih 

oblikah, kot so ljudski ples, družabni ples, klasični balet, je naloga plesalca obvladati in 

poustvarjati gibalne vzorce in jih nadgrajevati z izraznostjo. V ospredju je plesna tehnika, 

razvoj gibalnih sposobnosti in plesnosti. Plesnost opredelimo kot zlitje gibanja telesa v 

prostoru, skladno z notranjim in zunanjim ritmom v harmonično celoto. (Bucik, 2011) 
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TEORETIČNI DEL 

2 LJUDSKI PLES 

2.1 POJEM LJUDSKEGA PLESA 

''Veda o plesnem izročilu nekega naroda smatra ples za vsako človekovo ritmično gibanje, ki 

ni pridobljeno, ampak služi ali je služilo kultnemu ali magičnemu namenu, izražanju neke 

vsebine ali ideje in tudi zabavi.'' (Ramovš, 1980, str. 13) 

Z ljudskim plesom se dandanes skorajda ne srečujemo več, pa čeprav ga gledamo na raznih 

prireditvah, plešemo ga na veselicah, a na koncu se vseeno vprašamo, kaj ljudski ples 

pravzaprav je? 

 Ljudski ples ljudje poimenujemo kar ''folklora'', saj ga v današnjem času večinoma vidimo le 

v izvedbi folklornih skupin, ljudje na zabavah pa jih ne plešejo več tako kot včasih. Ljudski 

plesi so pravzaprav plesi, značilni za najširše plasti ljudstva v določenem obdobju. Izvirajo 

lahko iz izročila, ki je podedovano iz davnine in ga časovno ne moremo natančno opredeliti, 

lahko pa velja, da so bili zavestno prevzeti od drugod in so se v določenem okolju spreminjali 

in prilagajali. 

Ljudski ples je del slovenske kulturne dediščine in če gledamo iz tega vidika, je primerno, da 

ga spoznajo tudi potomci, torej otroci (Fuchs, 2004). 

Ljudski plesi so plesi, ki so za določeno obdobje značilni za širši krog prebivalstva. Izvirajo iz 

preteklosti in jih časovno ni mogoče natančno opredeliti, ali pa so bili zavestno prevzeti od 

drugod v nekem obdobju in so se ob različnih priložnostih širili naprej in se spreminjali. 

Vsaka pokrajina je prilagajala plese tudi pokrajinskim značilnostim. Slovenski ljudski plesi do 

danes tvorijo plesno izročilo, značilno za slovensko ozemlje vse do let pred drugo svetovno 

vojno. Izvirajo večinoma s podeželja, in sicer zato, ker je v preteklosti bila večina slovenskega 

prebivalstva kmečkega (Ramovš,1992). 

Slovenski ljudski plesi nam predstavljajo plesno izročilo, značilno za slovensko etnično 

ozemlje do pet let pred drugo svetovno vojno. 
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Ples je bil in še vedno je človekov spremljevalec ob raznih dogodkih. Na Slovenskem se je že 

včasih in se še danes največ pleše v pustnem času. Tudi v poletnem času in v zgodnji jeseni je 

bila priložnost za ples (razni shodi, sejmi, lepe nedelje …). Običajno so se vsa večja opravila 

končala s plesom, s plesno zabavo, ob tem pa ni bilo posebnih plesnih navad.  

O plesu govorimo šele, ko se plesalci primejo za roke v krog, postavijo v vrsto ali v par in 

postane določena gibna prvina skupna vsem plesalcem. 

Nekoč je ples ljudi spremljal vse življenje. Plesali so ob rojstvu otroka, ob različnih praznikih, 

ob delu, ki so ga skupaj opravljali, in na raznih sejmih. Največ plesa je bilo na svatbah, takrat 

je ples trajal tudi tri dni skupaj. Ob bedenju ob mrtvem so peli in se igrali razne igre, ki se jih 

še dandanes igrajo otroci (Koban Dobnik, 2005, str. 62).  

Mirko Ramovš v svojem delu Plesat me pelji pravi, da so Slovenci v primerjavi z drugimi 

južnimi narodi dokaj kmalu izgubili prvotni plesni izraz, vendar, zakaj je temu tako, si ne zna 

nihče razložiti. 

Ramovš trdi, da je za to, da se starejše ljudsko izročilo ni ohranjalo in se je začelo opuščati, 

verjetno krivo tudi to, da so bili Slovenci dokaj dovzetni za tuje stvari. Mislili so, da je vse, 

kar je tuje, boljše in vrednejše od tega, kar so imeli doma. Ljudje so veliko potovali po svetu 

in tuje prvine so se v njih naselile kot bi bile njihove. Zaradi politične odvisnosti so iskali 

zglede pri Nemcih, saj so Nemci za njih bili kulturno naprednejši narod. Ples je bil v veliki 

nevarnosti, da ga zamenjajo za njihovega, manj pa je tu na udaru bil jezik. Tuje plese so k 

nam prinašali ''frentarji'', to so bili mladi rokodelci, ki so odšli na tuje, da bi se priučili svojega 

poklica. Medtem so se srečevali z drugačno glasbeno in plesno kulturo, ki so jo poznali in jih 

je zato pritegnila, ko pa so se vrnili v domovino, so to prenesli tudi na svoje sorodnike, 

prijatelje ter znance. 

Pesmi in plesi nikdar nisi bili enaki prvotnim, saj se je ob prenašanju izgubilo kar precej 

elementov. Ljudski godci jih niti niso poznali, melodijo so si le zapomnili in so jo morda ob 

ponovitvi zopet drugače zapeli kot so jo slišali ter jo zaigrali po svoje. Ponavadi so si 

zapomnili le bistvene prvine plesa in so ga tako poenostavili in prilagodili svojemu načinu 

plesa. Prav tako pa so morali ples prilagoditi melodiji, ki so jo imeli v spominu. Takšen ples 

se je širil dalje in se od prenašanja do prenašanja spreminjal. Pomemben vzrok tega, da se je 
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plesno izročilo hitro izgubilo, pa je verjetno treba poiskati tudi v nenavdušenosti Slovencev za 

ples. Slovenci vsekakor smo imeli svoje plese, vendar ob tem, ko se je izgubilo staro izročilo, 

nismo poskušali na novo ustvariti korenin, ampak se je bilo lažje prilagoditi in smo zato segli 

po tujem (Ramovš, 1980).  

Ramovš pravi, da slovensko plesno izročilo lahko razdelimo v dve plasti – starejšo in novejšo 

plast.  

Plesi stare plasti so se ohranjali ob različnih šegah, predvsem ob pustnih in svatbenih. Ti plesi 

so bili enostavni, preprosti, gibne prvine so se prepletale in se dopolnjevale (hoja, tek, 

poskoki). Za plese stare plasti oblika ni določena, plesalci so plesali posamezno (korant, 

blumar, ples s pogačo …) ali v sklenjeni vrsti (tudi povorki), ki se je med gibanjem oblikovala 

v kačo in ali polža (kačo vit, Abraham ma …, čindara, metliško kolo …). Zelo pogosto so 

plesalci plesali tako, da sta dva plesalca sklenila roki in ju dvignili ter tako naredila tako 

imenovan ''most'' ali ''vratca''. To je bilo značilno pri plesih najstarejše dediščine. Nekateri so 

imeli kar nekaj podobnosti z otroško igro Ali je kaj trden most, plesali pa so jih predvsem 

odrasli v Beli krajini in na Gorenjskem, drugod po Sloveniji so plesali drugače, saj je celotna 

kolona parov prešla most sklenjenih rok druge kolone (Ramovš, 2005).  

Nova plast plesov pa se je začela pojavljati v 17. stoletju. To so značilni parni plesi in 

različice plesov, znane in poznane v alpskem svetu ter tudi drugod po Evropi. Štajeriš je eden 

izmed parnih plesov in o njem so najzgodnejša poročila. Razširjen je bil po celotnem 

slovenskem ozemlju, razen v Reziji. Najstarejši parni plesni so tudi potrkan in zibenšrit. Ob 

koncu 18. oziroma v začetku 19. stoletja je priljubljen ples postal šotiš, iz zahodnoevropskih 

koncev se je razširil tudi na Slovensko, čeprav bi mu kasneje lahko rekli tudi polka, saj se je 

skoraj izenačil z njo. V 19. stoletju pa je iz mest na vas prišla tudi zelo priljubljena mazurka, 

ki so jo plesali tudi na Slovenskem (Ramovš, 2005).  

''Plesno izročilo je po vojni zaradi spremenjenega načina življenja na Slovenskem večinoma 

zamrlo. Le umetno ga v nekaterih krajih skušajo oživljati domače folklorne skupine. Kljub 

prizadevanju, da bi se ohranilo v pristni podobi, pa se njihovi plesi vendarle spreminjajo, saj 

plesno izročilo ni nekaj, kar bi bilo mogoče konzervirati kot muzejski predmet. Človek ga 

nehote prilagaja svojemu trenutnemu občutju in načinu življenja in s tem živo dokazuje, da je 

ples podobne spremembe doživljal tudi v preteklosti'' (prav tam, str. 38).  
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2.2 FOLKLORNA OBLAČILA 

Ker večina plesov izhaja iz 18. in 19. stoletja, so tudi folklorni kostumi iz tega časa. Največ 

zapisov, kako so ljudje bili oblečeni ob posameznih priložnostih, je iz 19. stoletja (Konaver, 

1997).  

Pogosto se sliši, da folklorna skupina nastopa v narodnih nošah, vendar veliko ljudi sploh ne 

ve, kaj točno pomeni besedna zveza narodna noša. To je preobleka ljudi, ki z načinom 

oblačenja ob posebnih priložnostih želijo poudariti svojo etnično pripadnost. Pomembno je, 

da narodna noša ni obleka kmečkega človeka, ampak se je po kmečki le zgledovala in danes 

predstavlja umetno narejeno podobo pripadnosti eni od pokrajinskih skupin. Bolj primeren 

izraz je ljudska noša, ki označuje oblačilni videz kmečkega prebivalstva v predindustrijski 

dobi in ga pogosto uporabljajo za označevanje folklornih kostumov (Knific, 2008).  

Noša je izraz, ki označuje vse, kar je mogoče videti na človeku (obleka, nakit, frizura, ličenje, 

čevlji) in ima izrazito povezavo s kmetstvom oz. z narodom. Narodna noša pa označuje 

preobleko (kostum, uniformo), ki jo je sredi 19. stol. ob posebnih priložnostih začel nositi del 

slovenskega zavednega meščanstva. Etnološki slovar narodno nošo označuje kot obleko, s 

katero so prebivalci izražali pripadnost domačemu kulturnemu izročilu (prav tam). 

Folklorne skupine naj bi dandanes nastopale v kostumih, ki predstavljajo obleko iz časa 

nastanka postavitve na odru in ne v narodnih nošah.  

3 PLES V PREDŠOLSKI VZGOJI 

Plesna vzgoja in ples predstavljata enakovreden del v predšolski vzgoji, kajti plesna vzgoja 

spodbuja otrokovo gibalno ustvarjanje in prispeva k razvoju otrokove osebnosti. 

Pri plesni vzgoji je pomembno, da si zastavimo določene naloge, med njimi pa so v ospredju 

predvsem: 

- vzgajati otroke v estetski tankočutnosti, 

- vzgajati otroke v umetniški ustvarjalnosti. 
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Plesna vzgoja poteka v gibalni dejavnosti. Vsebina plesne vzgoje je igra z gibanjem. Otrok se 

igra z gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini. Plesna vzgoja spodbuja razvoj 

ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti, omogoča in spodbuja sodelovanje ter uveljavljanje 

posameznika v skupini, kot gibalna igralna aktivnost otroku omogoča sprostitev notranjih 

napetosti kakršnega koli izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in ustvarjanja 

omogoča ponovno vzpostavitev ravnovesja v otrokovi osebnosti (Kroflič in Gobec, 1992).  

Spodbujati in razvijati ustvarjalnost otrok skozi izražanje in oblikovanje z gibanjem je ena 

glavnih nalog plesne vzgoje. Gibanje je eden izmed izrazov otrokove aktivnosti. Formalne 

zvrsti plesa, kot sta ljudski ples, družabni ples zaradi svoje ustaljene oblike ne morejo biti niti 

izhodišče niti cilj spodbujanja razvojne zmožnosti otrok.  Otrok najprej posluša in opazuje, 

nato pa tudi sam ustvarja pevsko in gibalno. Otrok naj bo v vlogi poslušalca, plesalca, 

opazovalca in predvsem ustvarjalca (Denac in Ilić, 1993).  

3.1 Cilji plesne vzgoje 

Plesna vzgoja v predšolskem obdobju s svojimi cilji in nalogami prispeva k povezanosti 

otrokovega telesnega, umskega, čustvenega in socialnega razvoja.  

Gibalno plesne dejavnosti celostno vplivajo na otrokov razvoj, zato moramo pri načrtovanju 

dejavnosti vključevati cilje, s katerimi poskušamo zajeti to kompleksnost. 

Mojca Koban Dobnik (2005) je cilje razdelila v različne skupine, in sicer: 

- kognitivni cilji, 

- telesno-gibalni cilji, 

- socialni cilji, 

- čustveni cilji, 

- motivacijski cilji, 

- estetski cilji, 

- moralno etični cilji. 
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KOGNITIVNI CILJI 

 Nanašajo se predvsem na razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Otrok si 

pridobiva znanja o gibanju in plesu ter si tako oblikuje merila pri gibalno-plesnih dogodkih.  

TELESNO-GIBALNI CILJI 

Različne gibalne ter plesne dejavnosti otroku pomagajo pri obvladovanju telesa in gibalnih 

sposobnosti ter obvladovanju ritma in prostora. S telesno-gibalnimi cilji razvija 

psihomotorične sposobnosti in spretnosti ter razvija občutek za disciplino. Z gibalnimi 

dejavnostmi pa lahko dosežemo harmoničen razvoj vseh otrokovih telesnih in duševnih 

zmogljivosti. 

SOCIALNI CILJI 

S postavitvijo socialnih ciljev lahko pri otrocih razvijamo razumevanje, obzirnost ter strpnost, 

predvsem pa tudi medsebojno sodelovanje. 

ČUSTVENI CILJI 

Pomembni so za razvijanje domišljije ter ustvarjalnosti. 

MOTIVACIJSKI CILJI 

Za gibalno-plesno aktivnost mora otrok biti motiviran in pri predšolskem otroku je motivacija 

največkrat samodejna, pomembno pa je, da se otrok počuti cenjenega.  

ESTETSKI CILJI 

Pri plesnih dejavnostih so estetski cilji najbolj izraženi, saj plesno gibanje že samo po sebi 

predstavlja ustvarjalnost in umetniško izražanje, doživljanje in vrednotenje lepega.  

MORALNO- ETIČNI CILJI 

Otrok si razvija ter oblikuje vrednote o sebi in drugih.  

Olivera Ilič (2005) pa cilje plesne vzgoje deli na: 

- ožje plesne cilje, 
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- gibalno-ritmične cilje, 

- estetske cilje, 

- intelektualne cilje, 

- socialne cilje. 

OŽJI PLESNI CILJI 

Z uresničevanjem teh ciljev pri otroku močno razvijamo ustvarjalnost in doživljanje ter 

izražanje. Otrok prek uresničevanja ožjih plesnih ciljev pridobi občutek varnosti, doživlja 

veselje ob gibanju in razvija sposobnost izražanja kontaktov skozi gibalne občutke. 

GIBALNO-RITMIČNI CILJI 

Obsegajo razvoj motorike, koordinacije, pomembni so za orientacijo v prostoru in pri razvoju 

občutka za ritem. 

ESTETSKI CILJI 

Z estetskimi cilji vplivamo na senzorično področje. Ti cilji so pomembni za razvijanje 

tenkočutnosti, lepote in harmonije. Poskrbeti moramo, da se otrok odzove na gibanje. 

INTELEKTUALNI CILJI 

Z njimi razvijamo intelektualne sposobnosti in vplivamo na kognitivno-čutno področje. Pri 

tem otrok spoznava ter povezuje glasbo in gibanje. 

SOCIALNI CILJI 

Socialni cilji obsegajo predvsem medsebojno sodelovanje, prevzemanje odgovornosti in 

podrejanje skupno dogovorjenim ciljem. S socialnimi cilji razvijamo socialno-čutno področje, 

kjer otrok pridobiva izkušnje v interakcijah gibanja s partnerjem ali skupino, razvija 

sposobnost komunikacije in socialnih kontaktov, razvija pa tudi samostojnost in odgovornost. 
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3.2 Vzgojna načela plesne vzgoje 

Vzgojna načela, ki jih moramo upoštevati pri poučevanju plesa, se delijo na splošna in 

specifična. 

SPLOŠNA NAČELA: 

1. NAČELO AKTIVNOSTI 

Otrokovo aktivnost usmerjamo v gibalno izražanje in ustvarjanje. Prostor moramo 

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

2. NAČELO INTERESA 

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

spoznavanje ostalih skupin in aktivnosti.  

3. NAČELO INDIVIDUALIZACIJE 

Tudi pri plesnih dejavnostih moramo upoštevati osebnostne značilnosti posameznega 

otroka. Pripraviti pa moramo takšne dejavnosti, pri katerih se lahko posamezni otroci 

uveljavijo, so pohvaljeni in sprejeti v skupini. Otroke spodbujamo na področjih, kjer 

so šibki, prav tako pa tudi na področjih, kjer izjemo hitro napredujejo.  

4. NAČELO USTREZNOSTI RAZVOJNI STOPNJI IN SPOLU 

Dejavnosti in metodični postopki morajo ustrezati razvojni stopnji otrok. Pozorni pa 

moramo biti tudi na razlike med spoloma (dečki imajo po navadi več energije, deklice 

uživajo v umirjenih igrah … ) 

5. NAČELO NAZORNOSTI IN DOŽIVETOSTI 

Otrok si v okolju nabira izkušnje in predstave, ki jih izrazi z gibanjem. Spodbujamo ga 

k opazovanju okolja, gibanja različnih živalih, premetov … Če je le možno, ples 

neposredno opazujemo na predstavah, koncertih … 
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6. NAČELO ŽIVLJENJSKE IN PSIHIČNE BLIŽINE 

Življenjska bližina otroka je danes veliko bolj obsežna kot včasih. Otroci so 

razgledani, prek medijev in potovanj spoznavajo svet. 

7. NAČELO POSTOPNOSTI IN SISTEMATIČNOSTI 

Postopno in sistematično dosegamo bogatenje otrokovih plesnih sposobnosti. Prav 

tako postopno oblikujemo plesne motive in sistematično izbiramo spodbude, tako da 

širimo krog spodbud in vključujemo vsa možna področja (Kroflič in Gobec, 1992).  

SPECIFIČNA NAČELA: 

1. NAČELO SODOBNEGA UMETNIŠKEGA PLESA 

Vzgajanje ustvarjalne svobode osebnosti s plesom, ne učenje danih miselnih in 

gibalnih vzorcev in oblik.  

2. NAČELO NARAVNEGA GIBANJA 

Gibanje naj bo naraven izraz duševnosti, naj obsega naravne možnosti človeškega 

telesa, človeškemu organizmu ne sme škodovati ali ga poškodovati.  

3. NAČELO INDIVIDUALIZACIJE IZRAŽANJA Z GIBANJEM 

Gib je sredstvo izražanja in vsak plesalec je ustvarjalec svojega gibanja.  

4. NAČELO SKUPINSKE DINAMIKE 

Gibalno-plesne dejavnosti so običajno odraz skupnega dela in ustvarjanja več članov 

neke skupine. Skupinsko delo pa je najbolj učinkovito v manjših skupinah (2–10 

otrok) ne glede na starost. 

5. NAČELA UČENJA VLOG V MALI SKUPINI 

Člani v manjši skupini morajo biti pripravljeni na sodelovanje, pripravljeni prevzeti 

vodilno vlogo v skupini, imeti morajo močno motivacijo in biti pripravljeni se 

podrejati.  
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6. NAČELO SAMOUPRAVLJANJA SKUPINE 

Skupina deluje samostojno v skupnem dogovarjanju z drugimi skupinami. V vrtcu je 

vzgojitelj koordinator in organizator dela, vendar pa dela samega na vodi (Kroflič in 

Gobec, 1995).  

Meta Zagorc (1997) vzgojnih načel ne deli na splošna in specifična, ampak so specifična 

enakovredna ostalim in si sledijo v sledečem vrstnem redu: 

- načelo postopnosti in sistematičnosti, 

- načelo življenjske in psihične bližine, 

- načelo nazornosti, 

- načelo ustreznosti razvojni stopnji, 

- specifična načela plesne vzgoje: 

 načela aktivnosti, 

 načelo interesa, 

 načelo individualizacije. 

Vzgojitelj se pri načrtovanju plesne ustvarjalnosti trudi upoštevati vsa vzgojna načela, saj le 

tako lahko upošteva vse otrokove lastnosti in potrebe. 

3.3 Metode plesne vzgoje 

Da dosežemo cilje, ki smo si jih zadali, moramo upoštevati in uporabljati splošne in 

specifične metode plesne vzgoje. Otroke lahko v gibanje vodimo z lastno aktivnostjo in 

gibanjem, saj jih takšno gibanje pritegne in se ob njem sprostijo. Otroku z gibanjem 

pokažemo različne možnosti, ki jih ples ponuja. 

Breda Kroflič (1995) pravi, da plesno vzgojo otrokom približamo po metodah, ki so 

pomemben del učenja. Metode plesne vzgoje so: 
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- METODA VODENJA 

Otroke načrtno usmerjamo v ustrezna gibanja. Vodimo jih lahko z besedo ali z lastnim 

gibanjem. Usmerjamo jih v želena gibanja in jim nakazujemo možnost gibalnega 

izražanja.  

- METODA IZMIŠLJANJA/IMPROVIZACIJE 

S to metodo spodbujamo izvirnost gibalnega izražanja, razvoj ustvarjalnosti.  

- METODA OD VODENJA K IMPROVIZACIJI 

Otroke spodbudimo h gibanju in jih usmerimo v iskanje drugačnih gibalnih motivov. 

- METODA OD IMPROVIZACIJE K VODENJU 

Otroke najprej usmerimo k iskanju lastnih gibalnih vzorcev, nato pa jim pokažemo še 

svoj gibalni vzorec in jim predlagamo, da ga preizkusijo.  

4 OTROŠKO PLESNO IZROČILO 

Slovensko otroško plesno izročilo se razlikuje od plesov in iger odraslih, čeprav je kot otroško 

izročilo nasploh nastajalo ob njihovem posnemanju. Odrasli so svoje izročilo izgubili, 

medtem ko so ga otroci ohranili in ga po svoje razvijali naprej. Slovensko otroško plesno 

izročilo obsega preproste rajalne igre, ki so jih otroci večinoma izvajali v krogu, polkrogu ali 

vrsti. 

Tako kot v preteklosti otroci tudi danes ustvarjajo brez posebnih zunanjih spodbud. Nastajajo 

nove oblike, ki se pogosto navezujejo na stare. Starim igram se pridružujejo nova ritmična 

besedila, skladna s sodobnim življenjem otrok (Fuchs, 2004). 

Otroci so nekoč pesmi, plese in igre odraslih le poslušali in opazovali, ker svojih niso imeli, 

nato pa so v svojih igrah odrasle posnemali. Otrokom so bile namenjene le uspavanke, ki so 

jih peli odrasli, ko so bili še čisto majhni ali pa so se z njimi poigravali z različnimi prstnimi 

igricami.  
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Otroci so peli tiste pesmi, ki so jim bile všeč in so jih razumeli zaradi vsebine in oblike, ter jih 

vzeli za svoje. Prevladujejo predvsem vesele in šaljive pesmi (o živalih, poklicih, nagajivke 

itd.), ki so navadno kratke, melodije pa z majhnim tonskim obsegom (Flego, 2008). 

Ples in plesno izročilo sta kulturna dediščina, s katero moramo spoznati tudi otroke. Prav prek 

plesa lahko otrokom približamo ljudsko izročilo. V vrtcih lahko ples vključimo v vsakdanje 

dejavnosti, lahko pa v okviru projekta otroke navdušimo za ples in izvajamo rajalne in prstne 

igre ljudskega izvora. 

V otroškem plesnem izročilu ni določene koreografije, tudi koraki niso natančno določeni, 

gibanje pa je običajno hoja ali tek. Otroci so najpogosteje v krogu, ki je lahko odprt ali zaprt 

in se spreminja v kačo ali polža. Poleg kroga se pojavlja tudi vrsta ali kolona. Med rajanjem 

se otroci običajno držijo za roke, z rokami oblikujejo most.  

Plese otroci spremljajo z različnimi ritmičnimi besedili, lahko so znani, lahko pa si jih sproti 

izmišljujejo, ob plesu tudi pojejo (Žnidar, 1993).  

Dr. Marija Makarovič meni, da je dejavnost, ki črpa vsebino iz ljudskega izročila, otrokom 

najbližja, k ustvarjalnosti pa jih spodbuja, ker je preprosta, jasno oblikovana in otrokom 

razumljiva (Fuchs, 2004). 

''Otrokom bomo ljudsko izročilo znali približati le, če jim ga bomo pravilno posredovali. 

Otroci živijo v svetu, kjer prevladuje otroško doživljanje, zato izkoristimo ta čas in jim 

nevsiljivo in zanimivo približajmo vrednote ljudskega izročila. Ljudske igre dandanes tonejo 

v pozabo, tudi tiste, za katere radi rečemo, da so med najbolj znanimi. Vzgojitelji se pri 

svojem delu najpogosteje poslužujejo vedno istih, zato se ohranjajo le najbolj znane. 

Če poustvarjamo ljudsko izročilo v predšolski vzgoji, to še ne pomeni, da ga moramo v 

okviru folklorne skupine, ki bo naučeno pripravljala za nastop, ampak skušamo doseči, da bo 

otrok ples in petje sprejel kot vsakdanjo igro, kot razvedrilo. Predstavitev morebitno nastale 

odrske postavitve otroškega izročila naj bo za otroke le dobro pripravljena igra, ki jo bodo 

prikazali gledalcem. 

Vzgojitelji v vrtcih imajo dobre razmere za delo z otroško folklorno skupino. V šolah je za 

ljudsko izročilo navadno na razpolago le ena ura na teden, vzgojitelji pa so v skupini vsako 
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dopoldne, zato imajo veliko možnosti za njegovo kakovostno poustvarjanje. Večja težava je v 

izbiri ustreznih metod učenja, saj mora to biti prilagojeno starosti in sposobnostim otrok. 

Rajalni plesi, primerni za delo v vrtcu: 

- Potujemo v Rakitnico (Jeruzalem), 

- Ringa, ringa raja, 

- Bela, bela lilija, 

- Marička sedi na kamenu, 

- Rdeče češnje rada jem … 

Zapise o otroškem ljudskem izročilu najdemo v literaturi (npr. Ramovš 1980), posebnega 

pomena pa je spodbujanje tovrstnih iskanj v lastnem okolju. Pri izbiri plesov moramo biti zelo 

previdni, kako jih prirejamo za otroke. Za predšolske otroke so najbolj primerni plesi v 2/4-

taktu'' (Kmetec, 2010).  

5 OTROŠKE RAJALNE IGRE 

V zadnjem času se pojavlja vedno več avtorjev (Ljubej, 1997; Ramovš, 1997; Vogelnik, 

1990), ki se ukvarjajo z zbiranjem in tudi zapisovanjem otroškega ljudskega izročila. Vsi 

avtorji so si enotni v tem, da so rajalne igre skupinski otroški ljudski plesi, ki se povezujejo s 

petjem ali pa z govorjenim besedilom v nedeljivo celoto. V rajalni igri je poudarek na 

ritmičnem motivu, ki mu sledi gibalni motiv, in ne na prikazovanju vsebine besedila. Za 

rajalne igre je značilna krožna prostorska oblika.  

To so otroški plesi, ki se povezujejo s petjem ali pa z govorjenim besedilom v nedeljivo 

celoto. Zanje je najbolj značilna krožna prostorska oblika, kar označuje sama beseda ''raj''. 

Ločimo rajalne igre z vlogami ali brez vlog, vanje vključujemo tudi gibalne igre, ki nimajo 

izrazitih melodičnih in ritmičnih značilnosti, vendar temeljijo na pravilih gibanja skupine ali 

posameznika v prostoru in na govorjenem besedilu (npr. Ali je kaj trden most). Delimo jih na 

rajalne igre ljudskega izvora in na umetne rajalne igre. Za razliko od plesa kot vrste plesne 
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dejavnosti, kjer otrok pretežno individualno ustvarja, gre pri rajalni igri za skupinsko 

poustvarjanje, lahko tudi za skupinsko ustvarjanje gibalnih motivov (Ilić, 2005).  

V otroških ljudskih rajalnih igrah je potek igre določen s pravili in navodili o poteku igre. 

Spremljevalne pesmi so kratke, melodija je v majhnem tonskem obsegu. Pojavlja se besedilo, 

ki je ritmizirano (Ilić, 2005).  

Otroci, zlasti predšolski, živijo v svojem svetu, kjer prevladujeta otroško doživljanje in 

domišljija, zato izkoristimo ta čas in otrokom na nevsiljiv in zanimiv način približajmo 

vrednote ljudskega izročila. To lahko naredimo s pomočjo zanimive zgodbe, pesmi, plesa, 

igre, starega predmeta, instrumenta, knjige, običaja, ogleda folklornega nastopa … Navdušiti 

jih je treba z zanimivo vsebino, nato pa jim omogočiti, da vsak po svoje doživlja, interpretira 

in poustvarja. Naj pesem, ples ali igro sprejmejo kot razvedrilo, naj ustvarjajo in dodajo tudi 

kaj svojega, saj so ljudska pesem, ples in igra nedokončan proces. Veliko pozornosti moramo 

posvetiti ritmičnim besedilom, da otroci slišijo ritem. Pomagamo si z ritmično spremljavo: s 

ploskanjem, topotanjem, tleskanjem, s kamenčki, lesenimi paličicami in drugimi zvočili. Ko 

ritmični govor povežemo s poudarjenim gibanjem, razvijamo gibalni ritem (hoja, poskoki), ki 

je pomemben za motorični in še posebej za plesni razvoj. S petjem pa ritmično gibanje ni več 

tako poudarjeno, postaja mehkejše in nastaja plesna oz. rajalna igra. Plesni elementi, ki jih 

razvijamo pri mlajših otrocih, so: ritmična hoja, tek, poskoki, mogoče dodamo tudi vrtenje in 

potrkavanja, odvisno od sposobnosti otrok. Izrednega pomena je tudi razvijanje koordinacije 

gibanja, orientacije v prostoru in imitacije (Otrin, 1998).  

Z izvajanjem otroških ljudskih rajalnih iger prispevamo k ohranjanju ljudskega plesnega 

izročila. Narobe je, da ljudske plese odraslih umetno prirejamo za predšolske otroke. 

Posredujmo jim ljudske plesne gibalne igre, ki so namenjene otrokom. Na ta način pomagamo 

ohraniti otroško ljudsko izročilo in spodbujamo otrokov pozitiven odnos do ljudske umetnosti 

(Kroflič in Gobec, 1995).  
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6 OTROŠKE PLESNE IGRE, KI IZHAJAJO IZ FOLKLORE 

IN SO RAZŠIRJENE PO SLOVENIJI 

- Ringa, ringa raja, 

- Dreto šivat, 

- Kovtrčki, 

- Ali je kaj trden most, 

- Potujemo v Rakitnico, 

- Črna kuharca, 

- Izidor ovčice pasel, 

- Bela, bela lilija, 

- Rdeče češnje rada jem, 

- Prišla majka s kolodvora, 

- Jaz sem muzikant, 

- Ob bistrem potočku je mlin (Fuchs, 2004). 

7 OPIS PLESNIH IGER 

7.1 Ringa, ringa raja 

RINGA RINGA RAJA, 

MUCA PA NAGAJA, 

KUŽEK PA PRITEČE 

PA VSE NA TLA POMEČE. 

KOKOT KIKIRIČE, 

ČIPKE ČOPKE KLIČE, 

PUTKA KOKODAJSA, 
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KER JE ZNESLA JAJCA. 

Otroci se držijo za roke in skupaj z vzgojiteljico plešejo v krogu in pojejo. Ob besedilu ''kužek 

pa priteče, pa vse na tla pomeče'' sedejo na tla. Pri drugi kitici ob besedilu ''putka kokodajsa, 

ker je znesla jajca'' prav tako počepnejo na tla. Namesto kužka ali muce lahko vstavimo ime 

katerega od otrok. 

7.2 Dreto šivat 

Odvija se brez glasbene spremljave. Dva plesalca (fant in dekle) stopita vštric, se primeta za 

roke in jih dvigneta v most. Ostali se za njima drug za drugim postavijo v vrsto in se primejo 

za robce, ki jih držijo v eni roki. Taka sklenjena kolona steče pod dvignjenimi rokami prvih 

dveh naprej in brž ko vsi pretečejo most, ta dva povesita roke in se na koncu priključita 

skupini. Hkrati pa že dva v koloni obstaneta, dvigneta roki v most, ostali stečejo spodaj in se 

igra tako ponavlja naprej, dokler se plesalcem ljubi oziroma dokler ne pridejo do nekega cilja 

(Ramovš, 1980). 

7.3 Kovtrčki 

Kovtrčki je slovenska ljudska plesna igra v parih, spremljana s petjem. Dvojice se držijo 

spredaj križem rok in ob besedilu spremenijo smer plesa (Schmidt, 2002). 

7.4 Ali je kaj trden most 

A: Ali je kaj trden most? 

B: Kakor kamen skala kost. 

A: A gre lahko naša vojska skoz? 

B: Lahko, če nam zadnjega pustite. 

A: Če ga ulovite! 
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Izmed otrok se dva največja fanta postavita drug ob drugem, se primeta za roke in jih dvigneta 

tako, da oblikujeta mostni obok. Dogovorita se, kaj bo kdo, ali sliva ali jabolko, zlata hruška 

ali breskev, ali katero koli drugo ime, ki si ga izmislita. Drugi otroci se pravokotno na fanta, 

ki držita most, postavijo drug za drugim v kolono in se primejo za pas. Prvi v koloni vpraša: 

''Ali je kaj trden most?'' Fanta, ki držita most, odgovorita: ''Kakor kamen skala kost.'' Kolona 

odgovori: ''A gre lahko naša vojska skoz?'' Fanta: ''Lahko, če nam zadnjega pustite.'' Kolona 

odgovori: ''Če ga ulovite!'' Kolona nato steče pod mostom, pri zadnjem v koloni fanta spustita 

roke in ga ujameta (če pa zadnji uide, se igra začne znova). Vprašata ga, kaj ima najrajši, slivo 

ali jabolko oziroma kar sta se dogovorila. Za kogar se odloči, za tistega se mora postaviti. 

Kolona pa po krogu ponovno steče pod most, igra se znova začne ter ponovi tolikokrat, 

kolikor je v koloni otrok. Medtem za fantoma nastajata koloni, ki pa nista enako dolgi. Preden 

fanta ujameta zadnjega, ta teče kot prej kolona in našteva ''ponedeljek, torek, sreda, četrtek, 

petek, sobota in nedelja''. Pri nedelji ga ujameta in tudi on se mora kot drugi prej odločiti za 

enega od njiju. Ob koncu naredita fanta črto med dvema kolonama, ki se potem na čelu 

vlečeta, katera bo drugo potegnila čez črto. Kolona, pri kateri najmanj otrok popada na tla, je 

zmagovalna (Ramovš, 1980). 

7.5 Potujemo v Rakitnico 

Potujemo v Rakitnico 

In kdo gre z nami? 

Od tam naprej pa v Ribnico 

In ti greš z nam' 

 

Otroci stojijo v krogu, eden pa hodi okrog kroga, in sicer v nasprotni smeri urinega kazalca ter 

poje pesem. Na zadnji verz ''in ti greš z nam'' se po hrbtu dotakne v krog obrnjenega otroka in 

ga vzame s seboj. Igra se ponavlja, kolona znotraj kroga se veča, krog pa manjša, dokler 

kolona zunaj ne pobere še zadnjega iz kroga. Ob koncu vrsta nekaj časa teče v obliki polža, ga 

zvija in odvija, nato pa se igra začne znova. Sedaj hodi prvi okrog tisti, ki je prej ostal v krogu 

(Ramovš, 1980). 
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7.6 Izidor ovčice pasel 

Izidor ovčice pasel cingl, cing, cingl 

Lepo živgal, lepo pel cingl, cong 

Ko ovčice je napasel 

Stopil je v vojaški stan cingl, cing, cingl, cing 

 

Osnovna postavitev je krog.  

Ob petju prve kitice ''Izidor ovčice pasel lepo žvižgal, lepo pel'', gredo vse deklice v desno 

smer med fanti, in sicer tako dolgo, da pridejo do svojega mesta (prepletanje). Na melodijo 

''cingl, cong'' dajo roke ob bok in se zibajo na mestu, fantje ploskajo. Ob petju druge kitice 

fantje delajo vse, kar so prej delala dekleta, ob ''cingl, cong'' dekleta ploskajo, fantje pa se 

zibajo.  

7.7 Bela, bela lilija 

Bela, bela lilija, 

V krogu pleše deklica. 

Deklica se okrog vrti 

In si enga izvoli. 

Poskoči enkrat, 

Poskoči dvakrat, 

Zapri oči 

In si enga izvoli. 
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Deklice se primejo v krog in med pesmijo hodijo v krogu desno. Ena deklica hodi sredi kroga 

v nasprotni smeri in dela, kar ji med pesmijo narekujejo ostale: poskoči enkrat, poskoči 

dvakrat, ''zapri oči in si enga izvoli''. Uganiti mora njeno ime. Če deklica ugane ime, se vlogi 

zamenjata; imenovana mora na sredino kroga, tista, ki je izbirala, pa na njeno mesto. Če ne 

ugane, pa mora ostati v krogu. Igra se ponavlja poljubno dolgo (Ramovš, 1980). 

Poznamo tudi različico igre, kjer se igrajo fantje. Besedilo se priredi za fanta. 

 

Rdeči, rdeči tulipan, 

v krogu pleše deček sam. 

Deček se okrog vrti 

in si enga izvoli. 

Poskoči enkrat, 

poskoči dvakrat, 

zapri oči 

in si enga izvoli. 

7.8 Rdeče češnje rada jem 

Pojemo: 

A  

RDEČE ČEŠNJE RADA JEM, 

ČRNE PA ŠE RAJŠI, 

V ŠOLO TUDI RADA GREM, 

VSAKO LETO RAJŠI. 
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B  

ZATO NAM PROSTOR DAJTE, 

ZA NAŠE MLADE DAME, 

DA BO SIJALO SONČECE 

NA NAŠE MLADO SRČECE 

C 

TI SI LEPA, TI SI LEPA, TI SI PA NAJLEPŠA. 

 

A – Naredimo krog in se držimo za roke. Izbrani otrok je na zunanji strani kroga in hodi 

naokoli v obratno smer kot ostali v krogu.  

B – Dvignemo roke in tisti, ki hodi naokoli, gre pod našimi rokami skozi krog. 

C – Tisti, ki hodi naokoli, se ob besedi »najlepša« ustavi in pokaže na najbližjega. Skupaj 

potem hodita naokoli in pesem se ponavlja toliko časa, da ostane en sam otrok (Ljudske igre). 

7.9 Jaz sem muzikant 

To je močno glasbeno obarvana igrica, ki jo lahko igrajo tako rekoč ljudje vseh starosti. 

Igralci (oz. pevci) običajno sedijo in ob petju ponazarjajo gibanje pri igranju določenih 

glasbil. 

Zanimivo za predšolsko dobo je, da otrokom ni treba znati besedila pesmi. Vedno jo namreč 

vodi nek ''vodja'', oziroma solist, ki nekaj poje, ostali pa potem to ponavljajo za njim.  

Solist: JAZ ZNAM IGRATI. 

(ta del se vedno ponavlja, zato bo označen z A) 

Ostali: TUDI MI ZNAMO IGRATI 

S: NA MOJO KITARO. 
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O: NA NAŠE KITARE. 

Vsi: BRENKA, BRENKA STARA MARENKA, 

BRENKA, BRENKA STARA MARENKA, 

BRENKA, BRENKA STARA MARENKA, 

BRENKA, BRENKA BROM. 

A: 

S: NA MOJO VIOLINO 

O: NA NAŠE VIOLINE. 

Vsi: CIGU MIGU, MAČKE STRIGU, 

REP ODREZU, VRGU PROČ! 

CIGU MIGU, MAČKE STRIGU, 

REP ODREZU, VRGU PROČ! 

(nato ponovijo besedilo vseh prejšnjih glasbil – to velja skozi vso pesem) 

 

A: 

S: NA MOJ KLAVIR. 

O: NA NAŠE KLAVIRJE. 

Vsi: MAJČKEN' TUKAJ, MAJČKEN TAM, 

MAJČKEN' PA ŠE KAM DRUGAM. 

MAJČKEN' TUKAJ, MAJČKEN TAM, 

MAJČKEN' PA ŠE KAM DRUGAM! 
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A: 

S: NA MOJO TROBENTO. 

O: NA NAŠE TROBENTE. 

Vsi: TRO TO RO TO, TRO TO TO, 

TRO TO RO TO, TRO TO TO, 

TRO TO RO TO, TRO TO TO, 

TRO TO RO TO, TRO TO TO! 

 

A: 

S: NA MOJ BOBEN. 

O: NA NAŠE BOBNE. 

Vsi: BUM BUM BUM BUM, BUM BUM BUM, 

BUM BUM BUM BUM, BUM BUM BUM, 

BUM BUM BUM BUM, BUM BUM BUM, 

BUM BUM BUM BUM, BUM BUM BUM! 

 

Glasbila si lahko sledijo v poljubnem zaporedju, prav tako lahko kakšnega izpustimo, ali pa – 

če smo iznajdljivi – kakšnega dodamo (Schmidt, 2002). 

7.10  Ob bistrem potočku je mlin 

OB BISTREM POTOČKU JE MLIN, 

A JAZ SEM PA MLINARJEV SIN, 
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KO MLINČEK ROPOČE IN VODA ŠUMLJA, 

SRCE MI VESELO IGRA. 

ČE MLINČEK PRI MIRU BI STAL, 

BI MLINAR IN KMET ŽALOVAL. 

IN OTROK BI JOKAL IN TOŽIL GLASNO, 

KAKO JE BREZ KRUHA HUDO, HUDO. 

Dva otroka si stojita nasproti in se držita za roke. Na besedilo prvih dveh vrstic roki rahlo 

zanihata levo oz. desno, na tretjo in četrto vrstico se primeta v komolcu pod rokami in se 

zavrtita enkrat okrog. Druga kitica se ponovi enako.  

8 OTROŠKE LJUDSKE PRSTNE IGRE  

8.1 Piki, piki, pikica 

PIKI, PIKI, PIKICA, 

(s prstom se dotakneš obeh oči in noska) 

TO JE LEPA SLIKICA: 

(greš s prstom okrog glave) 

DOLGA UŠESA, 

(pocukaš obe očesi) 

KRATEK VRAT, 

(požgečkaš vrat) 

PO GLAV PA VES KOSMAT. 

(narahlo pocukaš ali razmršiš lase) 
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8.2 A je Peter doma?  

Oče (prime otroka za nos): A JE PETER DOMA? 

Otrok: JE! 

Oče: KAJ PA DELA? 

Otrok: ŽLICE PUCA. 

Oče: BO K'TERA MOJA? 

Otrok: BO. 

Oče: KATERA? 

Če otrok odgovori »TA LEPA«, ga oče izpusti. Če pa odgovori »TA GRDA«, ga močno 

stisne za nos. 

8.3 Boža, boža  

BOŽA, BOŽA, 

KURJA KOŽA. 

Otroka primemo za roko in ga, medtem ko počasi izgovarjamo besedilo, z njo narahlo 

božamo po licu. Na poudarjeni zlog v drugi vrstici pa njegovo rokico bliskovito dvignemo in 

ga nekoliko močneje udarimo po licu.  
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8.4 Sika – moka 

SIKA – MOKA, 

HLAPEC JOKA. 

KAJ MU JE? 

LAČEN JE. 

BELGA KRUHA NIMAMO, 

ČRNEGA PA NEČE. 

GA POD MIZO MEČE. 

Otroka primemo z rokama za lica in se z njim igramo, kot bi sejali moko. Glavo mečemo sem 

ter tja in oponašamo sito.  

8.5 Ena sekirca rada seka 

ENA SEKIRCA RADA SEKA, 

ČE NE SEKA, JE TEPENA, 

FIČ, FAČ, FUČ, 

TI DOBIŠ PO BUČ. 

Med govorjenjem otroka »sekamo« z robom dlani po različnih delih telesa. Na koncu ga z 

dlanjo rahlo udarimo po glavi.  

8.6 Žiga – žaga  

ŽIGA – ŽAGA, 

GLAVCO PREČ, 

NE BO JEDLA 
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KRUHA VEČ. 

Igro igramo tako, da otroka, medtem ko mu pojemo pesmico, po ritmu narahlo žagamo po 

vratu. Če besedilo le govorimo, ga govorimo počasi in poudarjeno, zraven pa otroku po 

poudarkih »žagamo vrat«.  

8.7 Biba leze, Biba gre 

BIBA LEZE, BIBA GRE, 

DA BI PRIŠLA DO GORE, 

DO GORE, DO ZELEN GORE, 

KAMOR NIHČE DRUG NE MORE
1
: 

BUC, BUC, BUC …
2
 

Igro igramo tako, da s prsti korakamo po otroku. Začnemo kjerkoli (na kolenu, trebuščku, roki 

itd.) in po poudarkih počasi »stopamo« proti vratu. Proti koncu začnemo pospeševati in 

otroka na ''buc, buc, buc …'' požgečkamo za vratom.  

                                                
1 Začnemo pospeševati. 

2 Požgečkamo za vratom. 
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8.8 Biba leze  

BIBA LEZE, 

TOVOR NESE. 

KJE BO SPALA?
3
 

TELE NOT! 
4
 

Igro igramo tako, da s prsti koracamo po otrokovem telesu. Prvo vrsta besedila lahko večkrat 

ponovimo, potem se ustavimo in požgečkamo izbrani del (vrat, pazduho, trebušček …).  

8.9 Cizi – mizi  

ATA, MAMA, 

TETA, STRIC, 

CIZI, MIZI, 

POPEK, ŠPRIC. 

Nekoč so se igrali tako, da so to besedilo pripovedovali počasi in s poudarki, pri tem pa so se 

pri posameznih poudarkih s kazalcem dotikali določenih delov telesa. Po vrsti od desnega in 

levega očesa, noska, ust in obeh popic do popka in luleka (lulike).  

8.10  Naša stara babica 

NAŠA STARA BABICA, 

BOLJŠI SO KAK MAMICA, 

SIR, POGAČE NA MESO, 

TO ŠE DOBRO BO! 

                                                
3 Se ustavimo. 

4 Požgečkamo. 
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Igro so igrali tako, da so ležečega otroka med petjem mesili, gnetli, valjali, rezali, prešali … 

8.11  Štreno predemo 

ŠTRENO PREDEMO, 

ŠTRENO PREDEMO. 

Igramo se tako, da pred sabo sklenemo prste, s palcema pa krožimo z drugim okrog drugega. 

Pri tem se palca ne smeta dotakniti. Čim hitreje nam gre, tem imenitneje predemo štreno ali 

''cvirn''.  

8.12  Ena žabica je umrla 

ENA ŽABICA JE UMRLA. 

ALI POJDEŠ NA POGREB? 

DA. 

KOL'KO VENCEV BOŠ NOSILA? 

TRI.
5
 

EN, DVA, TRI … 

Otroci držijo predse iztegnjene prste, ki jih štejejo: vsak prst na označeni poudarek v besedilu. 

Prst, ki pride izštet na povedano številko, igralec skrije. Tisti, kateremu kot zadnjemu v igri 

ostane kak prst, je izbran, da vodi igro oziroma zmaga.  

8.13  Ta Pravi: »PIJMO!«  

TA PRAVI: »PIJMO!« 

TA PRAVI: »JEJMO!« 

                                                
5 Skrije prst. 
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TA PRAVI: »KJE BOMO PA VZELI?« 

TA PRAVI: »V MAMINI SKRINJCI.« 

TA PA PRAVI: »JAZ BOM PA VSE MAMICI POVEDAL!« 

»TEPIMO GA, TEPIMO GA!« 

Ponavadi začnemo pri palcu, zanj povemo prvi verz prstne igre, potem pa gremo od prstka do 

prstka, vsakega se dotaknemo s kazalcem ali ga na rahlo primemo s kazalcem in palcem ter za 

vsakega povemo njegov verz. Pri mezincu se igra zaključi. Če ga je treba natepsti, ga na rahlo 

natepemo s kazalcem, pocukamo, malo zavijemo ali kam skrijemo, kakor pač zahteva 

besedilo.  

8.14  Miška kaško kuhala 

MIŠKA KAŠKO KUHALA: 

TEMU DALA, 

(mezinec) 

TEMU DALA, 

(prstanec) 

TEMU DALA, 

(sredinec) 

TEMU DALA, 

(kazalec) 

TEMU PA VRAT ZAVILA 

(palec) 

IN V LUKNCO SKRILA. 

Igra se igra tako, da po iztegnjeni otrokovi dlani začnemo s kazalcem kuhati in mešati kašico. 

Potem kašico razdelimo otrokovim prstkom; tokrat od mezinčka do palčka, zadnjega na vrsti, 
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ki mu »zavijemo vrat« in ga zapremo v otrokovo pest, lahko pa tudi celo ročico skrijemo v 

našo pest ali pod otrokovo pazduho.  

8.15  Križ – Kraž  

KRIŽ, KRAŽ, 

KRALJ MATJAŽ, 

DAJ MI GROŠ, 

DA KUPIM NOŽ. 

LUKNJO VRTA
6
 

POČ!
7
 

Igro igramo tako, da eden od igralcev (tisti, ki ritmično po poudarkih govori besedilo), 

drugemu najprej s kazalcem trikrat prekriža dlan, nato z istim prstom pokaže v sredino dlani 

in mu jo nazadnje obrne okrog.  

8.16  Hribček, dolinca 

HRIBČEK, DOLINCA, 

HRIBČEK, DOLINCA. 

NA HRIBČKU JE CERKVICA, 

V CERKVICI JE ŠKOF. 

ŠKOF BIRMA … 

KAK?
8
 

                                                
6 Pokaže s prstom v sredino dlani. 

7 Obrne okrog. 

8 Prenehamo z besedilom in pogledamo v oči. 
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TAK!
9
 

Igra se tako, da se s kazalcem kaže po členkih stisnjene pesti otroka (od kazalca proti 

mezincu) in med njimi. Pri “kak” prenehamo z besedilom, otroka pogledamo v oči in pri “tak” 

narahlo udarimo po ličku.  

 

                                                
9 Narahlo udarimo po licu. 
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8.17  Drvarji  

*MI DRVARJI MLADI SMO,
10

 

MAM'CI DRVA ŽAGAMO: 

ŽIGA-ŽAGA, ŽIGA-ŽAGA, 

NA DVA KOSA: SEK, SEK, SEK!
11

 

Pri igranju sta se po dva križem prijela za roke in ob govorjenju besedila premikala roke, kot 

da bi žagala. Na koncu sta se (pri ”sek, sek, sek”) spustila in trikrat (v istem ritmu) zaploskala.  

8.18  Si videl zajčka?  

SI VIDEL ZAJČKA? 

SEM. 

TAMLE GOR?
12

 

Odrasli se uleže na hrbet in pokrči kolena. Samo zares majhne otroke se prime za roke. Potem 

igralca začneta »pogovor«. Ko otrok pogleda gor, odrasli kolena spusti in otrok »pade v 

prazno«.  

                                                
10 Premikamo roke, kot bi žagali. 

11 Trikrat zaploskata. 

12 Otrok pogleda gor. 
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8.19  Gunca, gunca, gunca 

GUNCA, GUNCA, GUNCA, 

DVA DEBELA JUNCA. 

EN'GA SMO PRODALI, 

DRUZGA PA ZAKLALI. 

TEGALE PA NE DAMO, 

GA PREVEČ
13

 RADI IMAMO. 

Ob petju pesmice, za katero si melodijo lahko izmislimo, otroka ''ujsamo'' na kolenu ali na 

nogi. Igra (pesmica) se konča takole: v prvem primeru, na kolenu, na koncu otroka objamemo 

in ga močno stisnemo k sebi, pri drugem, na nogi, pa ga v loku potegnemo k sebi in nato v 

naročju spet močno objamemo.  

8.20  Kolobin, koloban 

KOLOBIN, KOLOBAN, 

V KTER' JE POKOPAN? 

Igra se tako, da en igralec v pest ene od rok stisne predmet (fižol, kamenček …), potem začne 

mešati roke, nasprotnik pa mora uganiti, v kateri od zaprtih pesti ga je skril.  

                                                
13 Otroka objamemo. 
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8.21  A s' biu na vrt?  

A S' BIU NA VRT? 

A S' VIDU SMRT? 

A SE JE KEJ BOJIŠ? 

BRRR, BRRR, BRRR … 

Vprašani na vprašanja odgovarja pritrdilno, na koncu pri ''brrr, brrr …'' pa mu soigralec hitro 

pomaha z roko tik pred očmi, da bi se prestrašil. Če vprašani trene z očmi, izgubi igro.  

8.22  Reci: Mačka, mačka, mačka! 

RECI: MAČKA, MAČKA, MAČKA! 

TI SI: TAČKA, TAČKA, TAČKA. 

RECI: MIŠ! 

TI LOVIŠ! 

To je igrica napeljevanja, ki jo lahko zapojemo kot izštevanko. Melodijo si lahko izmislimo 

(Otroške ljudske igre). 
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EMPIRIČNI DEL 

9 CILJI  

V diplomski nalogi sem raziskovala otroške plese, ki izhajajo iz folklore. Opisala sem njihovo 

zgodovino, korake in ohranjanje v današnjem času. Vse to sem predstavila tudi otrokom in jih 

naučila nekaj plesov. Zdi se mi, da ples in njegovo zgodovino preveč zanemarjamo, če pa o 

tem začnemo poučevati naše najmlajše, obstaja večje upanje, da se bodo plesi ohranili tudi v 

prihodnosti.  

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

• Ugotoviti, kako se otroci odzovejo na plesne dejavnosti. 

• Ugotoviti, koliko otrok sodeluje pri plesnih dejavnostih. 

• Ugotoviti, koliko otroke zanimajo ljudski plesi. 

 

10 HIPOTEZE 

• Večina otrok se pozitivno odzove na ljudske plesne dejavnosti. 

• Ljudske plesne dejavnosti pripomorejo k celostnem razvoju otrok.  

• Otroci se ob plesnih gibih učijo o kulturni dediščini.  

• V vrtcu je premajhen poudarek na ljudskem izročilu. 

 

11 METODE DELA 

11.1  Raziskovalna metoda 

V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno ali opisno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Dejavnosti, ki sem jih izvajala, sem načrtovala vnaprej z mesečnim planom in vsakodnevnimi 

pripravami. Vsaka priprava ima opredeljeno temo, cilje, metode in oblike dela ter metodični 

postopek. Na koncu vsake priprave pa je dnevna evalvacija, ki vsebuje moja opažanja in 

realni potek dejavnosti.  
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11.2  Raziskovalni vzorec 

V diplomski nalogi sem uporabila neslučajnostni vzorec, ki zajema 82 otrok iz vrtca Nova 

Gorica, enote Najdihojca, v starosti od 2 do 6 let. Dejavnosti sem izvedla v mesecu maju 2013 

v okviru obogatitvenih dejavnosti.  

11.3  Postopek zbiranja podatkov 

Uporabila sem kvalitativno tehniko zbiranja podatkov prek evalvacije načrtovanega 

vzgojnega dela. Sproti sem si zapisovala ugotovite in dosežke. 

11.4  Postopek obdelave podatkov 

Uresničitev zastavljenih ciljev in preverjanje hipotez sem ugotavljala na osnovi evalvacije 

načrtovanega vzgojnega dela s kvalitativno obdelavo podatkov.  

12 REZULTATI (opisi in evalvacija dejavnosti) 

12.1  Mesečni načrt za mesec maj 

IZHODIŠČE: 

V mesecu aprilu smo v vrtcu skupno izvedli projekt Od kod si kruhek in za nadaljevanje smo 

se odločile za temo o ljudskem izročilu. Temo bom izvajala v okviru obogatitvenih 

dejavnostih, vsak dan v avli vrtca od 10:00 do 11:00. Dejavnosti se bodo lahko udeležili tisti 

otroci, ki si bodo to želeli.  

VSEBINA: Obogatitvena dejavnost: Otroški ljudski plesi 

STAROST OTROK: 2–6 let 

IZHODIŠČNO PODROČJE: umetnost – plesna vzgoja in družba 

GLOBALNI CILJI:  

- možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami 
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- oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb, spoznavanje, da se ljudje 

in okolje, družba in kultura v času spreminjajo 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

OPERATIVNI CILJI: 

- spodbujanje radovednosti in veselja do ljudskih plesov in pesmi 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- otrok se izraža s telesnimi gibi 

- otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava 

razne in različne praznike in običaje 

METODE: opazovanja, razgovora, demonstracije, vodenja in metoda igre 

OBLIKE: skupna, skupinska 

DEJAVNOSTI OTROK: 

Pogovor: 

 kaj pomeni ljudsko 

 ljudski običaji 

 ogledovanje knjig 

Učenje ljudskih rajalnih plesov: 

 Abraham 

 Ringa raja 

 Rdeče češnje rada jem 
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 Ali je kaj trden most? 

 Biba leze … 

Petje otroških ljudskih pesmi: 

 sprotni izbor pesmi  

Izdelava instrumentov: 

 pokalice 

 trstenke 

Otroške ljudske prstne igre in izštevanke: 

 Miška kaško kuhala 

 Ta pravi pijmo … 

 idr. 

Ljudske pravljice in pripovedke: 

 Mojca Pokrajculja 

 Medved išče pestunjo 

 Zajčkov zvonček 

Narodna noša: 

 predstavitev narodne noše  

Ogled videoposnetkov folklornih ljudski plesov in iger. 
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Dejavnosti po dnevih 

Ponedeljek, 6. 5. 2013 TEMA: Pogovor: Kaj pomeni ljudsko? Kakšne običaje poznamo? 

Ogled knjig z ljudsko tematiko 

Torek, 7. 5. 2013 TEMA: Petje ljudskih pesmi 

Sreda, 8. 5. 2013 TEMA: Petje ljudskih pesmi 

Četrtek, 9. 5. 2013 OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE – najmlajši skupini 

Petek, 10. 5. 2013 OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE – najstarejši skupini 

Ponedeljek, 13. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi. Kaj je to? Narodna noša. Ogled posnetkov.  

Torek, 14. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi: Ringa, ringa raja in Potujemo v Rakitnico 

Sreda, 15. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi: Bela, bela lilija 

Četrtek, 16. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi: Rdeče češnje rada jem in Dreto šivat 

Petek, 17. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi: Ali je kaj trden most 

Ponedeljek, 20. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi: Abraham ma sedem sinov 

Torek, 21. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi: Ob bistrem potočku je mlin in Izidor ovčice pasel 

Sreda, 22. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi: Jaz sem muzikant 

Četrtek, 23. 5. 2013 TEMA: Prstne igre in izštevanke 

Petek, 24. 5. 2013 Spomladanski pohod na Kostanjevico 

Ponedeljek, 27. 5. 2013 Obisk otrok iz enote Kurirček 

Torek, 28. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi 

Sreda, 29. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi 

Četrtek, 30. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi 
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Petek, 31. 5. 2013 TEMA: Ljudski plesi 
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12.2  Priprava za ponedeljek, 6. 5. 2013 

TEMA: Pogovor: Kaj pomeni ljudsko? Kakšne običaje poznamo? Ogled knjig z ljudsko 

tematiko. 

CILJI: 

GLOBALNI: 

- oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje 

in okolje, družba in kultura v času spreminjajo 

OPERATIVNI: 

- otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese 

z otroki in odraslimi 

- otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij 

- otrok spoznava razne in različne praznike in običaje 

METODE: metoda pogovora in razprave 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Otrokom predstavim, kaj bomo v okviru obogatitvenih dejavnosti počeli, predstavim 

jim tematiko, dejavnosti. 

- Načnemo temo o tem, kaj pomeni ''ljudsko'', kaj so običaji, kakšne poznamo. 

- Ogledamo si knjige z ljudsko tematiko, slike običajev, noš, plesov, življenja včasih. 

ANALIZA 

V mesecu aprilu smo sodelovali v projektu Od kod si kruhek?; zaključek smo izvedli tako, da 

smo se vse skupine zbrale v avli, zapele nekaj pesmi in razstavile naše izdelke. Po tem sem 
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otrokom predstavila, kaj bomo počeli v mesecu majo v okviru obogatitvenih dejavnosti. 

Najprej sem jim predstavila temo in dejavnosti, ki sem si jih zamislila. Povedala sem jim, da 

se bodo dejavnosti izvajale vsak dan v avli, in kdor bo želel, bo lahko prišel, jaz bom vsak dan 

sproti šla po igralnicah in pobrala otroke. Otrokom je ideja bila všeč, predvsem deklice iz 

starejše skupine so bile navdušene, ko so izvedele, da bomo predvsem plesali in peli.  

Otroci so se nato odpravili nazaj v skupine in kdor je želel, je ostal pri meni. Prvi dan je pri 

meni ostalo 10 otrok, od tega 6 deklic in 4 dečki. Dve deklici sta bili stari 3,5 let, ostale 4 pa 5 

oziroma 6. Dečki so bili vsi iz najstarejše skupine in so bili stari 6 let. 

Načeli smo pogovor o ''ljudskem'' (kaj sploh to je?). Otroci so pojem ljudskega takoj povezali 

z ljudmi, nato smo pogovor razvijali in prišli do ljudskih običajev. Otroci so najbolje poznali 

ljudski običaj pust in kurente, ostali običaji so jim bili tuji. Vse smo našteli in prebrali nekaj 

od njih, značilnosti in zakaj se jih praznuje. Zelo so bili navdušeni nad Zelenim Jurijem zaradi 

njegove oprave in velike povorke. Otroci so me prijetno presenetili, ker so me poslušali res z 

zanimanjem in so sodelovali.  

Potem smo si ogledali še knjige s slikami ljudskih običajev, kar jim je bilo zanimivo, ker je 

''vse tako staro in sivo'' in ker ''imajo smešne obleke''. Težko so razumeli, da obleke in obutev 

včasih niso bile takšne kot so danes. Ko smo pregledali vso literaturo, smo z dejavnostjo 

zaključili. 

Kot sem že zapisala, so me otroci z radovednostjo prijetno presenetili, ker sem se bala, da jim 

tema ne bo všeč in da ne bo zanimanja. 
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12.3  Priprava za torek, 7. 5. 2013 

TEMA: Petje ljudskih pesmi 

CILJI: 

GLOBALNI: 

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

OPERATIVNI: 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti 

METODE: metoda razlage  

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Po skupinah grem iskat otroke, ki želijo sodelovati v dejavnosti. 

- Pogovorimo se o ljudskih pesmih, sprašujemo, katere poznamo. 

- Prepevamo poznane pesmi. 

- Učimo se novih pesmi. 

ANALIZA: 

Ob 10:00 sem se odpravila po igralnicah vprašat otroke, kdo si želi z mano. Danes sta se 

opogumili 2 deklici iz najmlajše skupine (stari skoraj 3 leta), 4 otroci iz moje skupine, 3 

punce in en fant (stari 3,5 let), 2 fanta iz srednje skupine (stara 4,5 let) ter 5 otrok iz 

najstarejše skupine, 2 punci in 3 fantje (vsi stari 6 let in vsi obiskujejo vrtčevski pevski zbor 

Velikani). Tako da je z mano glasbeno dejavnost danes izvajalo 13 otrok. 
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Najprej smo se pogovorili, o tem kaj so ljudske pesmi in kaj to pomeni. Najstarejši otroci, ki 

obiskujejo pevski zbor, so to vedeli in so jih kar nekaj našteli, npr. Ob bistrem potoku je mlin, 

Barčica po morju plava, Rasla je jelka, Marko skače, Dekle je po vodo šlo, Čuk se je oženil, 

Le sekaj, sekaj smrečico, Ringa, ringa, raja, Izidor ovčice pasel … Bilo jim je všeč, saj so 

večino pesmi, ki se jih poje ob ljudskih plesih, poznali in tudi našteli. Nato smo jih nekaj 

zapeli – vsi so poznali vse, sicer najmlajše nekaterih niso, ampak imajo rade pesmice, tako da 

so hitro ujele besedilo. 

Potem sem jim predstavila pesem Da jora ta Banerina, ljudsko pesem iz Rezije, ki je nastala v 

vasici Korito.  

Slika 1: Notni zapis pesmi Da jora ta banerina 

 

Pesem jim je bila všeč, zaradi nerazumljivega besedila so se zelo zabavali. Ko smo pa jo 

poskusili zapeti, jim ni šlo. Potem sem jim še predstavila pesmico Ukradena putka. 
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Slika 2: Notni zapis pesmi Ukradena putka 

 

Ta jim je bila zelo všeč. Dva sta jo že poznala in radi so jo prepevali. Nato smo z dejavnostjo 

zaključili in se odločili, da bomo naslednji dan nadaljevali z pesmicami. 
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12.4  Priprava za sredo, 8. 5. 2013 

TEMA: Petje ljudskih pesmi 

CILJI: 

GLOBALNI: 

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

OPERATIVNI: 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti 

METODE: metoda razlage  

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Po skupinah grem iskat otroke, ki želijo sodelovati v dejavnosti. 

- Pogovorimo se o ljudskih pesmih, sprašujemo, katere poznamo. 

- Prepevamo poznane pesmi. 

- Učimo se novih pesmi. 

ANALIZA: 

Ker so otroci prejšnji dan izrazili željo, da bi nadaljevali s prepevanjem ist ih pesmi, sem odšla 

po skupinah iskat otroke in jih pripeljala v avlo. Otroci so bili isti kot prejšnji dan. Poskusili 

smo zapeti pesem Da jora ta Banerina, danes je šla malo bolje kot prejšnji dan, vendar je 

besedilo še vedno povzročalo veliko težav. Nato smo spet zapeli Ukradeno putko, ki jim je 

zelo všeč, še posebej najmlajšim otrokom, saj ni težka.  
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Predstavila sem jim novo pesmico Kaj nam pa morejo. 

Slika 3: Notni zapis pesmi Kaj nam pa morejo 

 

Ta jim je bila všeč in takoj so jo osvojili, kar pripisujem predvsem enostavnemu besedilu, ki 

se skozi pesem ves čas ponavlja, ter enostavni melodiji. 

Za konec sem predstavila in zapela še pesem Sijaj, sijaj, sončece. Poznali so jo otroci, ki 

pojejo v pevskem zboru, ostali malo slabše. 
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Slika 4: Notni zapis pesmi Sijaj, sijaj sončece 

 

Ta pesem je bila všeč predvsem najstarejšim otrokom, mlajšim je bila pretežka. Nato smo z 

dejavnostjo zaključili. 
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12.5  Priprava za ponedeljek, 13. 5. 2013 

TEMA: Ljudski plesi. Kaj je to? Narodna noša. Ogled posnetkov.  

CILJI: 

GLOBALNI: 

- oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje 

in okolje, družba in kultura v času spreminjajo 

OPERATIVNI: 

- otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese 

z otroki in odraslimi 

- otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij 

- otrok spoznava razne in različne praznike in običaje 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

METODE: metoda pogovora 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Po skupinah grem iskat otroke, ki bi sodelovali v dejavnosti. 

- Pogovorimo se o plesu. Kaj je ples? Kakšne poznamo? Ljudski plesi, kaj so to, kaj to 

pomeni?  

- Ogledamo si posnetke ljudski plesov. 

- Načnem pogovor o narodni noši. Kaj je to? A jo danes še nosimo? 

- Ogledamo si narodno nošo. 
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- Ogledamo si knjige in slike o narodni noši. 

ANALIZA: 

Najprej sem šla po igralnicah in zbrala otroke. Danes sem jih izbrala sama, izbrala pa sem 

tiste, ki pri obogatitveni dejavnosti še niso sodelovali. 

Najprej smo se usedli v krog in pričeli s pogovorom o plesu. Otroci poznajo veliko plesov, 

saj smo prejšnje leto sodelovali v projektu FIT – Pesmi in plesi sveta. Najprej smo se 

pogovorili o tem, kako plešejo po svetu in nato pri nas. Otroci poznajo ljudske plese, 

vendar ne vedo, da so to ljudski plesi, saj so večinoma predstavljeni kot plesi za otroke. 

Naštevali so plese kot so Ringa, ringa raja, Bela bela lilija, Rdeče češnje rada jem, 

Abraham ma sedem sinov ... Nato smo si ogledali posnetke teh plesov, nekateri otroci so 

zraven peli in plesali. Načeli smo pogovor o oblačilih teh plesalcev. Otroci so rekli, da so 

stara in grda. Niso jim bile všeč barve (''vse je tako rjavo''). Obrazložila sem jim, da so 

taka oblačila imeli včasih in da to imenujemo narodna noša. Nato sem jo tudi pokazala. 

Narodno nošo sem si izposodila od gospe, ki je plesala v folklorni skupini. Otrokom ni 

bila všeč, spet so komentirali, da je stara in grda. Še posebej punce. Potem smo si ogledali 

še knjige, v katerih so slike različnih narodnih noš iz različnih krajev.  

Dejavnost smo zaključili.  
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12.6  Priprava za torek, 14. 5. 2013 

TEMA: Ljudski ples: Ringa, ringa raja in Potujemo v Rakitnico 

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Po skupinah grem iskat otroke, ki bi sodelovali v dejavnosti. 

- Predstavim rajalno igro. 

- Skupaj izvedemo rajalno igro. 

- Med rajalno igro usmerjam otroke in sem jim je v pomoč pri dopolnjevanju gibov. 
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PODROBNA RAZČLENITEV 

Slika 5: Notni zapis pesmice Ringa ringa raja 

 

Otroci se držijo za roke ter skupaj z vzgojiteljico plešejo v krogu in pojejo. Ob besedilu ''... 

kužek pa priteče, pa vse na tla pomeče ...'' sedejo na tla. Prav tako počepnejo na tla pri drugi 

kitici ob besedilu ''... putka kokodajsa, ker je znesla jajca ...'' Namesto kužka ali muce lahko 

vstavimo ime katerega od otrok. 

ANALIZA: 

Odločila sem se, da za lažji začetek otrokom najprej predstavim ples, ki ga vsi poznajo že od 

malih nog. Kot vsak dan, sem tudi tokrat odšla po igralnicah in zbrala otroke. Zanimanje za 

plesno dejavnost je bila velika, zato sem se odločila, da naredim več skupin, ki se bodo 

menjale. Otroke v skupini sem izbrala naključno, nisem se ozirala na starost. Najprej sem jim 

predstavila plesno igro; vsi so jo že poznali. Začeli smo jo plesati. Tako starejši otroci kot 

mlajši se te plesne igre ne naveličajo kar tako, zato smo jo izvedli večkrat. Potem so se 

skupinice zamenjale.  

Nato sem jim predstavila ples Potujemo v Rakitnico; tega pa ni noben poznal. Najprej sem 

jim predstavila besedilo, ki smo ga večkrat ponovili. Nato sem jim pokazala še ples, otroci so 

gibe hitro osvojili, ples jim je bil všeč.  
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12.7  Priprava za sredo, 15. 5. 2013 

TEMA: Ljudski ples: Bela, bela lilija 

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Po skupinah grem iskat otroke, ki bi sodelovali v dejavnosti. 

- Predstavim rajalno igro. 

- Skupaj izvedemo rajalno igro. 

- Med rajalno igro usmerjam otroke in sem jim je v pomoč pri dopolnjevanju gibov. 
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PODROBNA RAZČLENITEV: 

Bela, bela lilija, 

V krogu pleše deklica. 

Deklica se okrog vrti 

In si enga izvoli. 

Poskoči enkrat, 

Poskoči dvakrat, 

Zapri oči 

In si enga izvoli. 

Deklice se primejo v krog in med pesmijo hodijo v krogu desno. Ena deklica hodi sredi kroga 

v nasprotni smeri in dela, kar ji ostale med pesmijo narekujejo: poskoči enkrat, poskoči 

dvakrat, ''zapri oči in si enga izvoli''. Uganiti mora njeno ime. Če deklica ugane ime, se vlogi 

zamenjata in imenovana mora iti na sredino kroga, tista, ki je izbirala, pa na njeno mesto. Če 

ne ugane, pa mora ostati v krogu. Igra se ponavlja poljubno dolgo. Poznamo tudi različico 

igre, kjer se igrajo fantje. Besedilo se priredi za fanta. 

Rdeči, rdeči tulipan, 

v krogu pleše deček sam. 

Deček se okrog vrti 

in si enga izvoli. 

Poskoči enkrat, 

poskoči dvakrat, 

zapri oči 

in si enga izvoli. 
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ANALIZA: 

Ko sem zbrala vse otroke, smo se najprej pogovorili, kakšen ples se bomo naučili in plesali 

danes. Povedala sem jim, da bomo plesali ples Bela, bela lilija. Nekateri otroci so ga že 

poznali, nekateri ga niso. Najprej sem jim predstavila pesem, ki se jo poje in večkrat smo jo 

zapeli. Nato smo najprej formirali krog in poskusili zaplesati. To sem naredila zato, ker je 

nekaj otrok ples že poznalo in menila sem, da jih bodo drugi posnemali, kar se je tudi zgodilo, 

tako da smo ples vsi skupaj hitro osvojili. Ponovili smo ga tolikokrat, dokler niso vsi prišli na 

sredino kroga. Ko je v sredino kroga prišel fant, smo zapeli Rdeči, rdeči tulipan. 

Prepoznavanje otrok jim je povzročalo nekaj težav, saj se vsi ne poznajo dobro, ker so iz 

drugih skupin, a je z malo pomoči tudi to steklo. Ko smo dejavnost zaključili, so otroci šli na 

igrišče, kjer je potekala prosta igra. Presenetile so me tri deklice, ki so same sklicale otroke, 

da so naredili krog in zaplesali ta ples.  
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12.8   Priprava za četrtek, 16. 5. 2013 

TEMA: Ljudska plesa: Rdeče češnje rada jem in Dreto šivat 

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Zberem otroke, ki si želijo sodelovati v dejavnosti. 

- Predstavim rajalno igro. 

- Skupaj izvedemo rajalno igro. 

- Med rajalno igro usmerjam otroke in sem jim v pomoč pri dopolnjevanju gibov. 

PODROBNA RAZČLENITEV: 

RDEČE ČEŠNJE RADA JEM 
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Pojemo: 

A  RDEČE ČEŠNJE RADA JEM, 

ČRNE PA ŠE RAJŠI, 

V ŠOLO TUDI RADA GREM, 

VSAKO LETO RAJŠI. 

B ZATO NAM PROSTOR DAJTE, 

ZA NAŠE MLADE DAME, 

DA BO SIJALO SONČECE 

NA NAŠE MLADO SRČECE 

C TI SI LEPA, TI SI LEPA, TI SI PA NAJLEPŠA. 

A – Naredimo krog in se držimo za roke. Izbrani otrok je na zunanji strani kroga in hodi 

naokoli v obratno smer kot ostali v krogu.  

B – Dvignemo roke in tisti, ki hodi naokoli, gre pod našimi rokami skozi krog. 

C – Tisti, ki hodi naokoli, se ob besedi ''najlepša'' ustavi in pokaže na najbližjega. Skupaj 

potem hodita naokoli in pesem se ponavlja toliko časa, dokler ne ostane en sam otrok.  

DRETO ŠIVAT 

Odvija se brez glasbene spremljave. Dva plesalca (fant in dekle) stopita vštric, se primeta za 

roke in jih dvigneta v most. Ostali se za njima drug za drugim postavijo v vrsto in se primejo 

za robce, ki jih držijo v eni roki. Taka sklenjena kolona steče naprej pod dvignjenimi rokami 

prvih dveh in brž ko vsi pretečejo most, ta dva povesita roke in se na koncu priključita 

skupini. Hkrati pa že dva v koloni obstaneta, dvigneta roki v most, ostali stečejo spodaj in se 

igra tako ponavlja naprej, dokler se plesalcem ljubi oziroma dokler ne pridejo do nekega cilja. 
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ANALIZA: 

Dejavnost sem izvedla na igrišču. Otrok nisem hodila iskat po igralnicah, ampak sem se 

odločila, da dejavnost izvedem kasneje, ko poteka prosta igra na igrišču, in sicer zato, ker me 

je zanimalo, kateri otrok bo sam pristopil k meni. Kot sem pričakovala, so prišle k meni 

deklice iz najstarejše skupine.  

Ples so že poznale, zato smo ga kar zaplesale. Vedno več otrok je zanimalo, kaj počnemo, in 

se zbralo okrog nas. Kdor je želel, se je lahko pridružil in prišel v krog. Najprej je zanimalo 

samo deklice, potem so se opogumili še dečki. Dečki iz najstarejše skupine so mi rekli, da jim 

pesmica ni všeč, ''ker je samo za punce''. Privabili smo tudi najmlajše otroke in čeprav je ples 

za njih bil preveč težaven, so sodelovali po svojih močeh.  

Potem sem predstavila še ples Dreto šivat. Najprej sem otrokom povedala, da se pri tem plesu 

ne poje. Potem sem jim skušala ples pokazati. Naredili smo most in otroci so stekli spodaj. 

Težave so nastale, ko sta se morala zadnja iz kolone prijeti v most. Poskušali smo večkrat, 

vendar ni steklo. Nato sem to preizkusila zgolj z najstarejšo skupino. Tem je šlo lažje, vendar 

je to še vedno delalo veliko težav, zato smo ples opustili.  

Mislim, da sem pri tej dejavnosti uresničila cilj ''otrok na različne načine sodeluje v rajalni 

igri'', saj so malčki le korakali z nami, a vseeno so sodelovali. Ugotovila sem tudi, da deklice 

brez težav pristopijo k taki dejavnosti prostovoljno, medtem ko dečki potrebujejo več 

spodbude. Mislim, da jih je sram, saj je ples dejavnost za ''punce'', vsaj tako je oglaševana ta 

dejavnost.  
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12.9  Priprava za petek, 17. 5. 2013 

TEMA: Ljudski ples: Ali je kaj trden most  

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- otroci se učijo strpnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Zberem otroke, ki želijo sodelovati v dejavnosti. 

- Predstavim rajalno igro. 

- Skupaj izvedemo rajalno igro. 

- Med rajalno igro usmerjam otroke in sem jim v pomoč pri dopolnjevanju gibov. 

 



 

- 62 - 

 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Lara Živec – diplomska naloga 

ANALIZA: 

Danes sem ples Ali je kaj trden most izvedla tudi na igrišču, in sicer zato, ker sem ga lahko 

predstavila več otrokom hkrati in ker se ga lahko igra veliko otrok. Če je otrok več, je sama 

igra toliko bolj zanimiva in otroke uči potrpljenja, saj morajo kar nekaj časa čakati.  

Najprej sem predstavila igro, nekateri otroci so jo že poznali. Z izštevanko sem določila dva 

otroka, ki sta tvorila most. Kaj bosta počela, sem določila kar sama, ker je tako bilo manj 

kreganja. Ostali so se postavili v kolono, organizirali so se sami, jaz jih nisem nič popravljala, 

starejši otroci so pomagali mlajšim. Ko so se pripravili, smo začeli z igro. Ker je sodelovalo 

veliko otrok, je vse potekalo zelo počasi. Zanimivo je bilo tudi, kako so se otroci, ki niso 

želeli sodelovati, pridruževali, kar ''priklopili'' so se na konec kolone. Ta igra je zahtevala 

veliko potrpljenja od otrok, nekateri so postali nestrpni, vendar so se sami med seboj pomirili. 

Nekaj otrok je kolono zapustilo, ko so se vsi razporedili na levo in desno stran mosta. Igro 

smo izvajali na travi, ker je mehkejša od betona, ki prekriva atrij. Na tla sem položila kos vrvi 

in otroci so začeli vleči, vsak v svojo stran. Ker se vrvica ni premaknila, smo določili, da smo 

vsi zmagovalci. Otroci so bili navdušeni in igro smo ponovili. Sedaj sem jih pustila, da so se 

sami izžrebali. Seveda so otroci iz najstarejše skupine prevzeli pobudo in določili enega dečka 

in deklico za most, ostali so bili v koloni. Igro so sami izpeljali do konca. Skrbelo me je, da 

bo prišlo do kreganja, kdo bo v mostu in kdo v koloni, vendar sta bili obe vlogi tako zanimivi, 

da to ni predstavljajo težav. Mislim, da sem vse cilje dosegla in da so otroci resnično uživali v 

dejavnosti. 

V naslednjih mesecih so otroci večkrat sami izvajali to igro, res so jo vzeli za svojo. Ko smo 

se poleti družili v drugem vrtcu, so učili druge otroke, kako se to igra, kar me je resnično 

razveselilo, saj je to dokaz, da sem delo dobro opravila. 
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12.10  Priprava za ponedeljek, 20. 5. 2013 

TEMA: Ljudski ples: Abraham ma sedem sinov 

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- jezik kot objekt igre 

- spoznavanje samega sebe in drugih 

Operativni: 

- otroci spoznavajo različne dele telesa 

- otroci nastopajo v obliki vodje in v tem uživajo 

- otroci se učijo strpnosti 

- otroci gibalno sproščajo svojo domišljijo 

- otroci se urijo v spominu 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Po skupinah grem iskat otroke, ki bi sodelovali v dejavnosti. 

- Predstavim rajalno igro. 

- Skupaj izvedemo rajalno igro. 

- Med rajalno igro usmerjam otroke in sem jim je v pomoč pri dopolnjevanju gibov. 
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PODROBNA RAZČLENITEV: 

Abraham 'ma sedem sinov 

Slika 6: Notni zapis pesmi Abraham ma sedem sinov 

 

''Vsi tako, vsi tako …'' Voditelj začne s kako smešno gesto (npr. praskanje po trebuhu), vsi 

ponavljajo za njim. Med petjem naslednje kitice se gesta ponavlja. Ko pojemo v drugi kitici 

''vsi tako …'', uvede voditelj novo gesto, ki jo vsi skupaj ponavljajo s prvo. To delamo toliko 

časa, dokler ne postane vse skupaj nemogoče. 

ANALIZA: 

Otroke sem zbrala v avli. Pesem Abraham ma sedem sinov so poznali vsi otroci. Skupaj smo 

jo zapeli in medtem ko smo jo peli, je začela neka deklica kar nakazovati gibe, tako da mi ni 

bilo treba dajati nobenih navodil, kako se pleše ta ples. Nato je vsak otrok pokazal en gib, 

otrokom je bilo zanimivo in smešno, saj sem jim pustila katere koli gibe so želeli in nekateri 

so se prav izživeli. Tako da smo se praskali z nogo po bradi, skakali kot žabe, se valjali, 

skakali iz klopi … Njihovi domišljiji sem pustila prosto pot. Ko so prišli vsi na vrsto, sem jih 

pospremila v igralnice. Ker mi je ostalo še veliko časa, sem zbrala novo skupino, ki je odšla z 

mano. Kot pri prejšnji, sem začela peti pesmico in tudi tukaj sta začela dva dečka nakazovati 

gibe, ki smo jih ponavljali, dokler nismo prišli vsi na vrsto. Otrokom ''čakanje'', da oni 

pokažejo gib, ni povzročalo težav, saj so se med samim izvajanjem tako zabavali, da se na to 

niso ozirali. Mislim, da jim je bilo všeč, ker je vsak gib bil ''pravilen''. Otroke nisem 

usmerjala, kaj naj pokažejo. Tudi, če je kdo gib ponovil za sosedom, smo ga izvedli.  Pri tem 

plesu sem večkrat opazila, kako vzgojiteljice ukazujejo otrokom, kakšen gib naj pokažejo. 

Menim, da to zatre njihovo kreativnost in otroci nočejo plesati in peti zato, ker se ne morejo 
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izraziti kot si sami želijo. Kasneje mi je sodelavka rekla, da nas je opazovala in da so se otroci 

pačili in da ni primerno, da se praskamo z nogo po bradi. Prav ta naša odrasla zavrtost in 

nesproščenost vpliva na otroke. Kje piše, da ta gib ni ''pravilen'' in da moramo ploskati? 

Mislim, da sem s tem, ko sem otrokom dopustila, da izvedejo kar želijo, na plan izvabila 

njihovo kreativnost in spodbudila domišljijo.  

Dejavnost smo nato zaključili. 
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12.11  Priprava za torek, 21. 5. 2013 

TEMA: Ljudski ples: Ob bistrem potočku je mlin in Izidor ovčice pasel 

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Po skupinah grem iskat otroke, ki bi sodelovali v dejavnosti. 

- Predstavim rajalno igro. 

- Skupaj izvedemo rajalno igro. 

- Med rajalno igro usmerjam otroke in sem jim je v pomoč pri dopolnjevanju gibov. 
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PODROBNA RAZČLENITEV: 

Slika 7: Notni zapis pesmi Izidor ovčice pasel 

 

Osnovna postavitev je krog.  

Ob petju prve kitice ''Izidor ovčice pasel lepo žvižgal, lepo pel'' gredo vse deklice v desno 

smer med fanti tako dolgo, da pridejo do svojega mesta (prepletanje). Na melodijo ''cingl, 

cong'' dajo roke ob bok in se zibajo na mestu, fantje ploskajo. Ob petju druge kitice vse, kar 

so prej delala dekleta, zdaj delajo fantje, ob ''cingl, cong'' dekleta ploskajo, fantje pa se zibajo.  

ANALIZA: 

Danes sem aktivnost izvedla v najstarejši skupini, ker sta se mi oba plesa zdela malo 

zahtevnejša. Najprej smo zapeli pesem Ob bistrem potočku je mlin; to pesem poznajo vsi 

otroci, saj je bila izhodišče za projekt Od kod si kruhek?, ki smo ga izvajali v mesecu aprilu. 

Nato so se otroci razdelili v pare, jaz sem prijela dečka, ki je ostal sam, in kazala gibe. Po 

nekaj ponovitvah nam je kar lepo steklo.  
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Potem smo poskusili še Izidor ovčice pasel. Deklicam je veliko težavo predstavljalo 

prepletanje; tudi če sem kazala zraven, vse niso razumele, kaj želim od njih. Ploskanje in 

zibanje v bokih je šlo lažje. V drugi kitici, ko so se morali preplesti fantje, je bilo še več 

zmede, tako da sem ubrala srednjo varianto in smo to prepletanje opustili. Ves čas smo stali v 

krogu, postavili smo se fant–punca–fant–punca. In ko je bilo treba ploskati, so ploskali samo 

dečki, deklice so se zibale, nato smo vloge obrnili. Ta verzija jim je bila bolj všeč in tudi 

izvedli smo jo brez težav. Plesa smo ponovili in nato sem jih vprašala, če sta jim bila všeč. 

Odgovori me niso presenetili: ''ne, ker je bilo preveč zakomplicirano'', ''premalo časa smo 

imeli, da bi se naučili vseh teh težkih gibov''. Pričakovala sem, da jim plesa ne bosta všeč, ker 

sta v primerjavi z drugimi, ki smo jih izvajali, bila kar težka. 



 

- 69 - 

 

Lara Živec – diplomska naloga Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

12.12 Priprava za sredo, 22. 5. 2013 

TEMA: Ljudski ples: Jaz sem muzikant  

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Po skupinah grem iskat otroke, ki bi sodelovali v dejavnosti. 

- Predstavim rajalno igro. 

- Skupaj izvedemo rajalno igro. 

- Med rajalno igro usmerjam otroke in sem jim je v pomoč pri dopolnjevanju gibov. 
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ANALIZA: 

Kot prejšnje dneve sem šla po igralnicah in zbrala otroke, ki so želeli sodelovati. Usedli smo 

se v krog in opisala sem jim, kaj bomo danes počeli. Pesem Jaz sem muzikant so poznali vsi, 

saj smo jo večkrat peli in izvajali. Najprej sem jo zapela jaz, otroci so se mi pri petju 

pridružili. Nato smo začeli še z izvajanjem gibov.  

Ko smo jo zapeli in zaplesali pesem do konca, sem jih vprašala katera glasbila še poznamo in 

kako se oglašajo. Otroci so našteli:  

- ropotuljico, ki se oglaša rompa rompa, in jo pokažemo tako, da v rokah držimo 

nevidno ropotuljico in z njo stresamo 

- triangel, ki se oglaša cing, cing, cing, pokažemo ga tako, da po nevidnem trianglu 

udarjamo 

- harfo, ki se oglaša drdrdr, drdrdr, drdrdr, pokažemo jo tako, da z prsti spolzimo po 

nevidni harfi 

- činele, ki se oglašajo tresk, in jih pokažemo tako, da udarimo z rokami 

Vse to smo še dodali v pesmico in izvedli, otrokom je bila zelo všeč. Potem sem jim pokazala 

še nekatere ljudske inštrumente, ki sem jih prinesla seboj. Najbolj jim je bila všeč raglja, saj je 

bila najbolj glasna. Vsi so jo hoteli preizkusiti. Žal nisem dobila citer, kot sem si zamislila, 

ampak nam vsako leto v prazničnem decembru neka gospa pride igrati na citre in otroci jih 

poznajo. 
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12.13  Priprava za četrtek, 23. 5. 2013 

TEMA: Prstne igre in izštevanke  

CILJI: 

GLOBALNI: 

- spodbujanje ustvarjalnosti 

- spodbujanje jezikovne zmožnosti 

OPERATIVNI: 

- otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem 

- otrok zaznava prirejanje 

- otrok spoznava različne običaje 

- otrok spoznava različne dele telesa in jih poimenuje 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda demonstracije in metoda vodenja 

OBLIKE: skupna, individualna in skupinska 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Zberem otroke, ki so pripravljeni sodelovati pri dejavnosti. 

- Predstavim ljudske prstne igre. 

- Skupaj jih izvedemo. 

- Vodim in usmerjam jih med izvajanjem. 
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ANALIZA: 

Danes sem se odločila, da bom obogatitveno dejavnost izvedla samo z najmlajšimi otroki. 

Prstne igre, bibarije in izštevanke so primerne predvsem za prvo starostno obdobje. Odšla sem 

kar v igralnico Račk, usedli smo se na blazino v krog. Nisem jim razlagala, kaj so prstne igre 

in podobno, ker je pri najmlajših koncentracija že tako kratkotrajna. Začela sem z izvajanjem 

prstne igre Piki, piki, pikica; izvajala sem jo na sebi. Otroci so začeli ponavljati za menoj. 

Potem smo izvedli še ostale igre, ki jih lahko izvajamo na sebi. Otroci so uživali, nekateri so 

požgečkali soseda ali mene namesto sebe. Nato smo jih začeli izvajati eden na drugem. Jaz 

sem govorila in kazala, otroci pa so sledili mojim gibom in besedam. Neizmerno so uživali, ni 

jim bilo težko sodelovati v dvojicah. Menim da je bila dejavnost primerna za najmlajše, saj bi 

se najstarejši otroci dolgočasili, oziroma dejavnost ne bi trajala toliko časa, kolikor je pri 

najmlajših. 
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12.14  Priprava za torek, 28. 5. 2013 

TEMA: Ljudski plesi 

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Zberem otroke, ki želijo sodelovati v dejavnosti. 

- Zaplešejo ljudske plese, ki jih želijo ponoviti. 

- Med plesi usmerjam otroke in sem jim v pomoč pri dopolnjevanju. 

ANALIZA: 

Danes sem se odločila, da bom spet izvajala dejavnosti samo v najmlajši skupini, saj so ti 

otroci najmanj sodelovali. Kar v njihovi igralnici sem se usedla na tla in začela peti pesmico 

Ringa, ringa raja. Otroci so se pridružili pri petju in posedli so se okrog mene. Nato smo se 
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prijeli za roke in odplesali ta ples. Ko sem jih vprašala. če znajo zapeti in zaplesati še kakšno 

pesmico, so odgovorili, da ''ringa ringa raja dedek mraz prihaja''; čeprav čas ni primeren za 

petje zimskih pesmic, smo jo vseeno zapeli in zaplesali. Potem sem jih vprašala, če poznajo 

pesem Abraham ma sedem sinov; dva otroka sta poznala, ostali niso. Dogovorili smo se tako, 

da bom jaz pesem pela, oni pa bodo za menoj ponavljali gibe. Potem smo poskusili še tako, da 

so oni pokazali gibe in da smo ponavljali vsi, kar jim je bilo najbolj všeč. Nekateri so pokazali 

tudi po tri gibe. Ko so vsi prišli na vrsto, smo z dejavnostjo zaključili. 
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12.15  Priprava za sredo, 29. 5. 2013 

TEMA: Ljudski plesi 

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Zberem otroke, ki želijo sodelovati v dejavnosti. 

- Zaplešemo ljudske plese, ki jih otroci želijo ponoviti.  

- Med plesi usmerjam otroke in sem jim v pomoč pri dopolnjevanju. 
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ANALIZA: 

Na igrišču sem s,e ko je potekala prosta igra, usedla na klop in zaklicala, da bomo tukaj 

plesali ljudske plese. Nekaj otrok je takoj priteklo in se usedlo k meni. Ostali so se pridružili, 

ko sem naznanila, da bomo plesali. Opazila sem, da se deklice raje udeležujejo plesnih 

dejavnosti kot dečki.  

Najprej smo se pogovorili o tem, kakšne plese smo se naučili in kaj bi radi, da zaplešemo. 

Najprej smo zaplesali Ringa, ringa raja. Ta ples je otrokom najbližje, saj ga plešejo v vrtcu 

ves čas, pa tudi veliko staršev jim prepeva to pesmico in tudi zapleše z njimi. Nato so želeli 

zaplesati Ali je kaj trden most, vendar sem se odločila, da bomo to izvedli na koncu, ker se 

nam bo mogoče še kdo pridružil. Zaplesali smo še Bela, bela lilija in Rdeče češnje rada jem. 

Nato smo izvedli igro Ali je kaj trden most. Deklice iz najstarejše skupine so na ves glas 

zakričale, da se bomo igrali Ali je kaj trden most, kmalu so se nam pridružili še ostali otroci, 

igro pa smo izvedli skoraj vsi otroci iz vrtca hkrati. 
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12.16  Priprava za četrtek, 30. 5. 2013 

TEMA: Ljudski ples:  

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Zberem otroke, ki želijo sodelovati v dejavnosti. 

- Zaplešejo ljudske plese, ki jih želijo ponoviti. 

- Med plesi usmerjam otroke in sem jim je v pomoč pri dopolnjevanju. 

 

ANALIZA: 

Vzgojiteljice so po malici otrokom dale možnost, da se mi po želji pridružijo v avli. Prišlo je 

veliko otrok iz najstarejših skupin, najmlajši pa so se odločili, da se mi ne pridružijo. Vprašala 
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sem jih, kaj želijo zaplesati in tiste plese smo izvedli. Nek deček nas je med dejavnostjo 

zapustil, češ da je to postalo dolgočasno, ker vedno plešemo iste plese. Pustila sem ga oditi. 

Otroci skorajda niso potrebovali moje pomoči, organizacijo so prevzeli sami. Deklica iz 

najstarejše skupine, ki je zelo dominantna, je vse organizirala: kaj bodo plesali, kdo bo kaj 

izvajal. Ves čas je pogledovala k meni in čakala, da jo prekinem, vendar je nisem in to ji je 

zelo ugajalo. Pustila sem jo, da vodi. Odplesali so Ringa, ringa raja, Abraham ma sedem 

sinov, Ali je kaj trden most. 



 

- 79 - 

 

Lara Živec – diplomska naloga Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

12.17 Priprava za petek, 31. 5. 2013 

TEMA: Ljudski ples:  

CILJI: 

Globalni: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti 

Operativni: 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje skladnosti gibanja 

- otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša …) 

- otrok razvija gibalne sposobnosti 

- otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, otrok) 

METODE: metoda vodenja in pogovora 

OBLIKE: skupna 

METODIČNI POSTOPEK: 

- Zberem otroke, ki želijo sodelovati v dejavnosti. 

- Zaplešejo ljudske plese, ki jih želijo ponoviti. 

- Med plesi usmerjam otroke in sem jim v pomoč pri dopolnjevanju. 

- Pogovor o vseh plesih, ki smo jih plesali. 
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ANALIZA: 

Zadnji dan sem zbrala otroke. Dejavnost sem izvajala na igrišču. Tisti, ki je želel sodelovati, 

je iz skupine sam prišel na igrišče. Zaplesali smo, kar so otroci želeli. Na koncu sem jih 

vprašala, kaj jim je bilo všeč pri teh plesih in kaj ne. Vsem je najbolj bila všeč igra Ali je kaj 

trden most in takoj za tem ples Ringa ringa raja. Všeč so jim bile tudi prstne igre. Najmanj 

navdušeni so bili nad plesom Ob bistrem potoku je mlin, dečkom pa ni bil všeč ples Rdeče 

češnje rada jem, zato ker je samo ''za punce''. Otroci so obogatitvene dejavnosti dobro sprejeli 

in veliko sodelovali. Pričakovala sem, da bodo sodelovale samo deklice, vendar temu ni bilo 

tako. Odziv otrok je nasploh bil veliko boljši kot sem pričakovala. Zadovoljno sem zaključila 

zadnjo obogatitveno dejavnost. 
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13 UGOTOVITE OB RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

Hipoteza 1: Večina otrok se pozitivno odzove na ljudske plesne dejavnosti. 

Otroci so se na plesne dejavnosti pozitivno odzvali. Nekateri so v plesnih dejavnostih bolj 

uživali kot drugi in se večkrat tudi udeležili obogatitvenih dejavnosti, ampak pozitivno so se 

odzvali vsi. Nekatere ljudske plese smo morali večkrat ponoviti, ker so jim bili bolj všeč, 

nekaterih pa nismo ponavljali, ker jim niso bili všeč. Najbolj všeč od vseh plesnih dejavnosti 

jim je bila plesna igra Ali je kaj trden most, ki smo jo ponavljali v nedogled. Najmlajši pa so 

se najbolj pozitivno odzvali na prstne igre in ljudski ples Ringa, ringa, raja.  

 

Hipoteza 2: Ljudske plesne dejavnosti pripomorejo k celostnem razvoju otrok. 

Plesna vzgoja prispeva k celovitosti otrokovega razvoja. Otroci so pri plesanju ljudskih plesov 

razvijali koordinacijo, spoznavali in zavedali so se svojega telesa in spoznavali različne plesne 

korake. V vrtcu je izhodišče za delo nacionalni dokument – kurikulum in če izhajam iz njega, 

se otrok prek plesnih dejavnosti razvija na vseh področjih.  

 

Na področju gibanja otrok s plesnimi dejavnostmi razvija koordinacijo, moč, natančnost, 

vztrajnost, gibljivost, povezuje gibanje z elementi časa, ritma in prostora, zaveda se prostora, 

spoznava različne položaje in odnose med deli lastnega telesa, usvaja osnovne prvine ljudskih 

rajalni iger.  

 

Na področju jezika je vključen v komunikacijske odnose med odraslimi in otroci, izraža se s 

kretnjami, gibi telesa. Spoznava nove besede. 

 

Na področju umetnosti posluša in poje nove pesmi. Glasbo doživlja, se z njo izraža in 

komunicira. 

 

Na področju plesne umetnosti pa otrok spoznava in se uči gibov, gibalnih zaporedij. Otrok 

pleše s celim telesom, preizkuša svoje zmožnosti ter preizkuša zmožnosti gibanja 

posameznega dela telesa. Med plesnimi dejavnosti preizkuša hitra ter počasna gibanja, gibanja 

v različnim smereh ter oponaša gibanje vzgojitelja in drugih otrok.  
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Na področju družbe spoznava zgodovino, spreminjanje časa skozi stoletja. Spoznava različne 

običaje, ki so že pozabljeni in jih obuja. Spoznava, da se družba in ljudje skozi čas 

spreminjamo.  

 

Na področju narave spoznava skozi plesne igre svoje telo, njegove dele. 

 

Na področju matematike otrok zaznava prirejanje pri prstnih igrah, spoznava prostor, se uči 

izrazov za opisovanje položaje in se uči orientacije v prostoru.  

 

Hipoteza 3: Otroci se prek plesnih gibov učijo o kulturni dediščini.  

Otroke je tematika obogativenih dejavnosti zelo pritegnila. Skozi plesne dejavnosti so 

spoznavali zgodovino plesa, kulturno dediščino našega in širšega okolja ter običaje, ki jih do 

sedaj niso poznali. Z vključevanjem tematike kulturne dediščine v vrtce prispevamo k 

njihovem ohranjanju, saj imajo otroci to temo zelo radi. Zanima jih, kako so se včasih igrali, 

plesali, peli.  

 

Hipoteza 4: V vrtcu je premajhen poudarek na ljudskem izročilu. 

Za mano sta dve leti dela v vrtcu, veliko prakse in študentskega dela, vendar v vsem tem času 

nisem zasledila, da bi vzgojiteljice otroke namerno učile o ljudskem izročilu. Ko jih naučijo 

kakšno ljudsko pesem, jim ne povedo izvora, ne pogovarjajo se o tem, kaj ljudsko je in iz kje 

to izhaja. Prav zato sem se odločila za izvajanje obogatitvene dejavnosti na poudarku 

ljudskega plesa, ker tega prej nisem zasledila nikjer. 

 

Otroški ljudski plesi so zelo primerni za nastope za starše, saj se starši spomnijo na plese in 

igre, ki so se jih sami igrali v otroštvu. 
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14 ZAKLJUČEK 

Vsaka država, regija ima svoje ljudsko izročilo. Del tega izročila so tudi ljudski plesi, ki jih 

danes imenujemo kar folklora.  

Ples je že od nekdaj pomemben del družabnega življenja, vendar pa večina ljudi vidi ljudske 

plese kot zastarele in zato zanje ni ne časa ne zanimanja. In tako ljudski plesi počasi tonejo v 

pozabo. 

V diplomski nalogi sem raziskovala ljudsko plesno izročilo, predvsem otroške ljudske plese. 

Zdi se mi pomembno, da se le-to ohranja v vrtcih, saj bodo otroci to posredovali prihodnjim 

rodovom in prav je, da se ohranijo. Otroci se prek plesa telesno izražajo in z njim razvijamo 

njihove kognitivne sposobnosti, zato je pomembno, da ljudski ples v vrtcu ne zamre. S 

poučevanjem ljudskih plesov v predšolski dobi ohranjamo našo kulturno dediščino ter pri 

otrocih razvijamo ljubezen do plesa.  

V diplomski nalogi sem opisala plese, ljudske plese, še posebej sem se osredotočila na pomen 

plesa v predšolski dobi. Opisala sem metode poučevanja plesa, otroške plese, ki izhajajo iz 

folklore, in otroške prstne igre.  

V empiričnem delu sem na podlagi enomesečnega dela ugotavljala, ali otroke plesne 

dejavnosti pritegnejo, kako pomembna je plesna dejavnost za celoten razvoj in ali se prek 

plesnih dejavnosti učijo o kulturni dediščini. Ugotovila sem, da otroke plesne dejavnosti 

pritegnejo in jih radi izvajajo, hkrati pa sem potrdila svoje domneve, da se v vrtcu 

vzgojiteljice premalo zavedajo pomena ljudskih plesov in jih enostavno ne izvajajo (oziroma 

izvajajo vedno iste rajalne igre). V sam vzgojni načrt bi bilo treba dati večji poudarek na 

ljudski ples. Ko sem govorila z določenimi vzgojiteljicami, so mi nekatere povedale, da so 

leta nazaj obiskovale seminarje na temo ljudskih plesov in da ljudske plese izvajajo in jih 

vključujejo v vsakdanje življenje v oddelku, nekatere pa ljudskih plesov še same ne poznajo 

in jih zato ne vključujejo, saj nočejo učiti narobe. Pri posredovanju ljudskih rajalnih in prstnih 

iger pa je dobro, da poznamo metodiko plesne vzgoje, saj je pomembno, da otroke učimo 

postopno, hkrati pa moramo poznati tudi razvojno stopnjo otrok in njihove motorične 

sposobnosti.  
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Sem pa pri pisanju diplomske naloge naletela na težavo, saj sem ugotovila, da je zapisov o 

otroških ljudskih plesih zelo malo, čeprav se vedno več avtorjev ukvarja s to tematiko in 

upam, da bodo nekoč vsi otroški ljudski plesi zbrani v eni knjigi, ki bo na voljo v vrtcih.  

Četudi ljudski plesi niso več moderni, ne smemo dopustiti, da utonejo v pozabo. Vzgojitelji 

moramo poskrbeti za to, da se bo ljudsko izročilo še naprej ohranjalo in prenašalo iz roda v 

rod. Naša naloga pa je tudi, da najmlajše navdušimo za to vrsto plesa. In iz mojih izkušenj to 

ni težko. 
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