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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na tolminski punt kot na pomemben 

dogodek v svojem kraju. Zanimalo me je predvsem, kako iz zgodovinskega dogodka ustvariti 

dramatizacijo primerno za v vrtec. Uporabljala sem različne poglede na dogodek, in sicer: 

zgodovinski pogled, pogled iz področja ustnega izročila in pogled z vidika igre nekoč in 

danes.  

 

 Pri pripravah na praktični nastop sem uporabila različne pristope, ki sem jih v delu 

tudi opisala. V prilogah prilagam nekaj gibalnih zgodb, ki sem jih uporabila. 
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tolminski punt, ustno izročilo, stare igre, dramatizacija v vrtcu, priprava na dramatizacijo.



 

 

Tolmin peasant uprising as dance dramatisation in 

kindergarten 

 

SUMMARY 

 

In the diploma thesis I focused mainly on Tolmin peasant uprising as an important  

event in my town. I was mostly interested in how to make a dramatization of a  

historic event suitable for kindergarten children. I looked at the event from different  

perspectives, namely historical perspective, from the field of oral tradition and from  

the perspective of games in times past and today. 

 

While planning the lesson I used different approaches which I described in the  

diploma thesis. I added also some stories involving movement.. 
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1 UVOD 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

V svoji diplomski nalogi želim opisati pomemben dogodek iz zgodovine svojega kraja – 

tolminski punt. Najprej bom predstavila dejansko zgodovinsko dogajanje, nato pa bom 

opisala zgodbe, ki so nastale iz ustnega izročila. Na koncu bodo zgodbe iz leposlovja, ki 

jih bom črpala predvsem iz zgodb pisatelja Franceta Bevka.  

 

     V vrtcu bom otroke seznanila z zgodbami, ker pa ni veliko literature na to temo, bom 

uporabila tudi stare tolminske igre, pesmi in deklamacije (Kamenčki, 2005), (ljudsko 

izročilo). 

Na kratko bom predstavila tudi vrste gibno-plesnih dejavnosti (Kroflič in Gobec, 1995). 

Udejanjila bom tudi znanje, ki smo ga usvojili na fakulteti pri predmetu metodika 

plesne vzgoje (vodena vizualizacija, kretanje, gibalne in rajalne igre, gibalne zgodbe) 

(zapiski). 

 

Praktični del 

Iz odziva otrok bom razbrala, katera zgodba, pesem ali deklamacija jim je najbolj všeč. 

Z igro in gibom se bomo naučili predstaviti zgodbo, pesem ali deklamacijo na različne 

načine. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 

 

Namen  

Otrokom želim tolminski punt in igre iz tistega obdobja približati na različne gibalne 

načine. Uporabila bom vodene vizualizacije, gibalne zgodbe, gibalne in rajalne igre, 

kretanje ob petju pesmi iz starih časov, masaže …   

 

 

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

 Predstaviti dejansko zgodovinsko ozadje tolminskega punta. 

 Predstaviti ustno izročilo. 



 

2 

 

 Zapisati stare pesmi, deklamacije in izštevanke, ki izhajajo iz Tolminskega. 

 Predstaviti gibalne metode, ki jih lahko uporabimo v vrtcu. 

 Predstaviti potek usvajanja gibalnega izražanja določene zgodbe. 

 Ugotoviti, ali se lahko otroci naučijo različnih metod gibanja. 

 Ugotoviti način, kako otrokom tematiko približati.  

 Ugotoviti pomen pripomočkov (scena, kostumi, rekviziti). 

 Kako otroci dojemajo tolminski punt (kot zgodbo ali kot dejansko dogajanje). 

 

Hipoteze  

V skladu s postavljenimi cilji sem postavila naslednje hipoteze: 

 Zanimalo me bo, kako dolgo otroci potrebujejo, da usvojijo različna gibanja. 

 Opazovala bom, kako pomembna sta za otroke kostumografija in scenografija? 

Kako se obnašajo v eni in kako v drugi situaciji. 

 Je za otroke pomembno, da vedo ozadje dogodkov, ki jih uprizarjajo? 

 Je predhodna priprava pomembna za izvedbo plesne dramatizacije. 

 Opazovala bom, kako se je vedenje in odnos do tolminskega punta spremenil z 

dodatno razlago in pripravo na predstavo. 

 

1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 

 

V skupini triindvajsetih otrok, starih od štiri do pet let, bom uporabila deskriptivno in 

eksperimentalno metodo. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

 

 V diplomski nalogi opisujem zgodovino tolminskega punta. Vplivu tega 

dogodka se približujem s treh strani, in sicer z zgodovinske, literarne in z vidika 

ustnega izročila. 

 V praktičnem delu povzemam različne načine. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

Teoretični del sem razdelila na tri dele. Najprej sem zapisala zgodovinsko dogajanje pred 

puntom, v času punta in posledice, ki so vplivale na ustno izročilo Tolminskega. 

O krutih grofih, ki so imeli v oblasti Tolminsko, kroži veliko zgodb. Nekaj sem jih 

opisala v drugem delu.   

Tretji del pa govori predvsem o tolminskem puntu v leposlovju. Tej temi se je še 

posebej posvečal pisatelj France Bevk. 

 

2.1.1 Zgodovinsko ozadje tolminskega punta 

 

Ob zatonu srednjega veka, ko se je težišče gospodarske moči premikalo z gradov in gosposkih 

dvorov v naglo razvijajoča se mesta, v meščanske, trgovske in denarne hiše, je celoten 

fevdalni sistem zabredel v globoko gospodarsko krizo. Cesar in vojvode niso imeli denarja za 

svoje dvore in za plačevanje najemniških vojsk, plemiči niso imeli denarja za »stanu primerno 

življenje« ter za zakupnine deželnemu knezu, in vse je pritisnilo na tistega, ki je bil na dnu 

družbene piramide, na kmeta (Slovenija 1990: kronika slovenskega prelomnega leta v besedi 

in sliki). 

 

Tolminsko je skupaj s svojimi prebivalci spadalo pod Avstro-Ogrsko monarhijo. Za časa 

tolminskega punta je vladal cesar Karel VI., oče znane habsburške cesarice Marije Terezije.
 

Upor kmečkih podložnikov, ki so ga na pomlad leta 1713 začeli tolminski kmetje in ki se je 

od konca meseca marca skozi ves maj do začetka junija širil po Tolminskem, Brdih, ožjem 

Goriškem, goriški Furlaniji, Krasu, Brkinih in severni Istri, je bil zadnji veliki kmečki upor na 

Slovenskem. V okviru slovenskih upornih kmečkih gibanj ima posebno mesto, ker je bil prvi 

večji upor proti državni oblasti, za razliko od predhodnih gibanj, ki so se merila predvsem 

proti fevdalni gospodi.
 

 

Nesoglasja med tolminskimi podložniki in njih gospodarji imajo dolgo zgodovino. Od 

leta 1515 do 1700 je ugotovljenih vsaj dvajset različnih upornih gibanj, ki so bila v okviru 

meja tolminskega glavarstva uperjena proti posvetni oblasti in cerkvi. Že od samega začetka 

18. stoletja so se Tolminci prepirali s svojim glavarjem Jakobom Antonom Coroninijem. Tako 
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so ohranjeni podatki o Tolmincih, ki so se upirali plačevanju »novega davka«
1
 in davka od 

ognjišč. 

 

 Številnim bremenom, ki jih je moral podložniški stan nositi, so se zdaj pridružila še 

nova (v obliki davkov) in da bi bila mera nezadovoljstva polna, so se iz leta v leto vrstile slabe 

letine, razsajala je živalska kuga, habsburška monarhija pa je bila od leta 1700 do 1714 

zapletena v tako imenovano špansko nasledstveno vojno.  

Zakup novih državnih davkov je za Goriško prevzel meščan Jakob Bandel iz Gorice; pri 

svojem delu pa je bil zelo natančen in strog, kar mu je prinašalo tudi osebne koristi. Tolminci 

so bili s plačevanjem davkov v precejšnjem zaostanku, zato je Bandel vse huje pritiskal na 

kmete, med katerimi je začelo vreti. Povod za upor je bilo trdo ravnanje zakupnika Bandla, ki 

je hotel Tolmince prisiliti k plačevanju davkov tako, da je na podlagi predhodnega ukaza zaprl 

nekaj tolminskih rojakov, ki so prišli v Gorico po poslih. Ta dogodek naj bi se zgodil okoli 

15. marca 1713. Deset dni za tem, natančneje v ponedeljek, 27. marca 1713, se je okoli 500 

Tolmincev najverjetneje zbralo z namenom, da gredo v Gorico in osvobodijo zaprte. V 

Solkanu je nanje naletel tolminski glavar Coronini, ki je jezdil v Tolmin. O srečanju z uporno 

množico je obvestil namestnika deželnega glavarja grofa Leopolda Adama Strassolda, ki je 

zaukazal vojno pripravljenost goriške mestne posadke. K upornikom je pošiljal sodnika, ki naj 

bi jih pregovoril k nenasilnemu umiku, toda brez uspeha. Tolminski kmetje so trdno vztrajali 

pri zahtevi, da želijo obračunati z Bandlom, Strassoldo pa se je odločil, da jih razžene s svojo 

najemniško vojsko. 

 

Prvo podobo upora in neomajnosti kmečkih zahtev pa so pokazali dogodki naslednjega dne, v 

torek, 28. marca 1713. Uporni kmetje so se že zgodaj zbirali pri cerkvi sv. Roka v Solkanu. 

Kolikšno je bilo njih število, iz virov ni mogoče natanko ugotoviti. V pismu glavarjevega 

namestnika Strassolda je razvidno, da se jih je v Solkanu zbralo okoli 2000 in več, toda ko so 

kasneje kmetje vdrli v Gorico, jih je bilo po istem viru že 6000. 

 

 Po prihodu Tolmincev v Gorico so predstavniki puntarjev Strassoldu jasno povedali 

namen njihovega prihoda v Gorico ter mu povedali svoje zahteve: osvoboditev rojakov, ki jih 

je par dni prej dal zapreti Bandel, osvoboditev kmetov, ki jih je prejšnjega dne v Solkanu 

zajelo Strassoldovo spremstvo, in končno, obračun z Bandlom. Strassoldi jim je ugodil samo 

                                                   
1
 »Novi davek« je bil davek na meso in vino, ki ga je habsburški cesar Karel VI. uvedel leta 1713. 
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pri prvi zahtevi, ne glede na to, da je meščanski sodnik Brunetti obljubil ugoditev vseh 

njihovih zahtev. Predstavniki so se umaknili z namenom, da sestavijo pritožbo. Toda ta čas je 

v Gorico prispelo več puntarjev, predvsem iz kanalskega gospostva. Uporniki se s pritožbo 

niso več zadovoljili, pač pa so zahtevali osvoboditev vseh davkov. Čutili so se močne in 

sposobne, da ustrahujejo gosposko.  

 

 V upornem vzdušju, v kakršnem je valovalo goriško mesto popoldne 28. marca 1713, 

je bilo pričakovati, da bi na kakršenkoli nasilen poseg oblasti, množica lahko silovito 

odgovorila. Strassoldi zato ni streljal s topovi, pač pa se je umaknil na grad in izpustil vse 

ujete Tolmince. 

Ob odhodu iz Gorice spet nastopi Brunetti, ki je kmetom izročil ujetnike; pri tem pa so kmetje 

obljubili, da se bodo takoj vrnili domov. Brunetti je kmete tudi odvrnil od namere, da porušijo 

Della Torrejevo hišo na Travniku. Ko pa so pred mestom zahtevali popolno osvoboditev od 

vseh davkarjev, so se končno zadovoljili z zagotovilom, ki jim ga je posredoval Brunetti, da 

bodo poiskali vse pritožbe proti Bandlu, da ta ne bo več smel pleniti njihovega premoženja in 

da bo vse poskrbljeno, da v prihodnje ne bodo drugega plačevali kot tisto, kar je zapisano v 

cesarskih ukazih.  

 

 Toda zaradi dejstva, da se je moral pogajati s svojimi podložniki, da se je bil 

pripravljen postaviti po robu uporu in je moral ugoditi njihovim zahtevam, ne nazadnje zaradi 

skrb vzbujajočih novic iz drugih krajev, se guverner Strassoldo odloči prositi cesarja, naj 

pošlje vojake, da vzpostavijo red v celi pokrajini. 

 

Iz tega obdobja velikega tolminskega punta so ohranjeni podatki še o nekaterih drugih 

epizodah. Uporniki so 29. marca napadli kanalsko mitnico, istega dne so napadli tudi mitnico 

v Ročinju. 29. in 31. marca je bil napad na mitnico v Kobaridu. Kobariškemu mitničarju so 

pobrali živila in premično premoženje ter denar. Na zahtevo kmetov je mitničar izdal pismeno 

potrdilo o odpravi novih mitnin in posebej mitnice v Kobaridu (Branko Marušič, 1973). 

 

 Potem je bilo videti, da se je upor unesel, vendar so se k uporu dvignili tudi kmetje v 

Rihenberku in Komnu. Hoteli so odpravo vseh davkov. Na Krasu so se povezali v kmečko 

zvezo. Graščaku v Rihenberku je prišlo na pomoč 50 vojakov, toda v primerjavi s kmeti so 

bili vsekakor prešibki. Uporniki so jih pred gradom izzivali, naj le pridejo ven, če si upajo. 
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Pri Devinu je grad obkolilo približno 7000 kmetov, toda ko so z gradu začeli streljati s topovi, 

jih je nekaj padlo, drugi pa so pobegnili.  

Ker se je upor širil, je cesarjev dvorni svet sklenil, da pošlje na Tolminsko 600 vojakov 

nemške pehote in 200 konjenikov. Prvi so prišli krajišniki iz Vojne krajine. Najprej so 

pokorili Rihenberk, v nekaj dneh pa so po Krasu nalovili 60 uporniških voditeljev.  

Glas o divjih krajišnikih je segel tudi do Tolmincev. Odločili so se, da gredo Kraševcem na 

pomoč. Zbralo se jih je okoli tisoč. Na poti proti Krasu so 14. junija 1713 pri Solkanu zadeli 

na vojake. Prišlo je do obstreljevanja, kmetje so na vojake metali tudi kamenje. Ko je 

krajišnik enemu izmed Tolmincev razbil glavo, so se kmetje umaknili. S tem so krajišniki 

obvladali vso Tolminsko. Krajišniki so odšli konec junija, prišlo pa je nemško vojaštvo. 

Ostalo je do konca septembra in lovilo pobegle upornike.  

Spomladi 1714 je bilo 150 kmetov obsojenih na ječo, enajst voditeljev upornikov pa na smrt. 

Obglavili so jih na Travniku v Gorici, jih razčetverili, dele trupel pa obesili ob poti v Solkan, 

v Panovcu in Grojni (Švajncer Janez, 1992). 

 

 

2.1.2 Tolminski punt v ljudskem izročilu 

 

V ljudskem izročilu zgodb o puntu tako rekoč ni. Se pa nepoštenost posestnikov Tolminskega 

odraža v izročilu. Vsak iz širše okolice Tolmina zna povedati vsaj kakšno zgodbo, o katerem 

izmed pohlepnih grofov.  

Odnos grof – kmetje je z grofovske strani vedno prevarantski, pohlepen in požrešen, medtem, 

ko so kmetje tisti, ki trpijo in so zato bolj iznajdljivi. Grofa na koncu vedno zadane pravična 

»kazen božja« (ga pojejo uši, ga prideta iskat smrt in hudič hkrati …) ali pa so kmetje bolj 

iznajdljivi in prelisičijo grofa na tak način, da se grof boji priti nazaj.  

 

 Starejši ljudje še danes radi pripovedujejo otrokom o tem, kako so kmetje ugnali vse 

grofe, ki so jih mučili in izkoriščali. Zgodbe so kratke in se od pripovedovalca do 

pripovedovalca razlikujejo v podrobnostih. V naslednjih vrsticah bom zabeležila nekaj zgodb, 

katera bistva so enaka v vseh različicah pripovedovanja. 
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2.1.3 Kmet je rešil grofu življenje 

 

Eden izmed kmetov ni hotel plačati svoje tlake. Grof mu zagrozi, da ga bo zaprl v ječo, kmet 

pa ga opomni, da bo kmalu čas, da gre grof na lov in da ga lahko uporabi kot goniča. Na lovu 

je merjasec napadel grofa in kmet je grofu rešil življenje.  

Grof mu v zahvalo obljubi za volovsko kožo zemlje tam, kjer želi. Kmet je bil pa prebrisan in 

je volovsko kožo razrezal na jermene in z njimi obkrožil velik kos rodovitne zemlje.  

 

2.1.4 Kako so grofa uši pojedle 

 

Grof je zelo rad mučil svoje podložnike. Ker že ni vedel več, kaj bi se spomnil, da bi kmetom 

zagrenil življenje, je ukazal Poljubinjcem,
2
 naj z zidom ogradijo podnožje gradu, da bo lahko 

imel divjad za lov ograjeno. To je ukazal ravno takrat, ko je za kmete veliko dela z žetjem 

žita. Kmetje so ga morali ubogati. Grof jih je opazoval skozi lino svojega gradu, kako garajo. 

Svojega služabnika je pošiljal poslušat, kaj pravijo o njem. Dvakrat se je služabnik vrnil z 

vestjo, da ga Poljubinjci kolnejo in preklinjajo. Tretjič pa se vrne in grofu pove, da molijo, da 

bi jih Bog rešil grofa.  

Ko grof zasliši te besede, se začne praskati in iz njegovega živega telesa začnejo mrgoleti 

velike uši in ga gristi. Tako so uši pojedle grofa. 

 

2.1.5 Pijani Grof 

 

En izmed tolminskih grofov pa je bil pijanec. Prirejal je gostije in pijančevanja. Nekega 

večera spet organizira gostijo, toda ugotovil je, da točaji prepočasi polnijo njegovo kupico, ki 

je bila vedno prazna. Zato je ukazal, naj prinesejo sode vina v dvorano, kjer je bila gostija. Ko 

se je to zgodilo, se je grof ulegel pod sod in iz pipe točil vino kar v usta. Seveda je bil kmalu 

tako poln vina, da je pod sodom zaspal.  

Zjutraj so prišli na grad kmetje in dobijo opite goste in grofa, ki je ležal pod sodom in spal. 

Nato se posvetujejo in ga zaprejo v sod in spustijo v Sočo, da je odplaval po nji navzdol. V 

                                                   
2
 Poljubinj – vas v bližini Tolmina. 
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Gorici so ga ljudje rešili, grof sam pa se iz strahu ni želel več vrniti v Tolmin (Janez Dolenc in 

ostali, 1992). 

 

2.1.6 Poljubinjska lakota 

 

Grof si je zelo želel dobiti v roke rodovitno ozemlje pod imenom Dobrave. Toda Dobrave so 

imeli v lasti Poljubinjci. Grof se je odločil za zvijačo. Poljubinjske kmete je povabil na 

večerjo. Najprej jim je stregel slabše jedi, nato pa zmeraj le boljše. Silil jih je s pijačo, ko je 

ocenil, da so kmetje dovolj opiti, jim je rekel, naj mu dajo Dobrave, v zameno pa bo on 

priredil dvakrat na leto takšno gostijo.  

Kmetje so ponudbo zavrnili, toda grof je takoj zahteval plačilo za večerjo (en tolar). Kmetje 

so bili brez denarja in so morali en za drugim predati svoj delež Dobrav. Samo eden izmed 

kmetov je imel en tolar s seboj. Njegov del mu je ostal.  

Ljudje pa Poljubinjcem še vedno radi ponagajajo s tem, kako so pojedli Dobrave. 

 

2.1.7 Grof Menin 

 

Bil naj bi najhujši od vseh grofov. Bil je požrešen, rad je pijančeval. Rad je mučil ljudi, 

goljufal je pri davkih; skratka bil je zelo hudoben. Ko je bil čas za plačilo davkov, je imel 

eden izmed kmetov en sold premalo za plačilo. Kmet milo prosi in obljubi, da bo čez čas 

poplačal manjkajoči sold, toda grof ga vrže v ječo. Kmetova žena je zaman hodila prosit grofa 

za usmiljenje. Nekega dne pa pride na grad h grofu sin kmeta in se predstavi kot čarovnik. 

Grofu pokaže vse mogoče trike, kar jih je znal. Nakar Menin v ogledalu, ki naj bi kazalo 

prihodnost, zagleda smrt. Te se je pa zelo bal. Čarodej mu da čarobno stekleničko, v katero 

lahko ujame smrt. Stekleničke pa ne sme več odpreti, če ne mu bo pobegnila. Za plačilo dobi 

sin samo kosti svojega očeta. Pošlje ga k vragu, zato pride tiste noči po grofa sam vrag. Menin 

ga ujame v stekleničko, a nanj se je tiste noči spomnila tudi smrt. Grof se dogovori z vragom, 

da ga spusti, toda šele po grofovi smrti ga lahko vzame s kožo in kostmi. Vrag izgine, grof 

ujame smrt v stekleničko, toda ne najde pa pokrovčka steklenice – seveda, vzel mu ga je vrag. 

Tako je tiste noči smrt vzela grofa Menina, nato pa ga je vzel še vrag s kožo in kostmi  

(po pripovedovanju moje babice). 
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2.2 TOLMINSKI PUNT V KNJIŽEVNOSTI 

 

Na tolminski punt in izkoriščevalske grofe lahko naletimo tudi v književnosti. V leposlovju 

najdemo kar nekaj del Franceta Bevka. Ljudsko izročilo o grofih je zapisal v svoji knjigi  Tri 

povesti o tolminskih grofih, tolminski punt pa je opisal v istoimenski knjigi in v dveh 

knjižicah  Iskra pod pepelom in Iz iskre požar.  

 

2.3. PLESNA VZGOJA 

 

Plesna vzgoja je vzgojna in učna metoda, katere sredstvo je oblikovanje, izražanje in 

ustvarjanje z gibom. 

 

Ustvarjanje z gibom poteka skozi igro. Vsebuje vse psihološke značilnosti igre, zato je kot 

celostna vzgojno-izobraževalna metoda enako učinkovita ne glede na starost. 

 

Ko opredeljujemo področje plesne vzgoje na predšolski in razredni stopnji, moramo razjasniti, 

zakaj v plesno vzgojo niso vključeni ljudski ples, družabni ples in klasični balet. V vseh 

naštetih plesnih zvrsteh je namreč v ospredju oblika, ki so jo ustvarili odrasli. 

 

2.3.1 Vrste gibno-plesnih dejavnosti 

 

Splošne smotre plesne vzgoje na predšolski stopnji in kasneje dosegamo z različnimi gibno-

plesnimi dejavnostmi in usmerjenimi gibno-plesnimi igrami, ki jih lahko razporedimo v več 

vrst glede na njihove značilnosti. Vsem je skupno, da so igralne gibalne dejavnosti, saj jih 

otroci (pa tudi odrasli) doživljajo kot igro, z vsemi prijetnimi občutji, ki so značilne zanjo.  

 

Vrste gibno-plesnih dejavnosti ali usmerjenih plesnih iger so: ples in ponazarjanje z gibanjem, 

plesno uprizarjanje in dramatizacije, rajalne igre, didaktične igre. Didaktična igra v širšem 

smislu je vsaka gibno-plesna igra, saj si otrok z njo razvija psihomotorične sposobnosti in 

pridobiva psihomotorična, socialna in intelektualna znanja. Posamezne vrste zaposlitev 

predstavljajo zasnovo kasnejše diferenciacije plesnih področij. »Ples« kot posebna vrsta 
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plesne dejavnosti je zasnova individualnega plesnega izražanja in ustvarjanja. »Ponazarjanje« 

je zasnova kasnejših gledaliških disciplin pantomime in mime. »Plesna dramatizacija« z 

uprizarjanjem vsebuje zasnove plesnega gledališča, koreodrame ter prvine gledališke vzgoje. 

»Rajalna igra« je zasnova ljudskega in družabnega plesa odraslih. Z »didaktičnimi igrami« pa 

želimo razvijati specifične gibalne in tudi druge sposobnosti. 

 

2.3.2 Ples in ponazarjanje 

 

Ples, kot vrsta gibno-plesne dejavnosti v ožjem pomenu, je prosto gibalno ustvarjanje in 

izražanje. Je gibalna izmišljarija ob spodbudi, ki je lahko zunanja ali notranja. 

Zunanja spodbuda je lahko glasba, ki sproži ples – gibalno ustvarjanje, gibalno izmišljarijo, 

ko otrok doživlja ritem, melodijo in to neposredno izraža v gibanju. Zunanja spodbuda za ples 

je lahko tudi predmet, ki sproži gibalno ustvarjanje, gibalno izmišljarijo.  

 

Notranja spodbuda za ples, gibalno ustvarjanje in gibalno izmišljanje so notranje predstave, 

ki izhajajo iz predhodnih doživetij in iz domišljijskih predstav posameznika.  

 

2.3.3 Plesna dramatizacija in uprizarjanje 

 

Tu gibalni izraz izhaja iz doživljanja zgodbe in medsebojnih odnosov junakov v zgodbi. 

Plesna dramatizacija in uprizarjanje pomeni samostojno spontano ali usmerjeno gibno-plesno 

igro, ki izhaja iz resničnega ali izmišljenega dogodka ali pa iz literarne osnove. Plesno 

dramatizacijo vodimo s pripovedjo o dogajanju. Vlogo pripovedovalca ima lahko tudi otrok. 

Plesna dramatizacija navadno vključuje še druge vrste plesnih dejavnosti, zlasti ples, včasih 

tudi rajalno igro. 

Plesna dramatizacija je hkrati tudi temeljna igralna dejavnost, prek katere uvedemo govorjeno 

besedno dramatizacijo. Ta naj se razvije iz gibalnega dogajanja, tako da otrok vsebino 

celostno doživi in jo spontano dopolnjuje z besedo. Obvladovanje besedila prek gibanja v 

prostorski situaciji je oblika naravnega učenja. Besedno izražanje je v naravni povezavi z 

gibanjem bolj doživeto in zapomnitev lažja ter učinkovitejša. 
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Spodbude za plesno uprizarjanje so poleg literature, glasbe, kostumskih in scenskih 

pripomočkov tudi lutke. Na otrokovi ali vzgojiteljevi roki usmerjajo v gibanje, značilno za 

določeno lutko. 

 

2.3.4 Rajalne igre – ljudske rajalne igre 

 

Rajalne igre so skupinski ljudski plesi, pretežno otroški plesi, ki se povezujejo s petjem ali 

govorjenim besedilom v nedeljivo celoto. Zanje je največkrat značilna krožna prostorska 

oblika, kar označuje sama beseda »raj« ali »rej«.
3
 

Ločimo rajalne igre z vlogami in brez vlog. V igrah z vlogami ima eden izmed otrok posebno 

vlogo, ki mu določa drugačno gibanje, npr. vrtenje v sredini kroga, hoja okrog kroga itn. V 

rajalnih igrah brez vloge se vsi otroci gibljejo enako. 

 

2.3.5 Ustvarjalne rajalne igre 

 

Rajalne igre skupno z otroki tudi sami ustvarjamo. Mnoge pesmi naših in tujih skladateljev 

nastajajo prav za rajanje. Njihov glasbeni motiv in besedilo usmerjata v ustvarjanje gibalnih 

motivov, v gibanje skupine v prostorski formaciji – v krogu, vijugi, »polžu«, dvojicah itn. 

K ustvarjanju rajalne igre lahko spodbujajo tudi ljudske in umetne pesmi, ki niso posebno 

namenjene za rajanje. To so ritmična besedila, izštevanke ter različne instrumentalne glasbe.  

Ustvarjalna rajalna igra je lahko ilustracija vsebine petega ali govorjenega besedila. Lahko pa 

je večji poudarek na gibalnem motivu, ki je abstrakcija besedila, prikaz bistvenih značilnosti 

besedila (npr. sonce − gibanje skupine v krogu). Tako imamo pravzaprav dve vrsti rajalnih 

iger: ilustrativno in abstraktno. Slednja je bližja značilnostim ljudskih plesnih motivov, ki 

pogosteje temeljijo na ritmu ter bistvenih gibih in oblikah, izluščenih iz besedila kot pa na 

neposrednem uprizarjanju besedila. 

                                                   
3
 Izpeljanki iz nemščine: der Reigen – ples v krogu. 
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V rajalne igre vključujemo tudi gibalne igre, ki nimajo izrazitih melodičnih in ritmičnih 

značilnosti, vendar temeljijo na pravilih gibanja skupine in posameznika v prostoru in na 

govorjenem besedilu (Trden most; Mati, koliko je ura …). 

 

2.3.6 Didaktične igre 

 

Didaktične igre so namenjene razvijanju sposobnosti in pridobivanju znanja. Zanje je značilno 

znanje, da so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih. 

V plesni vzgoji je malo posebej oblikovanih didaktičnih gibno-plesnih iger. Nekaj je rajalnih 

in gibalnih iger s pravili, ki jih glede na njihove značilnosti prištevamo k didaktičnim igram.  

Plesna vzgoja se povezuje z glasbeno-didaktičnimi igrami, ki marsikdaj potekajo skozi 

gibanje. Tu je gibanje sredstvo za spodbujanje glasbenih sposobnosti, tako kot je glasba eno 

izmed sredstev za spodbujanje gibalnih in plesnih sposobnosti. 

 

S plesom kot vrsto plesne igre spodbujamo predvsem otrokovo individualno izražanje in 

ustvarjanje in mu kot posamezniku omogočamo uveljavljanje in samopotrjevanje.  

S plesno dramatizacijo prav tako spodbujamo individualno izražanje, pa tudi skupinsko 

ustvarjanje. Posameznik se uveljavlja kot član skupine, ki deluje v medsebojni povezanosti, v 

medsebojni odvisnosti. 

Z obvladovanjem gibalnih motivov in ustvarjanjem gibalnih motivov v rajalni igri, otrok 

razvija različne gibalne in kompozicijske sposobnosti. Seveda si razvija tudi posluh, občutek 

za ritem, se uvaja v petje, izčiščuje govor, pridobiva prostorske predstave itn. Neposreden 

telesni stik – dotik v rajalni igri  nudi otroku občutje varnosti in pripadnost skupini. Ker je za 

izvedbo potrebna enotnost in skladno delovanje skupine se posameznik na ta način usklajuje s 

skupino, se vanjo vključuje. Ob ritmičnem gibanju v rajalni igri otrok doživlja ugodje. 

Z didaktično igro spodbujamo razvoj gibalnih, plesnih in drugih sposobnosti. Podrejanje 

skupno dogovorjenim pravilom igre usmerja otrokov socialni razvoj (Kroflič B., Gobec D., 

1995).
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3 PRAKTIČNI DEL  

 

Leta 2012 sem v VVZ Ilke Devetak Bignami opravljala pripravništvo kot prostovoljka. S 

tedanjo mentorico, vzgojiteljico Leo Dakskobler sva izvajali projekt »Kamenčki, palčke in še 

kaj«. To skupino otrok sem spremljala tudi naslednje šolsko leto (2012/2013), v katerem so 

svoje znanje o tolminskem puntu obnovili.  

Dvoletni projekt bom opisala v svojem praktičnem delu diplomske naloge, saj sem aktivno 

pomagala pri izvedbi. Povzela bom tudi poročila nastopov in opazovanj, ki sem jih izvajala.  

 

3.1 PROJEKT »KAMENČKI, PALČKE IN ŠE KAJ«  

 

Navdih za ta projekt je prišel s strani otrok. Zastavili so vprašanje, ali so se nekoč tudi igrali s 

takimi igračami, kot se uporabljajo zdaj. To vprašanje je nato odprlo še veliko stvari, ki so 

zanimale otroke. 

Tako smo izpolnili tri risalne liste po KWL metodi
4
 Kaj že vem; Kaj bi rad izvedel; Kje bom 

to izvedel.  

Ugotovila sem, da nekateri otroci vedo veliko stvari na to temo, nekateri pa manj.  

 

Naše prvo dejanje je bil obisk Tolminskega muzeja. Tam nam je kustosinja Karla Kofol 

predstavila življenje otrok, pa tudi starejših ljudi v času tolminskega punta, tj. v baročnem 

času. Postopoma smo šli od novejših igrač in iger do starejših. 

 

Otroci so ugotovili, da so bile nekoč igrače iz naravnih materialov. Po obisku muzeja smo se 

dogovorili, da bomo poizkusili biti nekaj časa kot naši predniki, in sicer, da bomo nadomestili 

svoje moderne plastične igrače za igrače iz bolj naravnih materialov.  

 

Tako so namesto kock na police prišle paličice in kamenčki, plišaste živali so nadomestile 

spletene in kvačkane, dojenčke pa so nadomestile punčke iz cunj. Poiskali smo tudi nekaj 

tablic in jih v likovnem kotičku ponudili kot možnost ustvarjanja s kredami. 

 

                                                   
4
 KWL (angl.) – Know, Want, Learn – Ta metoda je uporabna, saj zaobjema tri pomembne mejnike pri učenju: 

Kaj že vem (Know), Kaj bi rad/a izvedel/a (Want), Kaj sem se naučil/a (Learn). Pogosto pa se doda še en 

razdelek: Kje bom to izvedel/a (O tem si lahko več preberemo na www.studygs.net/texred3.htm). 
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V knjižnici smo poiskali knjige, ki govorijo o igrah otrok nekoč. Našli smo dve knjigi, in sicer 

Kamenčki: pesmice, igrice in prav'ce s Krasa, Brkinov in Vipavskega ter Pastirčki pri kresu 

in plesu (zbirka pesmi), 1920. Dejanske literature, ki govori prav o otrocih in njihovih igrah 

praktično ni. To je bil vzrok, da smo se zadovoljili tudi z igrami, ki so nastale po baročnem 

obdobju, so se jih igrali tudi naši predniki (babice in dedki). O igricah smo povprašali prav 

slednje in kmalu smo imeli veliko število iger. 

 

 

3.1.1 Kipe metat 

 

Otroci se postavijo v kolono. Eden izmed otrok prime prvega otroka pod roko, ga zavrti in 

potisne. V takem položaju, kot otrok pristane, v takem »okamni«. Tako otrok »razmeče« vse 

otroke in na koncu izbere kip, ki mu je najbolj všeč. Najlepši kip je nato metalec. 

 

3.1.2 Ali je kaj trden most? 

 

Dva otroka se primeta za roke in tvorita most, vsak od njiju pa si izbere eno besedo, ki bo 

njuno geslo. Otroci se postavijo v kolono in hodijo po prostoru. Ko pridejo do mostu, vodja 

kolone vpraša: »Ali je kaj trden most?«  

Otroka, ki sta most, odgovorita: »Kot skala kost!« 

»Ali gre lahko naša vojska skoz'?« 

»Če nam pustite zadnjega konjička!«
5
 

»Prav!« 

Most dvigne svoje roke in kolona gre pod njim. Zapornice se zaprejo, ko gre zadnji otrok pod 

mostom. Zadnji otrok je »ujet« med otrokoma, ki sta zapornici. »Zapornici« povesta otroku 

geslo. Ko otrok izbere geslo, se postavi za ustrezno »zapornico«. Igra se konča, ko ni več 

kolone in ko otroci ugotovijo, na kateri strani je več otrok. 

 

3.1.3 Gnilo jajce 

 

Otroci sedijo v krogu, eden izmed otrok pa je kokoš, ki nosi svoje jajce v krogu. Pri tem poje: 

»Gnilo jajce jaz imam, pa nikomur ga ne dam.« Otroci imajo za seboj le roke in tipajo, če jim 

                                                   
5
 Tu se verzija besedila od vasi do vasi razlikuje. Eni rečejo kozlička, telička, oslička … V naši skupini smo se 

odločili da bomo uporabili konjička, saj je za takšno verzijo vedela večina otrok. 
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je kokoš morda dala svoje jajce. Če da kokoš otroku jajce, in otrok to opazi, mora otrok teči 

za kokošjo v krogu in jo ujeti, kokoš pa se mora usesti na njegovo mesto. Če je otrok ne 

ujame, postane on kokoš. Če jo ujame, postane kokoš smrdljivo jajce na sredini in tisti, ki jo 

je ujel, postane nova kokoš. Če pa otrok ne ugotovi, da sploh ima jajce, ga kokoš potreplja po 

rami in tako ta otrok postane gnilo jajce. Po enem krogu lahko gre otrok nazaj sedet v krog.  

 

3.1.4 Marička – Kraljička  

 

Marička sedi v plešočem krogu in miži. Otroci rajajo okoli nje in govorijo: »Marička je 

kraljička, lepa kakor ptička, zlato krono nosi, za beli grošek prosi.« Eden izmed otrok ji da 

kamenček v dlan. Otroci rečejo: »Vran te je piknil!« in zdaj mora Marička ugotoviti, kdo je 

vran. Otroci jo spodbujajo: »Črna nočka, bel je dan – išči, išči – kdo je vran!« Če ne ugotovi ji 

otroci rečejo: »Išči, išči do noči, ta je bil, ki zdaj kriči!« in ko Marička ugotovi, kdo je bil 

vran, se zamenjata  vran postane Marička, Marička pa gre k otrokom v krog (Bevk F., 1974).  

  

3.2 PASTIRSKE IGRE – KDO JE VIDKU SEŠIL SRAJČICO 

 

Program so s svojimi predlogi sestavili otroci sami. Vadili smo brez kostumov, nato pa smo v 

kostumih igro predstavili prijateljem iz vrtca. Gledalcem je bila predstava zanimiva in pri 

nekaterih ljudskih pesmih so tudi sami zapeli zraven.  

 

Predstavo za starše smo izvedli v večnamenski dvorani Tolminskega muzeja. Posebno okolje, 

kostumi in gledalci so naredili svoje in otroci so padli v vzporedni svet. Prelevili so se v čisto 

prave pastirje in pastirice. Poseben čar pa je bilo tudi to, da so se sproti – zelo strpno in 

potrpežljivo – dogovarjali katero igro se bodo igrali. 

 

3.3 NADALJEVANJE PROJEKTA ČEZ ENO LETO 

 

 Leto 2013 je povezano s 300-letnico tolminskega punta. Ta obletnica živi in diha z mestom in 

okolico, zato je bilo naravno, da so se otroci
6
 želeli pogovarjati o tej temi.  

                                                   
6
 Isti otroci, kot so bili opisani v prejšnjem poglavju, le leto starejši. To leto sem samo spremljala njihovo delo in 

malo pomagala pri izvedbi, saj sem bila v drugi skupini. Tudi v svoji skupini sem izvajala delo na temo punta, o 

tem pa bom več predstavila na naslednjih straneh. 
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Spet smo naredili tabelo po KWL metodi, in z veseljem sem opazila, da so si otroci od 

prejšnjega leta veliko zapomnili.  

V tem letu je bilo večje zanimanje za življenju na gradovih in o času baroka nasploh. Spoznali 

smo modo tistega časa, glasbo, življenje na dvoru …  

To leto smo uprizorili plesno dramatizacijo po zgodbi o poljubinjski lakoti.
7
 Otrokom smo 

zgodbo najprej pripovedovali. Ker se jim je dobro vtisnila v spomin, smo se odločili, da jo 

uprizorimo. Otroci so se sami odločili, kdo bo predstavljal plemiče, kdo pa kmete. Skupaj 

smo pripravili sceno in rekvizite. Plesali smo na baročno glasbo in dramatizacijo, ki smo jo 

sami sestavili, predstavili staršem. V njej so otroci uprizorili kar so se naučili v tem letu.  

Po hodniku smo razstavili portrete princev in princes, ki so jih otroci sami narisali.  

 

Kot sem že prej ugotovila, so rekviziti in kostumi velikega pomena za doživljanje situacije. S 

to skupino smo nastopali tudi na javnih prireditvah, kot so Muzejska noč in Puntarski dnevi.  

 

3.4 VAJE ZA »TIBETANČKE«
8
 

 

»Tibetančki« so sklop petih vaj, znanih kot »5 tibetanskih vaj« ali »Vrelec mladosti«, ki 

telesu omogočajo prost pretok energije, povežejo telo, um in duh, hkrati pa otroka sprostijo 

(zapiski). 

 

3.4.1 Izvedba 

 

Otroke sem povabila, da se mi pridružijo pri potovanju skozi čas. Vsakega sem povabila pred 

svojo blazino. Nisem silila, da se morajo si vključiti. Dopustila sem možnost, da lahko samo 

opazujejo in se pridružijo, ko sami želijo. Malo me je skrbelo, da ne bodo želeli sodelovati in 

na začetku je samo ena deklica delala z mano. Toda kmalu so se nama začeli pridruževati 

ostali otroci. Nekateri so na sredi odnehali, nato pa se spet pridružili. Vsako nadaljnje 

izvajanje je bilo bolj uspešno.  

 

Najprej smo izvedli položaj Gora (Tadasana). Na Gradu9 stoji grad. Vzpenja se visoko. 

                                                   
7
 Zgodba je opisana v poglavju 2.1.6 Poljubinjska lakota. 

8
 Od tu naprej predstavljam, kako sem izvajala dejavnosti v drugi skupini in ne v tisti, ki sem jo omenjala do 

zdaj. 
9
 Bližnji vzpetini, na kateri stojijo ruševine gradu, domačini pravijo Grad. Pravilno ime je Kozlov rob.  
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Prvi obred: Vrtinec vetra nas nenadoma zavrti in prestavi v drug čas, ko so ruševine še cel 

grad. Avtomobilov ni več. 

Drugi obred: Na poljih vidimo kmete, kako sejejo pšenico. Najprej zakopljejo seme (prvi del). 

Seme kali (drugi del). Nato zraste visoko v klasje (tretji del). 

Tretji obred: Zraven njiv so polja, polna rož. Veter zapiha in jih zamaje. 

Četrti obred: Sledi reka (prvi del). V njej so pisani kamenčki in srebrne ribe (drugi del). Nad 

njo je modro nebo (tretji del). Čez njo pa vodi most (četrti del). 

Peti obred: Na kamnu vidimo martinčka, ki se nastavlja soncu (prvi del). Zasliši nas in se 

skrije pod most (drugi del). 

Počivalček (Savasana): Odločimo se, da je čas, da gremo nazaj v današnji svet. Uležemo se 

na tla in si spočijemo. 

 

3.5 VODENA VIZUALIZACIJA 

 

Živimo v času, ko smo zasičeni z vizualnim in hrupnim onesnaževanjem. Skoraj nemogoče je 

dobiti kotiček, kjer je popolna tišina oziroma, kjer bi se človek sam umiril. Otroci dan danes 

težko poslušajo pravljice, saj je gledanje televizije in listanje slikanic veliko lažje in za to se 

jim ni treba truditi, da bi uporabljali svojo domišljijo.  

Vodena vizualizacija je pa ravno to. Otrokom pusti možnost, da se umirijo in da ob 

pripovedovanju odpotujejo v svojo domišljijo. Vodene vizualizacije − samo s 

pripovedovanjem − zajemajo vsa čutila: vid, vonj, otip, sluh … Tudi če samo opisujemo 

sladek vonj sveže pečenega kruha, lahko občutimo njegov topel vonj po svežem (zapiski). 

 

3.5.1 Izvedba 

 

Pred počitkom, ko se otroci uležejo na svoje blazine in se umirijo, sem začela z vodeno 

vizualizacijo. Naši ležalniki so »poleteli« in čez čas smo prišli v Tolmin v preteklosti. 

Opazovali smo mesto, travnike, gozdove. Vonjali smo zrak, ki je dišal po soncu in senu. 

Čutili smo žarke sonca, ki nas božajo, in veter, ki nežno pihlja. Opazovali smo kmete, ki 

delajo na polju … 
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Nekega dne pa sem skupino otrok razdelila na polovico. Polovica otrok je šla v telovadnico, 

kjer so telovadili, druga polovica pa je ostala v igralnici. Pri prvi polovici sem uporabila 

vodeno vizualizacijo, ki se je dotikala bolj kmečkega življenja (narava). 

Pri drugi polovici sem izvedla vizualizacijo, ki se je dotikala dvora in dvornega življenja. 

Spraševala sem se, ali se bo vpliv vizualizacije poznal pri naslednji dejavnosti (ples ob 

klasični glasbi). Razlika je bila velika. Prva skupina je ob glasbi uprizarjala bolj naravne 

oblike gibanja (skakanje, valjanje, vrtenje), medtem, ko je druga skupina zavzela bolj držo 

plesa kot družabnega dogodka (ples po skupinah, parih …). 

 

3.6 MASAŽE 

 

Znano je, da masaže ugodno vplivajo na telo. Zgolj samo pritisk na določene točke na telesu 

lahko ugodno vpliva na naše celotno počutje. Res pa je, da zdaj živimo v času, ko je dotik 

tabu. Opazila sem, da je ljudem neprijetno, če se dotikajo drugih ali da se jih drugi dotikajo. 

Kar je sicer ironično: svet se namreč zelo povezuje, ljudje se pa oddaljujemo drug od drugega. 

 

 

3.6.1 Izvedba 

 

Otrokom so masaže poznane, saj smo jih izvajali čez celo leto. Uporabila sem masaže z bolj 

»kmečko« tematiko (kmet sadi krompir, kmet žanje jaro pšenico, vreme …)  

 

 

3.7 JOGA 

 

Gibanje je za otroka naravna in življenjska potreba. Današnji način življenja žal  

marsikateremu otroku onemogoča, da bi se v zadostni meri razgibal na naraven in  

zdrav način. 

Joga deluje na ves organizem in je primerna za vse starosti otrok ter ustreza različnim  

gibalnim sposobnostim. Povečuje moč in gibkost ter izboljšuje koordinacijo in  

držo. Prav tako poveča zmožnost osredotočenja.  

Med vadbo so otroci usmerjeni na položaje  asane, na dihanje in na občutje v telesu.  

V našem vse bolj stresnem in glasnem okolju ti položaji pomagajo, da se sprostijo, zberejo in  

umirijo.  
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Predvsem pa je pomembno, da je joga nežna, netekmovalna oblika vadbe, v kateri  

otroci uživajo (Vir: www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf). 

 

 

3.7.1 Izvedba 

Z jogo sem imela težave, saj se otroci niso in niso mogli umiriti. Spoznala sem, da sem 

najverjetneje sama premalo umirjena, zato sem pred izvajanjem te dejavnosti odšla na odmor, 

kjer sem poskusila narediti nekaj asan, ki bi me umirile in tako prispevale k izboljšanju 

dejavnosti. Učinek je bil malce boljši, toda še vedno ne v redu. Ko mi ni in ni uspelo, sem 

poprosila sodelavko, naj jo ona izvede. Skupino triindvajsetih otrok sva razdelili na polovico. 

Ona je izvajala jogo v igralnici, jaz pa sem izvajala drugo dejavnost v telovadnici. Skupini sta 

se nato zamenjali. Tako smo te vaje izvajali skoraj cel mesec po dvakrat do trikrat na teden. 

Večina otrok je sčasoma postajala vse bolj umirjena in sproščena. 

 

3.8 KRETANJE (ZNAKOVNI JEZIK) 

 

Zakon opredeljuje slovenski znakovni jezik kot vizualno-znakovni sistem z določeno 

postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza (ZUSZJ, 2002). 

 

3.8.1 Izvedba 

 

Pogovarjali smo se o tem, kako bi ljudsko pesem predstavili človeku, ki nas ne bi slišal. 

Otroci so imeli veliko predlogov. Spodbujala sem jih, da so si sami izmišljevali kretnje. Nato 

pa smo se naučili recitacijo s pravilnimi gibi. Otrokom je bilo zabavno in želja, da bi se 

naučili govoriti kar z rokami je bila zelo velika.  
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Ena, dva, tam doma, 

 

Slika 1: vir: Slovar slovenskega znakovnega jezika 

tri, štiri matafiri,
10

 

 

Slika 2: vir: Slovar slovenskega znakovnega jezika 

pet, šest, polna pest, 

 

Slika 3: vir: Slovar slovenskega znakovnega jezika 

sedem, osem kruha prosim, 

                                                   
10

 Netopirji (pri kretanju je uporabljen angleški simbol, ker slovenskega nisem našla). 
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Slika 4: vir: Slovar slovenskega znakovnega jezika 

devet, deset, krava buče
11

 po telet. 

                                                   
11

 muka 
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3.9 PLES OB KLASIČNI GLASBI 

 

Cilj poslušanja klasične glasbe je umiritev in sproščanje. Otroci razvijajo svoje gibalne 

sposobnosti in spoznavajo klasično glasbo. 

 

3.9.1 Izvedba 

 

Izbrala sem Tartinija, predvsem zaradi tega, ker je bil rojen na našem ozemlju
12

 in je živel v 

času punta (leta 1713 je imel 21 let). Plesali smo na njegovo delo »Didone abbandonata« 

(sonata v g-molu).  

Otroke sem povabila, da naj plešejo, kot želijo, kot jim glasba pove. Poudarila sem, da ko se 

naveličajo, se lahko grejo igrat, toda ne smejo motiti tistih, ki plešejo. Po želji se lahko 

vključijo nazaj v ples.  

Ob začetku je večina začela plesati ob glasbi. Drugi so sramežljivo opazovali, nato pa so se 

priključili. Nekaj otrok je kmalu šlo po kotičkih, kjer so se zaigrali. Nekajkrat so se tudi vrnili 

in plesali. Opazila sem, da je glasba pritegnila otroke in da so jo upoštevali. 

Čez čas so vsi otroci odšli po kotičkih, glasbo pa sem namenoma pustila prižgano, da bi 

opazovala, če bi se mogoče vrnili. In res, glasba je pritegnila večino otrok nazaj.   

Glasba je na vse otroke vplivala zelo pomirjujoče. Tudi igra v nadaljevanju dneva je bila bolj 

umirjena. Čez teden pa se je tudi že zgodilo, da so otroci prišli do mene s prošnjo, če jim  

lahko nastavim Tartinija na radijskem sprejemniku. V kotiček za umirjanje so prinesli blazine 

in so glasbo tudi samo poslušali, če pa je bilo dovolj prostora so tudi samoiniciativno 

zaplesali.  

 

3.10 GIBALNE IN RAJALNE IGRE 

 

Cilji gibalnih in rajalnih iger so razvijanje gibalnih spretnosti, razvijanje sposobnosti 

sodelovanja v skupini, razvijanje pozornosti in sprostitev. 

 

                                                   
12

 Rojen je bil v Piranu, ki je v tem obdobju spadal pod Beneško republiko. Zaradi tega ga štejemo med 

italijanske baročne skladatelje. 
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3.10.1 Izvedba 

Otroci so se na dvorišču sami naučili gibalnih in rajalnih iger od skupine, ki sem jo že prej 

omenila. Jaz sem jih nato samo še spodbujala k izvajanju. Kdaj smo tudi za sprostitev ali kot 

gibalno minuto izvedli kakšno rajalno igro. 

 

3.11 GIBALNA ZGODBA 

 

Gibalne zgodbe so osnovne prvine učenja, saj otroke spodbujajo k zbranosti, poslušanju in 

sledenju navodil za gibanje. Po svoji izvedbi so zelo podobne bansom, saj tako gibalno, kot 

plesno opisujejo dogajanje v zgodbi, otroke zabavajo in sproščajo, hkrati pa otroci spoznavajo 

plesne elemente in naravne oblike gibanja, kot so tek, drsenje, hoja po prostoru, vrtenje (Vir: 

www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Gibalne%20zgodbe-brez%20slik.doc). 

 

3.11.1 Izvedba 

 

Otroke sem povabila na potovanje v preteklost. Opazovali smo kmete, ki žanjejo pšenico, 

kosijo travo, molzejo kravo
13

… pri vseh teh opravilih smo uporabljali ustrezne gibe. 

Naslednjič smo odšli v grad in smo oponašali dvorjane.  

Po mojem mnenju so otroci tudi prek gibalnih zgodb (igrali smo se jih skoraj vsak dan in vsak 

dan so bile malo drugačne) zelo vživeli v preteklost. Kmalu so mi še sami pomagali z 

domislicami. Če je kdo rekel kakšno stvar, ki ni spadala v to časovno obdobje, so ga sami 

otroci popravili, nato pa smo naredili najbolj podoben mogoč popravek. 

 

                                                   
13

 Gibalna zgodba je v prilogi. 
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4 DISKUSIJA 

 

Moji cilji so bili: 

Predstaviti dejansko zgodovinsko dogajanje tolminskega punta. 

Predstaviti ustno izročilo. 

Zapisati stare pesmi, deklamacije in izštevanke, ki izhajajo iz Tolminskega. 

Predstaviti gibalne metode, ki jih lahko uporabimo v vrtcu. 

Predstaviti potek osvajanja gibalnega izraženja določene zgodbe. 

Ugotoviti, ali se lahko otroci naučijo različnih metod gibanja. 

Ugotoviti način, kako otrokom približati tematiko.  

Ugotoviti pomen pripomočkov (scena, kostumi, rekviziti). 

 

Menim, da mi je uspelo predstaviti zgodovinsko dogajanje in tudi ustno izročilo. Starih pesmi, 

deklamacij in izštevank nisem opisala, sem pa opisala nekaj pripovedk.  

Predstavila sem nekatere gibalne metode, ki jih uporabljam pri delu v skupini.  

Ugotovila sem, da se otroci hitro naučijo različnih metod gibanja. Tematike mi ni bilo 

potrebno približevati otrokom, saj jim je bila že zelo blizu, ker živijo s temi zgodbami. 

Pripomočki imajo pri plesni dejavnosti velik pomen, saj se otroci bolj vživijo v svojo vlogo in 

z njo dihajo ter živijo. 
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5 SKLEP 

 

Naš svet se vsak dan vrti hitreje. Način življenja postaja tak, da vedno uporabljamo bližnjice 

in »instantne« rešitve tudi tam, kjer bi bila nujno potrebna daljša in bolj potrpežljiva pot.  

Prav zato so nekatere metode, ki sem jih predstavila, zelo dobrodošle in drugačna sprememba, 

saj umirijo naš živčen ritem življenja in nas preprosto sprostijo.  

Preteklost je zelo pomembna, saj prek zgodovine lahko ogromno zvemo o sebi. Zato se mi zdi 

prav, da že otroci v vrtcu spoznavajo svojo zgodovino, zgodovino svojega kraja. Naša kultura 

je bogata s kulturnim izročilom. Bilo bi škoda, da bi potonilo v pozabo, zato se mi zdi 

pomembno, da s kulturnim izročilom seznanimo tudi otroke.  

 

Glede na postavljene hipoteze sem ugotovila, da starejši otroci hitro usvojijo različna gibanja. 

Kostumografija in scenografija sta za uprizoritev zelo pomembni, saj vsak predmet lahko 

otrok uporabi kot pripomoček za vživljanje v igro, ki jo predstavlja. Otroci brez rekvizitov, 

scene ali kostumov hitro izgubijo koncentracijo. Seveda, pa mora biti tudi zgodba mikavna. 

Veliko težo nosi tudi predhodno znanje, ki ga otroci imajo in ga nato po potrebi nadgrajujejo.  

Predhodna priprava je tudi pomembna, saj če otroci vejo kaj se »mora« zgoditi, potem  lahko 

ustvarjajo in dodajo še svoje vložke.  

 

Odnos do tolminskega punta je postal s strani otrok bolj poglobljen in bolj čustven. Več kot 

so otroci vedeli o dogodkih in o ustnem izročilu, bolj so postajali pozorni na svojo okolico.    
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9 PRILOGE 

 

9.1 VČASIH NA KMETIJI14
 

 

Ležimo na tleh. Zbudimo se na tleh. Pod nami je trda in mrzla zemlja. Tipamo po tleh. 

Počasi vstanemo in se pretegnemo. Vstanemo in se pretegnemo, mogoče zehamo. V daljavi 

vidimo kmete, ki so že na polju. Z rokami si zasenčimo oči in se zazremo v daljavo. 

Sklenemo, da jim gremo pomagat, zato jim stečemo naproti . Tečemo na mestu, po 

prostoru. Preskočimo tri luže zapovrstjo. Trikrat poskočimo, nato spet tečemo. Pritečemo 

do glavnega kmeta, pove nam, da lahko zložimo seno na voz. Počepnemo, primemo 

»seno« in vstanemo ter ga damo na »voz«. To nekaj krat ponovimo. Ojoj! Potepuška mačka 

nam je odnesla malico! Tečemo. Šla je pod ograjo skozi rov. Se plazimo po trebuhu. Iz rova 

je skočila ven, mi pa za njo. Poskočimo. Splezala je na drevo! Vzdignemo se na prste in 

segamo v zrak. Muca se nas je ustrašila! Hura! Spustila je našo malico. Zdaj se moramo 

vrniti k ostalim. Skočimo v rov, se plazimo po trebuhu, tečemo in damo kmetom malico. Kar 

malo smo utrujeni od preganjanja mačke, zato se uležemo v senco in zaspimo. Zaspimo. 

                                                   
14

 Pripovedovani del je napisan s krepkimi črkami, gibanje s poševnimi, glasovi pa z navadnimi črkami. 
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9.2 VČASIH NA DVORU 

 

Smo na dvoru. Najprej se moramo obleči v ustrezna oblačila. Se navidezno preoblečemo. 

Pridemo pred druge dvorjane in se priklonimo. Se priklonimo drug drugemu. Gremo v 

hlev in zajahamo konja. Lahko sonožno skačemo po prostoru, lahko hopsamo. Sestopimo s 

konja. Skočimo. Srečamo druge dvorjane. Se spet priklonimo. In gremo na sprehod ob 

reki. Primemo se pod roko in se sprehajamo po prostoru. Drug drugega povabimo na 

večerno zabavo. Vsak se sam odloči, kako bo druge povabil na zabavo. Se poslovimo. Se 

priklonimo. In odjezdimo nazaj na grad. Hopsamo, ali skačemo. Pridemo v našo palačo in 

se spočijemo. Uležemo se na tla. Pripravimo se na večerno zabavo. Se »preoblečemo«. Ko 

smo gotovi, se v dvorani usedemo na svoj dvorni stol in čakamo. Sede čakamo. Na odru 

so glasbeniki. Violinisti najprej zaigrajo. Oponašamo igranje na violino. Nato zaigrajo 

trobentači. Oponašamo trobentače. Kuharji prinesejo jedi. Dvignemo roko, kot da nosimo 

pladenj na eni roki in vzravnano in dostojanstveno hodimo po prostoru. Začne se ples. Otroci 

stopijo v dvojice in zaplešejo skupaj. Menjava plesalcev. Menjajo plesalca. Menjamo 

plesalce, dokler ne začutimo, da se nam spi. Otroci nato po želji zaključujejo. Ko se 

odločijo, da ne bodo več plesali grejo na za to določen prostor in se uležejo. 
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9.3. DRAMSKA ZGODBA O PUNTU 

 

Avtorica: Evelina Umek 

 

Pripovedovanje: »Nekoč je živel cesar, ki je imel ogromno državo. V tisti državi so živeli 

vojvode, knezi, plemiči, ki so bili zelo bogati, in kmetje, ki so bili revni ... Hočete izvedeti, 

kako so se mu uprli? 

Naj pride cesar! Naj pridejo tudi vojvode, knezi in plemiči. 

Cesar vsem pojasni: » Spet bom šel na vojno, potrebujem vojake, orožje in veliko denarja  

(cesar odide). 

Vojvode, knezi in plemiči so se posvetovali, kje naj vzamejo vojake, orožje in denar  

Poklicali so kmete in jim rekli, naj jim dajo vse svoje pridelke  žito, meso, krompir, koruzo, 

mleko, jajca. Cesar vse to potrebuje za svojo vojsko (vojvode, knezi in plemiči odidejo). 

Kmetje so žalostni. Če bodo morali vse dati vojvodam, knezom, plemičem in cesarju, bodo 

njihovi otroci lačni.  

Kaj naj storijo?  

In tako so se kmetje uprli. Napadli so gradove, plemiči, knezi in vojvode so izgubili svoje 

imetje, cesar je izgubil krono. 

Kmetje so zdaj obdelovali svoja polja za svoje družine.  

 

 

 

 


