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POVZETEK
V diplomskem delu sem iskala način, kako osmisliti študijsko izmenjavo, tako da bi
pridobljeno znanje in izkušnje delila s študenti in profesorji razrednega pouka ter z
zainteresirano javnostjo v Sloveniji.
V teoretičnem delu sem predstavila sodobne koncepte vzgoje in izobraževanja, iz katerih
izhaja tudi metoda ustvarjalnega giba, jo opredelila in izpostavila njen pomen za celostni
razvoj otroka.
V empiričnem delu sem dejavnosti z elementi ustvarjalnega giba, ki sem jih spoznala na
izmenjavi, vključila v predmetnik 3. razreda, tako da sem najprej poiskala primerne cilje v
učnih načrtih in nato presodila, katere dejavnosti bi bilo primerno uporabiti, da bi jih
uresničila. Uspelo mi je vključiti in uporabiti 4/5 vseh dejavnosti in tako pokazati možnosti
za uresničitev skupaj 60 učnih ciljev za vse predmete 3. razreda. Za uspešen proces
vrednotenja in uporabe posredovanega znanja in izkušenj z izmenjave so mi nedvomno služile
izkušnje in znanje, ki sem jih pridobila pri predmetu ustvarjalni gib in didaktičnih predmetih
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Ključne besede: ustvarjalni gib, študijska izmenjava, celostno učenje in poučevanje, celostni
razvoj, tretji razred osnovne šole

ABSTRACT
In my thesis I wanted to make sense of the study exchange at the lisbon Escola Superior de
Educação by sharing my aquired knowledge and experiences with students and profesors of
primary education and with the wider audience in Slovenia.
In the theoretical part I introduced the method of creative movement, modern educational
concepts and explained its importance for a wholesome child development.
In the practical part I integrated the activities that I learned throughtout my exchange in the
3rd grade curriculum by finding appropriate learning goals in the curriculum of every subject
and then deciding through which activities they would be realized and achieved. I
successfully integrated and used 4/5 of all activities and by doing so, showed the possibilities
and potentials of achieving alltogether 60 learning goals. To make the process of evaluating
and using the aquired knowledge and experiences from the exchange a success, I used my
knowledge that I gained prior to the exchange from the subject Creative Movement and
didactical subjects at the Faculty of Education in Ljubljana.

Key words: creative movement, study exchange, wholesome education, integrated
development, third grade elementary school
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I UVOD
Druge kulture, umetnostno izražanje in raziskovanje svojega telesa v gibanju me je od nekdaj
privlačilo. Zato sem se že ob imenu izbirnega predmeta ustvarjalni gib pri pouku navdušila
zanj. V 4. letniku študija sem se odločila za študijsko izmenjavo Erasmus. Želje in okoliščine
so me vodile do Lizbone; tam naj bi po mnenju somentorice prof. Geršak predavala dobra
profesorja na zanimivih področjih – prvi na gledališkem in drugi na glasbeno-plesnem. Torej
sem združila svoji zanimanji za ustvarjalni gib in spoznavanje drugih kultur. Na izmenjavi
sem si pridobila izkušnje in spoznanja, ki so mi omogočile tako poklicno kot tudi osebnostno
rast.
Menim, da velik del moje poklicne rasti vključuje tudi seznanjanje in poglabljanje sodobnih
konceptov vzgoje in izobraževanja, zato sem se odločila, da bo moj prispevek k temu v obliki
diplomskega dela, v katerem bom bralca seznanila s pristopom ustvarjalnega giba k pouku, ga
nagovorila k poglabljanju in širjenju svojega znanja, izkušenj in kompetenc ter pokazala na
primerih, kako je dejavnosti z elementi ustvarjalnega giba možno vključiti v pouk.
Namen diplomskega dela je torej osmisliti znanje in izkušnje pridobljene med študijsko
izmenjavo na lizbonski Escola Superior de Educação z vključevanjem dejavnosti, pridobljenih
v okviru izmenjave, v predmetnik 3. razreda osnovne šole in nadgraditi znanje pridobljeno na
UL PeF.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu diplomske naloge se seznanimo s sodobnimi koncepti vzgoje in
izobraževanja, opredelimo pojem ustvarjalni gib in utemeljimo njegovo uporabo za razvoj
otroka v procesu vzgoje in izobraževanja.
V empiričnem delu sem poiskala možnosti, kako čim več dejavnosti z elementi ustvarjalnega
giba, ki sem jih spoznala na študijski izmenjavi, vključim v vse predmete 3. razreda in tako
izmenjavo osmislim.
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA
1 SODOBNI KONCEPTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 2011 (str. 13-15, 114-118) lahko preberemo, da
osnovna šola izhaja iz skupne evropske dediščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki
jih združujejo človekove pravice in iz lastne zgodovine obveznega šolanja.
Njena načela so zagotavljanje splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja, doseganje
kakovostnega znanja in izobraženosti v vseh razsežnostih, globalna vzgoja in vzgoja za
medkulturnost in načelo spodbujanja skladnega telesnega, gibalnega, spoznavnega, socialnega
in čustvenega razvoj otrok.

1.1 Reformska pedagogika
Sodobni koncepti vzgoje in izobraževanja izhajajo iz gibanja t. i. reformske pedagogike, ki se
je uveljavljala na prelomu 19. in 20. stoletja in je trajala do 50-ih let. Medveš (1992) pravi, da
se je razvila kot kulturno-kritično soočanje z dediščino, ki jo je na evropskih tleh razvijala t. i.
stara šola. Nasproti formalnemu poučevanju, temelječem na učni snovi in ciljih, čemur so se
potem podrejali načini poučevanja, je reformska pedagogika postavila učenje kot stalno
odprto življenjsko vprašanje. Nov cilj vzgoje je doživetje pred spoznanjem. Doživetje je
razumljeno kot povsem subjektivna forma sprejetja zunanjega sveta.

1.2 Značilnosti sodobnega pouka
Krofličeva (1999) navaja naslednje značilnosti pouka, ki naj bi jih sodobni učitelji upoštevali:
•

pouk je celosten proces doživljanja, gibanja, spoznavanja;

•

pouk je proces aktiviranja učenčevih telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih
zmožnosti;

•

pouk je proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja, inovativnega
učenja;

•

pouk je proces oblikovanja ustvarjalnih stališč;
2
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•

pouk je proces komunikacije: besedne in nebesedne, vertikalne in horizontalne,
enosmerne in dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, senzibilizacije z različnimi
oddajniki in sprejemniki (vizualnimi, slušnimi, kinestetičnimi);

•

pouk je proces razvijanja kooperativnega učenja, skupinskega ustvarjanja, timskega
dela;

•

pouk je proces zadovoljevanja temeljnih duševnih potreb po moči, zabavi, svobodi in
ljubezni;

•

pouk je proces zadovoljevanja potrebe po igri, proces učenja z igro;

•

pouk je proces ekološke vzgoje v najširšem pomenu z večanjem občutljivosti in
strpnosti do okolja, nežive, žive narave, sočloveka, soljudi.

Ta opredelitev je okvir pri nadaljnjem podrobnem opisovanju nekaterih značilnosti, ki so
lahko vodila pri pripravi na pouk.

1.2.1 Doživljanje
Doživljanje igra osrednjo vlogo pri izkustvenem učenju. Marentič-Požarnikova (1992) pravi,
da ima tako učenje globoko spoznavnoteoretsko, psihološko in pedagoško utemeljenost.
Vrednostne usmeritve, subjektivnost, čustva, socialna interakcija, osebnostna in duhovna rast
postajajo pomembne sestavine takega učenja. Konkretna izkušnja predstavlja preizkus
veljavnosti abstraktnih pojmov; daje jim tudi življenjskost, oprijemljivost, osebni smisel.
Metode izkustvenega učenja izzivajo, upoštevajo in vgrajujejo izkušnje posameznika kot
bistveno sestavino učenja (Marentič-Požarnik 1992). Ena od osrednjih metod izkustvenega
učenja je telesno gibanje, vključno z metodami sproščanja.

1.2.2 Komunikacija
Krofličeva (1999) pravi, da je sodobni pouk tudi proces komunikacije: besedne in nebesedne,
vertikalne in horizontalne, enosmerne in dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, senzibilizacije
z različnimi oddajniki in sprejemniki (vizualnimi, slušnimi, kinestetičnimi). Strategije
celostnega poučevanja in pridobivanja znanja ravno temeljijo na različnih oddajnikih in
sprejemnikih oziroma na modelu desetih čutov, to je na petih zunanjih in tem odgovarjajočih
petih notranjih predstavnih področjih, ki jih označuje mednarodna kratica VAKOG (vizualni,
auditivni, kinestetski, olfaktorni, gustativni) (Kroflič 1999, str. 120).
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1.2.3 Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Otroku v šoli ne smemo le posredovati znanstvene informacije in (OK?) v obliki, ki naj bi si
jo zapomnil in po potrebi uporabljal, temveč mu tudi povemo, kako je informacija nastala,
kako jo je mogoče uporabiti, preveriti oziroma preizkusiti. Šele če je vse to omogočeno, je
možno dojeti, da vsaka znanstvena informacija nastane kot produkt procesa iskanja odgovora
na določeno vprašanje (Kobal 1989, str. 19 v Porenta 2003). Temelj za ustvarjalno
razmišljanje, reševanje problemov in sposobnost razumevanja kompleksnih konceptov
postane miselna spretnost, ki se je priučimo skozi pripovedovanje zgodb in igro. Igra po svoji
naravi vključuje procese eksperimentiranja in raziskovanja. Začne se z dano situacijo, vendar
je izid neznan. Vedno ima več potenciala, kot ga je mogoče uresničiti. To spodbudi domišljijo
in vključi ne le individualnost, ampak tudi celega človeka, posebno pri mlajših otrocih, kjer
ima vsaka misel in čustvo spremljevalne gibe in kretnje (Clouder, Rawson 2003, str. 20-38).

1.2.4 Celostni pouk za celostni razvoj otroka
Celostno zasnovan pouk izhaja iz kritike tradicionalnega. Krofličeva (1999, str. 11) nazorno
opisuje težave tradicionalnega pouka: učenčevo glavo si prisvoji z ušesi, očmi in usti, od
možganov si vzame predvsem levo polovico, od telesa pa so zanimive kvečjemu še delovne
dlani. Tako učenec predvsem posluša, gleda, odgovarja na vprašanja, piše in sem pa tja še
riše, manipulira z didaktičnim gradivom in poje. Ob vsem tem pa bolj ali manj pridno sedi na
svojem, s sedežnim redom določenem mestu. V minutkah za zdravje, odmorih, pri urah
športne vzgoje in ob športnih dnevih pa se lahko naužije gibanja in svobode. Opisano izhaja iz
tradicionalnega pojmovanja dvojnosti duha in telesa, dvojnosti znanosti in umetnosti,
dvojnosti logičnega in intuitivnega mišljenja, dvojnosti v spodbujanju delovanja leve
hemisfere in zanemarjanju delovanja desne hemisfere. Sodobna svetovna misel v nasprotju s
tradicionalno daje prednost holističnemu pristopu, to pomeni, da povezuje umetnost in
znanost, dopolnjuje logično z intuitivnim mišljenjem, povezuje telesno z duševnim.
Na pomen gibanja na delovanje možganov opozarjajo tudi najnovejše raziskave s področja
nevroznanosti (Kulturno-umetnostna vzgoja 2011, str. 259).
Učitelj in učno okolje (z veliko perifernimi dražljaji) naj na različne načine spodbujata
intelektualno, emocionalno, fizično in duhovno naravo učenca. Učenci naj pridobivajo
izkušnje na veččutni način in ob harmoničnem delovanju obeh možganskih polovic.
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Integracija novih izkušenj z že oblikovanimi predstavami naj poteka na vseh ravneh zavesti.
Pouk naj ohranja kvaliteto naravnega učenja ob sproščenem in igrivem načinu dela in ob
spodbujanju učenčeve želje po odkrivanju ter zaupanju v lastne zmožnosti (Sicherl-Kafol
2001).
Celostni pouk poudarja pomen umetnostne vzgoje, saj spodbuja divergentno mišljenje. Za
odpiranje in reševanje problemov so pomembne vizualizacija, intuicija, kinestezija, empatija
idr. Vse zvrsti umetnosti, zbistrijo um, da razume na prvi pogled, razvijejo v njem subtilnost,
da razlikuje odtenke, ga naredijo globokega, gibčnega, tenkočutnega, naglo odzivnega,
intuitivnega. Umu vzbudijo podobe, ki jih razume, ne z analizo, temveč s poistovetenjem in z
vpogledom. S pomočjo umetnosti, um obvladuje ne le to, kar je stvarno in na površju, kar
torej lahko dosega znanstveni um, temveč tudi tisto, kar odpira vrata k novemu znanju in
globljim skrivnostim notranje narave. Umetniška dejavnost ter ustvarjalna gibalna vzgoja
morejo torej prispevati velik delež k spodbujanju ustvarjalnosti, saj neposredno spodbujajo
fiziološke centre, kjer potekajo procesi ustvarjalnega mišljenja (Kroflič 1999, str. 77–79).
Mentalno in čustveno življenje otroka sta tesno povezani z njegovim telesnim razvojem.
Zaradi telesnega razvoja se otrok postopoma zave svojega jaza, razvija odnose z drugimi in
gradi znanje o svetu. Med petim in sedmim letom otrok preživlja pomembno obdobje v
svojem razvoju, prehod od globalnega k analitičnemu zaznavanju. Vaje telesnega izraza ob
glasbi otroku pomagajo, da postopoma razvije svojo telesno shemo, to je uravnovešeno
reševanje konfliktov med svojim jazom in zunanjim svetom. Pri razvoju telesne sheme je
odločilna ureditev teh dejavnikov: poznavanja lastnega telesa, orientacije, lateralizacije 1,
časovno-prostorske strukturacije. Posledice slabo razvite telesne sheme so težave v
zaznavanju in strukturiranju časa in prostora, težave telesne koordinacije, inhibicija 2,
nezaupanje in agresivnost v odnosu do drugega (Wambach 1999).
Celostno poučevanje in učenje utemeljujejo tudi nova spoznanja o delovanju možganov.
Porušila so se preživeta pojmovanja o ločenem, linearnem delovanju možganskih polovic.
Možgani delujejo celostno, sočasno in asociativno, četudi je ob določenih nalogah lahko
posamezna polovica bolj dejavna. Prevladujoče funkcije leve možganske polovice so: logika
1
2

Je proces, ki povezuje levo in desno polovico možganov in telesa. Ta dimenzija je temelj za sposobnosti
branja, pisanja in komunikacije, pomembna pa je tudi za usklajeno gibanje celega telesa ter zmožnost za
gibanje in mišljenje hkrati.
Zaviranje, zadrževanje.
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(razum, matematika), jezik (branje, pisanje), linearno, analiza; desne možganske polovice:
prepoznavanje (obrazi, vzorci), ritem, vizualno (predstave, globina), ustvarjalnost, vzporedna
obdelava, sinteza. Nevrofiziologi so ugotovili, da ravno ukvarjanje z umetnostjo izredno
spodbuja možgansko delovanje (Sicherl-Kafol 2001). Oba pola dojemanja stvarnosti,
levohemisferični (razumevanje) in desnohemisferični (dojemanje), sta enakovredna in
dopolnjujoča se, saj je ustvarjalni proces najbolj ploden, kadar delujeta v povezanosti
(Marentič-Požarnik 1992).
Petrash (2002) pravi, da se pri učencih, če metod, kot so didaktične igre, igre vlog, ustvarjalni
gib, pri katerih so otroci lahko dejavni na različne načine, ne uporabljamo dovolj, pogosto
pojavljajo za učitelja nezaželeno vedenje, kot je nekonstruktivna telesna aktivnost, klepetanje,
nemir, zdolgočasenost in tudi odtujenost. To so vse znaki, ki kažejo, da učenčeve potrebe pri
pouku niso zadovoljene. Avtor zelo slikovito opisuje, kako se kažejo otrokove potrebe v
razredu:
»Nekateri učenci delujejo vznemirjeno. Njihove roke iščejo stvar, s katero bi lahko
manipulirale: svinčnik, radirko, košček papirja, karkoli. Nekateri se zabavajo samo s svojimi
prsti, ko si zvijajo členke. Pri drugih je vznemirjenost opaznejša. Če se učna ura nadaljuje
brez sankcij, bodo začeli premikati noge in s koleni dvigovati mize. Stopala in komolci
začnejo raziskovati meje s sosedi, povzročajo vdore in branijo ozemlja. Tako vedenje, ki je
dostikrat označeno s pridevnikom »neprimerno« ali »nezaželeno«, ima eno skupno sporočilo
za učitelja. Ti otroci si želijo biti aktivno vpleteni v svoje učne ure. Morda ste bili tudi vi tak
otrok ali pa ste bili zazrti navznoter, tih učenec, ki je sedel pri miru in se počasi in neopazno
oddaljeval. A vendar, ko si strmel v daljavo, te je domišljija prevzela in odplaval si v drugo
deželo, bolj barvito in pustolovsko, kot jo je ponujal učitelj. Potoval si na kraj, ki je
prekipeval od čustev, groze, spletk in romantike. Ali si vstopil v svet domišljije s strmenjem
skozi okno ali z risanjem po papirju, si izražal močno potrebo – ukvarjati se z bogastvom
svojih čustev. Še en tip učencev obstaja, tisti, ki prikrito odpre knjigo na mizi. Ko učitelj
predava o nečem, kar mu ni zanimivo, otrok bere. Ta učenec izraža gorečo željo, da bi se
naučil česa novega vsak dan in je temu predan, četudi to pomeni, da učitelja »izklopi«. Če
učna ura brez navdiha ne pritegne učenčeve sposobnosti za razmišljanje in učenje, se potreba
udejanji tako, da se bo otrok vseeno učil.«
Opis izhaja iz Steinerjeve Waldorfske pedagogike, ki temelji na preprosti ideji, da imajo
6
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učenci tri osnovne sile znotraj sebe, ki jih priganjajo k telesni, čustveni in miselni dejavnosti.
Beseda sile nas opominja, da se bodo, če ne bomo prepoznali učenčeve potrebe, da se vključi
v pouk na take načine, ta tri pomembna strmenja silila v učiteljevo pozornost na bolj
neprimerne načine (Petrash 2002).
Potrebno je te sile v pouk vključevati in na tak način ohranjati in negovati notranjo
motivacijo, željo po učenju, ki jo otroci prinesejo s seboj ravno v prvih letih šolanja. Naravni
občutek radovednosti in čudenja v otroštvu, če mu pustimo, da raste, se preoblikuje v
vseživljenjsko zanimanje in navdušenje, ki sta v središču vsakega prizadevanja za znanje.
Naloga učiteljev je pokazati otrokom pot do smiselnega razumevanja sveta – in ne le do
votlega poenostavljanja ali o abstraktnih in oddaljenih pojmov. Znanje mora temeljiti na
vsakdanjem odnosu do sveta in znotraj določenega konteksta (Clouder, Rawson 2003, str. 20–
38).
Če so naši cilji v javnem sistemu vzgoje in izobraževanja uravnoteženi razvoj osebnosti otrok,
višji nivoji znanja, zato pa tudi kvalitetnejše in trajnejše znanje, ter transfer znanja, potem
moramo najprej postaviti temelje za ta proces, ti pa so sestavljeni iz kvalitetnih odnosov in
smiselnih metod in vsebin poučevanja, ki spodbujajo notranjo motivacijo za učenje, željo po
védenju. To njihovo naravno radovednost je potrebno v učilnici izkoristiti in uporabiti, da je
vodilni del učnega procesa.
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2 OPREDELITEV POJMA USTVARJALNI GIB

2.1 Izvor
Ustvarjalni gib izvira iz plesne umetnosti. Kakšna pa je razlika med plesom in gibanjem?
Aktivnost samo po sebi, tudi vajo, bi lahko označili za gibanje, npr. kroženje z glavo,
razgibavanje dlani z upogibom zapestij, zibanje z ene strani na drugo, prekrižanje noge čez
nogo, dvig roke, da bi nekaj vprašali ipd. To so le gibi, gibanje. Počasi prenesti nogo čez nogo
z določenim namenom ali učinkom v določenem času in z odnosom, npr. do zvoka gonga ali
glasbe, to bi že bilo bliže plesu. Če povežemo taka različna gibanja v ritem, jim dodamo
emocionalno, intelektualno ali namerno poetično kvaliteto, ki je širša oz. bolj estetska kot
življenje, bi to lahko označili kot ples (Slade 1977 v Kroflič 1992, str. 24).
Razlog, da je ravno ples ena najstarejših umetnosti, lahko morda povežemo tudi z dejstvom,
da se ob ritmičnem gibanju telesa, v človeku pojavlja biološko ugodje, ob katerem se globlje
zave svojega obstoja. S plesom namreč posnema in navzven izraža utripanje vsake svoje
celice, ritem svojih bioloških procesov, ki vsi potekajo po vzorcu enakomernega ponavljanja
napetosti in sprostitve. Pri plesu pa obstaja še fiziološko ugodje, ki je vezano na biološko. Gre
za proces dihanja, krvnega obtoka, izmenjavanja hranilnih snovi, ki se pri gibanju
pospešujejo, še posebno, če je to enakomerno menjajoče se ali ritmično (Zagorc 1992, str. 17,
v Geršak 2007). Človek je skozi zgodovino sledil temu biološkemu ugodju in sčasoma
povzdignil svoje gibanje v umetnost. Plesna umetnost skozi gibanje izraža idejo – idejo o
doživljanju različnih subjektivnih izkušenj; tako omogoča objektivno predstavitev subjektivne
realnosti (Kroflič 1999 str. 29).

2.2 Ustvarjalni gib v šoli
»Poglavitni cilji ustvarjalnega giba v šoli niso učenje koreografije in plesna predstava za
občinstvo, temveč ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo, igra, učenje različnih vsebin, tudi
matematike, jezika in okolja« pravi Geršakova (2007). Gib pri pouku je torej sprostitev,
izrazno sredstvo, spodbuda in metoda (Kroflič 1992, str. 50).
Otroci pri tem načinu dela z gibanjem izražajo, oblikujejo, ustvarjajo različne učno-vzgojne
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vsebine. Oblika dela je lahko frontalna, skupinska ali individualna. Uporabno je pri vseh
učnih in vzgojnih predmetih. Gibanje, ki služi izražanju, komuniciranju, oblikovanju,
ustvarjanju, je naravno človekovo gibanje, zato učitelj ne potrebuje posebnega gibalnega
predznanja, ampak le metodično znanje, iznajdljivost in izvirnost. Pobudo v gibalnem
ustvarjanju prepušča otrokom oziroma jih na ustrezen način animira in spodbuja. Z vnašanjem
giba v učno-vzgojni proces ustvarja sproščeno počutje ter tako olajšuje vzgojno-izobraževalni
proces in spodbuja otrokov čustveni, socialni in intelektualni razvoj (Kroflič 1999, str. 127).
Prednost te metode je v ustvarjalnosti, v neomejeni tematiki udejanja različnih vsebin skozi
naravno človekovo gibanje v povezovanju z drugimi izraznimi sredstvi, glasom, besedo in
sredstvi različnih umetnosti. Zajema vse zvrsti gibnega izražanja in ustvarjanja: posnemanje
in pantomimo, gibalne in rajalne igre, spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in
govorno dramatiziranje, gibalne didaktične igre, ustvarjalne plesne improvizacije in
kompozicije. Učitelja in učenca ne omejuje z obvladovanjem gibnih vzorcev, ampak obratno,
spodbuja k stalnemu iskanju novih načinov izražanja in ustvarjanju novih oblik in struktur
(Kroflič 1999, str. 128–130).
Ko učitelj in učenec pričenjata doživljati okolje tudi kinestetično, torej z zaznavanjem gibanj,
oblik, razsežnosti, odnosov v okolju, imata v rokah že ključ, ki odpira nešteto vrat v svet
celovitega doživljanja sveta (Kroflič 1999, str. 14). Ustvarjalni gib kot metodo poučevanja in
učenja naj bi učitelji uporabljali pri vseh vzgojno-izobraževalnih področjih predvsem v prvem
in drugem triletju osnovne šole. Nekateri učitelji ga vse pogosteje uporabljajo pri delu z otroki
za motivacijo, razlago in utrjevanje matematičnih pojmov, za lažje razumevanje okolja, pri
začetnem opismenjevanju in zgodnjem poučevanju tujega jezika (Geršak 2009).
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3 VPLIV USTVARJALNEGA GIBA na otrokov celostni razvoj in učni
uspeh
Geršakova (2007) pravi, da sodoben način življenja prinaša naglico in stres tudi že v šolske
klopi osnovnošolcev, zato vnaša metoda poučevanja z igro, plesom, umetnostjo in
ustvarjalnim gibom veliko svežine, razgibanosti, umirjenosti in strpnosti v pouk, to pa je prvi
pogoj za uspešno vzgajanje, učenje in poučevanje. S plesnim ustvarjanjem razvijamo vsa
področja otrokovega razvoja: čustveno-socialno, spoznavno in psihomotorično. Tesno
povezanost mentalnega in čustvenega življenja otroka z njegovim telesnim razvojem pa
poudarja Wambach (1999).
Duševnost in telesnost sta medsebojno učinkujoč sistem nevronskih mrež, soodvisen v
funkcioniranju in operiranju (Berrol 1990, str. 259 v Kroflič 1999). Nevroznanstveniki kot sta
Tim Burns (2011 v Geršak 2013) in John Ratey (2008 v Geršak 2013) potrjujejo, da gibanje
pozitivno vpliva na delovanje možganov, saj jih pripravi na učenje. Z gibanjem lažje
dosegamo in ohranjamo osredotočenost. Usklajeno gibanje obeh polovic telesa vodi do
usklajenega delovanja obeh možganskih polovic in s tem spodbuja otrokove učne sposobnosti
(Geršak 2013). Po Rateyjevih raziskavah (2008 v Susan Griss 2013), fizična aktivnost
povzroči neprimerljivo spodbudo t.i. »edinstven stimulus« in tako ustvari okolje, v katerem
so možgani pripravljeni, voljni in sposobni učenja. Fizična aktivnost spodbuja sproščanje
dopamina – nevrotransmiterja3 v možganih, ki vpliva na našo sposobnost učenja (Susan Griss
2013).

3.1 Spoznavni razvoj
Krofličeva (1999, str. 85) opisuje različne načine intelektualne aktivnosti ob ustvarjalnem
gibu, kot so:
•

vzpostavljanje odnosov, t.j. analiza in sinteza informacij ter kombiniranje elementov
pri ustvarjanju novih celot, strukturiranje prostora in orientacija v njem, različne vrste

3

Živčni prenašalci ali nevrotransmitorji je skupina heterogenih biokemičnih snovi, ki prenašajo informacije
med nevroni preko sinaps. V glavnem razdelimo živčne prenašalce na ekscitatorne (vzburjevalne) in
inhibitorne (zavorne).
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razporejanja;
•

indukcija

prostorsko-časovne

zakonitosti,

zakonitosti

napredka

in

inverzije,

verjetnostne zakonitosti;
•

razumevanje in tvorba pojmov – oblikovanje, obnavljanje in prepoznavanje simbolov,
prenašanje serije simbolov iz ene oblike v drugo, spremljanje in uporabljanje serije
simbolov, zavedanje identičnosti, podobnosti in razlik med akcijami manipuliranja z
lastnim telesom in s sredstvi, razvrščanje akcij;

•

sklepanje, t.j. perceptivno sklepanje (povezano s procesom premeščanja v prostoru in
z manipuliranjem s predmeti), zavedanje odnosov, položajev in oblik, odkrivanje,
vzpostavljanje in upoštevanje pravil, kvantitativno in kvalitativno vrednotenje
posameznih dejavnosti, ocenjevanje natančnosti predvidevanja;

•

reševanje problemov, t.j. opredelitev problema, načrtovanje postopkov, kombiniranje
izkušenj, predvidevanje in ekstrapoliranje, pojmovno predelovanje alternativ in
praktično preverjanje hipotez, iskanje novega, drugačnega, različnega.

Wambach (1987 v Kroflič 1999, str. 124) poudarja pomen gibalnih aktivnosti v učnovzgojnem procesu za razvoj govora in učenje branja. Prav tako je za branje pogoj, da otrok
najprej razvije svojo telesno shemo, ki vključuje med drugim razvoj orientacije, lateralizacije
in strukturalizacije prostora in časa, kar pa vse dosega prav skozi gibalne aktivnosti. Prav tako
Piaget opredeli (Kroflič 1999, str. 37), da je govor odvisen od mišljenja, to pa je odvisno od
motorične izkušnje in socialne interakcije.

3.2 Socialno-čustveni razvoj
Pozitivni vplivi ustvarjalnega giba se najbolj kažejo na socialno-čustvenem področju, saj
najbolj pripomore k sproščenosti v razredu, pozitivni komunikaciji in dobrim medosebnim
odnosom. Učenci imajo boljšo samopodobo, so strpnejši do sebe in drugih. Zmanjšajo se
agresivno vedenje in vedenjski problemi, kar pripomore k pristnejšemu navezovanju stikov in
prijateljskih odnosov. Učenec dobi občutek pripadnosti skupini. Vsi ti in še mnogi drugi
dejavniki, ki vplivajo na socialno-čustveno področje, pripomorejo tudi k pozitivnemu razvoju
kognitivnega in psihomotoričnega področja otrokovega razvoja. Sproščen in samozavesten
učenec, ki se v razredu dobro počuti in je v prijateljskem in prijaznem okolju, se namreč laže
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uči in v razredu bolje funkcionira (Geršak 2007).
Krofličeva (1999, str. 90–91) tenkočutno opredeljuje, kako čustva prispevajo k predstavljanju
in učenju. Poudarja pomen stanja zanosa, saj so v njem čustva pozitivna, energizirana,
naravnost usmerjena v nalogo. Spontano zadovoljstvo, milina in učinkovitost, ki so značilni
za vznesenost, so kompatibilni z emocionalnim limbičnim valom, ki zalije ostali del
možganov. Pozornost je sproščena in visoko osredotočena. Najzahtevnejše naloge dosega
človek z minimalno porabo mentalne energije. Zbujanje vznesenosti je najbolj zdrava metoda
poučevanja, saj otroke motivira od znotraj in nadomešča grožnje ali obljubljanje nagrade. Če
se otroci v šoli dolgočasijo, potem se tepejo in so nemirni, če so preobremenjeni z nalogami,
jih je strah, najbolje se učiš, če imaš nekaj, kar te zanima in doživljaš ugodje, ko se v to
zatopiš.

3.3 Psihomotorični razvoj
Geršakova (2007) pravi, da ustvarjalni gib pozitivno vpliva na: motorične spretnosti, krepitev
fizičnega stanja, telesno sproščanje, umirjenost, aktiviranje gibalnih spretnosti, gibčnost,
koordinacija gibov, kretnje, mimiko, orientacijo, razvijanje gibalnih spretnosti in razvoj čutil.
Frostigova (1998, str. 76-116) opisuje različne gibalne vaje za otroke, ki razvijajo nekatere
gibalne spretnosti, kot na primer, vaje za usklajenost in ritem gibanja, vaje za spretnost
gibanja, ki je pomembna pri vzdrževanju ravnotežja in prehodu na novo gibanje, vaje za
gibčnost in ravnotežje. Posebej pa opredeli pomen ustvarjalnega gibanja ne le za razvoj
gibalnih spretnosti, ampak za razvoj ustvarjalnih moči v mladem človeku.

Vzgajanje s plesom je celostno ne le zaradi tega, ker spodbuja vsa tri razvojna področja,
ampak tudi ker se nujno povezuje z vsemi vzgojnimi področji. Gibanje je skupno plesni in
športni vzgoji, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je skupno plesni, glasbeni in likovni
vzgoji, razvijanje občutljivosti za gibanje in oblike v okolju in s tem spodbujanje zanimanja
za spoznavanje okolja je skupno plesni in intelektualni vzgoji. Medsebojno sodelovanje, ki je
nujno in značilno za plesno dejavnost, spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov
(Kroflič, Gobec 1995 v Geršak 2007).
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III EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV PROBLEMA
Med študijem na UL PeF je bil eden mojih izbirnih predmetov ustvarjalni gib pri pouku. Pri
tem predmetu sem pridobila različna znanja in kompetence, ki so povezana s celostnim
načinom poučevanja. To se mi zdi v sodobnem svetu zelo pomembno, saj je človek vedno
bolj odvisen od svojih miselnih sposobnosti, zanemarja pa obujanje in osredotočanje na čutila,
raziskovanje prostora in odnosov z gibanjem, empatijo in solidarnost do sočloveka.
Ker sem želela svoje znanje in izkušnje na tem področju razširiti in izpopolniti, sem se
odločila za program študijske izmenjave Erasmus.
Med absolventom sem odšla na izmenjavo na lizbonsko Escola Superior de Educação, tam pa
sem se zanimala za študijske predmete, ki vsebujejo elemente ustvarjalnega giba. Zato sem tri
mesece obiskovala predmete Musica e Movimento (glasba in gib) pri profesorju Paulu
Rodriguesu, Teatro 1 (gledališče 1) pri profesorici Otíliji de Sousa in Portuguese culture –
theatre part (portugalska kultura – gledališki del) pri profesorici Natáliji Vieira tri mesece, ter
tako znanja in kompetence pridobljene na UL PeF nadgradila in razširila.
V diplomskem delu sem dejavnosti, ki sem jih spoznala v okviru izmenjave, vključila v
različne predmete 3. razreda osnovne šole. Za vir sem uporabila učne načrte za posamezen
predmet 3. razreda osnovne šole. Ob koncu sem naredila sintezo vseh pridobljenih dejavnosti,
znanj, izkušenj, kompetenc, ki so vplivale na moj poklicni in osebnostni razvoj in s pomočjo
refleksije tudi ovrednotila njihov vpliv.

2 CILJI
•

Znanje, ki sem ga pridobila med študijsko izmenjavo, vključiti v različne predmete 3.
razreda osnovne šole.

•

Nadgraditi in razširiti znanje, ki sem ga pridobila pri predmetu ustvarjalni gib pri
pouku na UL PeF z znanjem, pridobljenim na lizbonski fakulteti Escola Superior de
Educação pri predmetih Musica e Movimento, Teatro 1 in Portuguese culture –
theatre part.
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
R1: Katere dejavnosti, ki sem jih spoznala v okviru študijske izmenjave pri predmetih Musica
e Movimento, Teatro 1 in Portuguese culture – theatre part, lahko uspešno povežem s cilji iz
učnih načrtov za različne predmete 3. razreda osnovne šole?
R2: Katera znanja, pridobljena v okviru študijske izmenjave, so nova, in katera so nadgraditev
tistih, pridobljenih pri predmetu ustvarjalni gib pri pouku na UL PeF?
R3: Ali bi znala vrednotiti in uporabiti znanje, pridobljeno v izmenjavi, če prej ne bi
obiskovala predmeta ustvarjalni gib pri pouku na UL PeF?

4 METODE IN POTEK DELA
Najprej sem izpisala cilje iz učnih načrtov za vse predmete 3. razreda osnovne šole, ki so bili
po moji presoji primerni za uresničitev skozi dejavnosti spoznane s študijske izmenjave na
lizbonski Escola Superior de Educação pri predmetih Musica e Movimento, Teatro 1 in
Portuguese culture – theatre part. Za vir sem uporabila učne načrte za posamezen predmet 3.
razreda osnovne šole. Nato sem za vsak cilj posebej pregledala vse dejavnosti in prilagodila
dejavnost uresničitvi ciljev. Na koncu sem svoja opazovanja, znanja, izkušnje, kompetence z
izmenjave ovrednotila in strnila v celoto v obliki refleksije. V diplomskem delu sem uporabila
opisno metodo pedagoškega raziskovanja.

5 REZULTATI IN ANALIZA
Spodaj je sedem tabel za vsako predmetno področje z izpisanimi učnimi cilji iz učnega načrta
za posamezen predmet. Vsak cilj uresničuje ena ali več dejavnosti s študijske izmenjave, ki so
opisane pod njim.
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5.1 Slovenščina
Tabela 1: Dejavnosti z izmenjave, vključene v predmeta slovenščina – jezikovno področje.4
PODROČJE
Cilji

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI POGOVARJANJA
•

Sodelujejo v igri vlog: pogovor določene vrste (osebni ali telefonski
pogovor družbeno enakovrednih ali neenakovrednih sogovorcev),

•

vrednotijo razumljivost in zanimivost pogovora ter utemeljujejo
svoje mnenje,

•
Prilagojena

izražajo svoja občutja med igranjem vloge.
Likovno delo kot izhodišče za zgodbo

dejavnost z Učenci se razdelijo v dvojice in dobijo določeno sliko. Vsaka slika prikazuje
izmenjave dve osebi v določeni drži in razpoloženju, ki se pogovarjata. Lahko sta
prikazani v istem prostoru ali pa ločeno, tako da pogovor poteka po telefonu.
Na nekaterih slikah sta sogovorca v družbeno enakovrednem položaju, npr. se
srečata v trgovini, na ulici, na drugih pa sta v družbeno neenakovrednem
položaju, npr. poštni uslužbenec in stranka, učitelj in učenec.
Dobro si ogledajo sliko, učitelj usmerja njihovo pozornost v držo in
razpoloženje oseb, na to, kje osebi sta, v kakšnem družbenem odnosu sta ipd.
Vsak učenec si izbere po eno osebe s slike in si zapomni njen položaj,
razpoloženje in družbeno vlogo. Sledi niz gibanj, npr. sežejo z roko proti
stropu, se dotaknejo tal, svojega obraza, in drže osebe s slike. Nato si učenci
izmišljujejo pogovor, ki naj bi potekal. Učitelj posluša pogovore in po potrebi
usmerja učence v razmišljanje o družbeni vlogi, uporabi jezika ipd.
Ko vsaka dvojica nekajkrat izvede pogovor, ga predstavi preostalim učencem.
Ti vrednotijo razumljivost in zanimivost pogovora ter utemeljujejo svoje
mnenje. Igralski par pa izrazi svoja občutja med igranjem vloge.
PODROČJE
Cilj

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA BESEDIL
•

Razvijajo slušno razločevanje.

Prilagojena

Orkester

dejavnost z Razred stoji v krogu in predstavlja orkester. Ena oseba (za začetek je to lahko
4

Cilji so prepisani iz učnega načrta za osnovnošolsko slovenščino.
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izmenjave učitelj) stoji na sredi in je dirigent. Vsak v orkestru si izbere po en zvok iz
gozda, ki ga bo naredil, ko se ga bo dirigent dotaknil. Ko si ga izbere, da roke
predse in dirigent se vsakega po vrsti dotakne, da si zvoke predstavijo. Nato
orkester zapre oči in dirigent nanj »igra«, tako da se dotakne tistega, ki si ga
želi dotakniti. Dirigent »zaigra« tako, da ustvari razpoloženje jutra, dneva in
večera v gozdu.
Pri naslednji igri se razdelijo v manjše skupine. Vsak v orkestru si izbere po
eno besedo, ki se začne na črko a, b, c, č ali d. Naloga dirigenta je tokrat
zaigrati tako, da se bodo besede vrstile v zaporedju glede na prvo črko v
besedi, to pomeni najprej vse besede, ki se začnejo na črko a, nato vse besede,
ki se začnejo na črko b in tako naprej. Variacije so še na vrstni red glede na
zadnjo črko v besedi, glede na naslednjih pet črk abecede (e, f, g, h, i), na vse
črke abecede hkrati itd.
PODROČJE
Cilj

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA BESEDIL
•

Razvijajo orientacijo na telesu, v prostoru.

Prilagojena

Kolona, vrsta, krog

dejavnost z Učenci razpršeni hodijo po prostoru. Ko učiteljica reče: „Kolona“, poskušajo
izmenjave v najkrajšem času postaviti tako obliko. Nato jo zopet razpustijo. Učiteljica
uporabi še formaciji “vrsta“ ali “krog“. Govori mešane oblike, stopnjuje
tempo. Vse to ponavljajo, dokler ne potrebujejo za določeno obliko 5 sekund
ali manj.
Razvrščanje
Učenci hodijo razpršeni po prostoru. Učiteljica pove, da se morajo razvrstit v
naključne skupine glede na barvo las/barvo hlač/dolžino las/barvo majic ipd.
Ogledalo
Skupina se razdeli v pare. Par se gleda samo v oči in ne v telo ali prostor.
Najprej je prvi ogledalo in posnema gibe, ki si jih drugi izmisli, nato zamenjata
vlogi. Nato vadita menjave vlog, da opazovalec ne ve, kdaj kateri izmed njiju
vodi, menjavata se v vodenju počasi, tako da ni očitno.
Podajanje čarovnega predmeta, glasba: „Olatz Zugasti: Amaren Xango“
Sedimo na tleh v krogu in si podajamo namišljeni predmet, tako da
spreminjamo obliko, težo, velikost, dodajamo različne lastnosti, npr.
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bleščavost, smrdljivost, ognjenost. Ko poje solist prvič, izvajamo prvi skupni
del: stegnemo levo roko v zrak, nato še desno. Nato si zopet podajamo čarovni
predmet. Ko poje solist drugič, izvajamo drugi skupni del: stegnemo levo roko
pred sabo, še desno. Podajamo predmet. Ko zapoje tretjič, izvajamo še tretji
skupni del: veslamo na levo in na desno. Tisti, ki zadnji dobi čarovni predmet,
ga obdrži za skupino.
PODROČJE
Cilj

RAZVIJANJE JEZIKOVNE IN SLOGOVNE ZMOŽNOSTI
•

Opazujejo dogodek ter izražajo njegova dejanja glede na čas
sporočanja (zdaj/prej/potem) ter glede na njihovo zapovrstje
(najprej/potem/nazadnje/ko).

Prilagojena

Igra Črna kraljica

dejavnost z Učenec, ki predstavlja Črno kraljico, je na eni strani prostora, preostali so na
izmenjave drugi. Cilj igre je, da se igralci dotaknejo stene Črne kraljice, medtem ko je
obrnjena proti steni. Ko pa je obrnjena proti njim, morajo obstati pri miru.
Preden se Črna kraljica obrne, izreče: »Ena, dve, tri - zdaj si … (npr. metulj,
drevo, plavalec)«, in igralci morajo to postati. Ko so igralci pri miru, učiteljica
naključnega vpraša, katera oseba ali žival je zdaj in katera je bil v prejšnjem
krogu.
Kratki prizori
Delo v paru. Eden v paru odigra določen prizor – naredi nekaj korakov in se
zave, da je nekaj pozabil, zato steče nazaj – drugi ga opazuje in izrazi njegova
dejanja glede na časovno zaporedje. Nato zamenjata vlogi. Enako odigrajo še
en prizor – hodi do sredine prostora, nekaj najde na tleh in konča prizor.
Improvizacija Čakalnica
Trije stoli so postavljeni v prostoru za sceno in predstavljajo avtobusno
postajo. Učiteljica razdeli različne predmete, tako da vsak dobi enega. Vsak
učenec si izmisli starost svojega lika in odigra prizor z rekvizitom, medtem ko
čaka na avtobus. Učiteljica pove, kdaj prihaja avtobus. Prizor se konča, ko
učenec odigra prizor z avtobusom. Nato učiteljica vpraša naključnega gledalca,
kaj se je v prizoru dogajalo. Učenec odgovarja tako, da uporablja besede
»najprej, potem, nazadnje, ko, medtem ko« itd.
Niz gibanj
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Učenci se razvrstijo v skupine po tri in sestavijo niz gibanj, ki je sestavljen iz
poz, nastalih, ko je vsak iz skupine naključno vrgel kolebnico na tla in
posnemal njeno obliko. Gibe predstavijo drugim tako, da so razporejeni v
krogu in da se niz dvakrat ponovi. Nato učiteljica vpraša naključnega gledalca,
kako so se nizi vrstili. Učenec odgovarja tako, da uporablja besede najprej,
potem, nazadnje, ko, medtem ko itd.
Danski skupinski ples „Sedem skokov“
Prvi del pesmi cela skupina pleše v enaki koreografiji. Drugi del pa se z vsako
kitico podaljša, tako da vsak, ki je na vrsti v krogu, doda nov gib. Tega se v
naslednji kitici ponovi in zopet doda novega. Je sedem kitic, tako da je na
koncu koreografiji dodanih sedem novih gibov. Ko plešemo drugič, ne
uporabljamo glasbe. Tisti, ki je prvi na vrsti, reče besedo »najprej« in pokaže
prvi gib, tisti, ki je za njim, reče »potem« in pokaže drugi gib, tretji reče
besedo »potem« in pokaže tretji gib in tako do zadnjega, ki reče »in nazadnje«
in pokaže zadnji gib. Ponavljamo, dokler ne pridejo vsi na vrsto.
Podajanje čarovnega predmeta, glasba: „Olatz Zugasti: Amaren Xango“
Sedimo na tleh v krogu in si podajamo namišljeni predmet, tako da
spreminjamo obliko, težo, velikost, dodajamo različne lastnosti, npr.
bleščavost, smrdljivost, ognjenost. Ko poje solist prvič, izvajamo prvi skupni
del: stegnemo levo roko v zrak, nato še desno. Nato si zopet podajamo čarovni
predmet. Ko poje solist drugič, izvajamo drugi skupni del: stegnemo levo roko
pred sabo, še desno. Podajamo predmet. Ko zapoje tretjič, izvajamo še tretji
skupni del: veslamo na levo in na desno. Tisti, ki zadnji dobi čarovni predmet,
ga obdrži za skupino. Učiteljica vpraša naključne učence, kako so si sledili
gibi. Učenci odgovarjajo tako, da uporabljajo besede najprej, potem, nazadnje,
ko, medtem ko itd.
PODROČJE
Cilji

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA
•

Prepoznavajo pomen in vlogo nebesednih sporočil,

•

tvorijo nebesedna sporočila.

Prilagojena

Šest polj

dejavnost z Učiteljica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh šest polj. Na tabli pred polji
izmenjave je napisano poljubno besedilo. V polja stopajo eden za drugim. V vsakem polju
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besedilo preberejo drugače: 1. šepetaje, 2. ga nebesedno uprizorijo, 3. glasno,
4. besedno s kretnjami, 5. običajno, 6. tišina, preberejo sami zase. Potem je na
vrsti pogovor o tem, kako so se počutili v vsakem polju, kako je učinkovalo
besedilo v določenem polju in zakaj, ali je pomembna neverbalna govorica, ko
kaj sporočamo itd. Učiteljica razloži, da šest polj predstavlja šest značilnosti
govora nastopajočega.
Pomemben je način
Vsak učenec prebere besedilo, ki je napisano na tabli ( „Kaj se je zgodilo?
Želim videti! Ne bodi zoprn! A, tak si. Ni pomembno, povej!“) na grozeč
način, drugi poslušajo. Nato ponovimo na sovražen in še na vesel način.
Potem je na vrsti pogovor o tem, kako je učinkovalo besedilo, izrečeno na
določen način, ali je pomembna neverbalna govorica, ko kaj sporočamo, ali
imajo lahko iste besede, izrečene na drugačen način, drugačna sporočila.
Umakni se
Stojimo v krogu, ena oseba je na sredini. Pride do nekoga v krogu in mu pove,
naj se mu umakne. Ta se umakne na sredo kroga in stopi k drugi osebi in
ponovi zahtevo. Poskušamo najti čim več različnih načinov: proseče, jezno,
samo s pogledom, z gesto. Učiteljica povečuje število ljudi v krogu.
Potem je na vrsti pogovor o tem, kako so se počutili, ali lahko nekaj
sporočamo na različne načine, ali je pomembna neverbalna govorica, ko kaj
sporočamo, itd.
Pripovedovanje zgodbe
Sedimo v krogu in naloga vsakega učenca je, da pove, kaj se mu je to jutro
dogajalo od trenutka, ko se je zbudil, do trenutka, ko je prišel v razred.
Potem je na vrsti pogovor o tem, na kaj moramo biti pozorni med govornim
nastopom (pokončna drža, očesni stik, uporaba prostora s kretnjami,
poudarjenimi gibi, zanimiv in razgiban govor (počasen – hiter, glasen – tih,
premori), ritem, tok zgodbe (brez razmišljanja vmes, popravljanja las, obleke
ipd.).
Jaz sem (glasba: „Willems: Balancement“)
Učenci opazujejo učitelja in ponavljajo za njim. Najprej je v drži drevesa,
»veje« (roke) se majejo, »listi« (prsti) nežno trepetajo, gibanje preide v drugo
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obliko, spremeni se namreč v rožo, razpira cvet, gibanje spremeni, tako da
postane ptica, katero ponazarjajo dolgi veliki zamahi z rokami, spremeni se v
metulja, ki ga ponazarjajo lahni, sunkoviti, manjši gibi s prepletenimi dlanmi.
Nato se polovica skupine učencev usede na en del prostora in opazuje drugo, ki
se med pesmijo spremeni v tisto, v kar se želi spremeniti.
Potem je na vrsti pogovor o tem, katere živali so opazili, ali je bilo gibanje
značilno za osebnost tega učenca, ali je bila dovolj neverbalna govorica, da so
izvedeli, katere živali so predstavljene, in zakaj.
Kontakt, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Učenci plešejo v paru, eden miži, drugi vodi. Vlogi zamenjata. Naslednja
naloga je, da si med plesom vodje predajajo pare med sabo.
Potem je na vrsti pogovor o tem, da je pomembno zaupanje, kakšna je roka
(trda, mehka, nežna, potna, topla, mrzla ipd.), kakšno je počutje, ko si voden,
in kakšno je, ko vodiš, bližina telesa, če je bila vzpostavljena, mora tudi
popustiti – spoštuj osebno polje, kakšna sporočila oddajamo in sprejemamo s
telesom.
Zvočna zgodba
Razred se razdeli v manjše skupine. Vsaka naredi zgodbo, a jo lahko predstavi
le z zvoki. Občinstvo ji obrne hrbet, tako da lahko zgodbo spremlja le slušno.
Na koncu občinstvo pove svojo interpretacijo zvokov. Tako skupina dobi
odgovor na vprašanje, ali so dobro predstavili svojo zgodbo, idejo in označitev
situacije. Potem je na vrsti pogovor o tem, kako so se počutili, ali lahko na
različne načine sporočamo nekaj, ali je lahko neverbalna govorica dovolj za
uspešno sporočanje.
Cilj

•

Razumejo nebesedne zvočne in vidne spremljevalce govorjenja ter
jih vrednotijo.

Prilagojena

Pripovedovanje zgodbe

dejavnost z Sedimo v krogu, učiteljica pripoveduje, kaj se ji je to jutro dogajalo od
izmenjave trenutka, ko se je zbudila, do trenutka, ko je prišla v razred, s tem da ustrezno
uporablja neverbalne prvine. Učenci imajo enako nalogo (pripovedujejo o
svojem jutru).
Potem je na vrsti pogovor o tem, na kaj moramo biti pozorni med govornim
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nastopom: pokončna drža, očesni stik, uporaba prostora s kretnjami,
poudarjenimi gibi, zanimiv in razgiban govor (počasen – hiter, glasen – tih,
premori), ritem, tok zgodbe (brez razmišljanja vmes, popravljanja las, obleke
ipd.), da lahko ohranjamo pozornost poslušalca.
Med pogovorom in po njem učiteljica demonstrira slab govorni nastop
(gledanje v tla, popravljanje obleke, enoličen govor ipd.) in nato še enkrat isto
zgodbo pove z ustrezno rabo neverbalnih prvin. Potem vpraša učence, kateri
govorni nastop jim je bil bolj všeč, zanimivejši, kateri jih je bolj pritegnil in
zakaj.
Nato se nekaj prostovoljcev javi, da bodo ponovno pripovedovali o svojem
jutru, s tem da skušajo ustrezneje rabiti neverbalne prvine. Drugi vrednotijo
nebesedne zvočne in vidne spremljevalce govorjenja.
Cilj

•

Ustrezno uporabljajo nebesedne zvočne in vidne spremljevalce
govorjenja med govornim nastopanjem in pogovarjanjem.

Prilagojena

Pripovedovanje zgodbe

dejavnost z Sedimo v krogu in naloga vsakega učenca je, da pripoveduje, kaj se mu je to
izmenjave jutro zgodilo od trenutka, ko se je zbudil, do trenutka, ko je prišel v razred.
Sledi razgovor o tem, na kaj moramo biti pozorni med govornim nastopom, da
učenci to ozavestijo: pokončna drža, očesni stik, uporaba prostora s kretnjami,
poudarjenimi gibi, zanimiv in razgiban govor (počasen-hiter, glasen-tih,
premori), ritem, tok zgodbe (brez razmišljanja vmes, popravljanja frizure,
oblek ipd.), da lahko ohranjamo pozornost poslušalca.
Sledijo govorni nastopi, na katere se učenci pripravijo tako v šoli kot doma.
Učiteljica jih spodbuja k ustrezni rabi nebesednih zvočnih in vidnih
spremljevalcev govorjenja. Vrednoti cel razred.
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Tabela 2: Dejavnosti z izmenjave, vključene v v predmeta slovenščina – književno področje.5
PODROČJE
Cilj

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI – KNJIŽEVNA BESEDILA
•

Izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki
se jim vzbudijo pri poslušanju, branju književnega besedila.

Prilagojena

Štiri polja

dejavnost z Učiteljica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh štiri polja.

Vsako

izmenjave predstavlja različno interpretacijo: 1. šepetaje, 2. žalostno, 3. čarobno, 4.
brezskrbno. Vsak učenec dobi list papirja, na katerem je napisana kratka
pesem. Njihova naloga je, da si izberejo eno interpretapolje in se vanj postavijo
ter na način, ki je določen s poljem, predstavijo pesem. Preostali učenci
poslušajo z zaprtimi očmi. Sledi vrednotenje doživljanja tistih, ki so poslušali,
in tistega, ki je bral; kako so pesmi učinkovale v različnih poljih, katera
doživetja, čustva, predstave in misli so se jim porodile ob recitaciji.
Cilji

•

Odzivajo se na čustvene sestavine besedila (vesela, žalostna pesem),

•

opazujejo odzive drugih,

•

vrednotijo svoje in odzive drugih.

Prilagojena

Jaz sem

dejavnost z Učiteljica recitira tri pesmi: veselo, žalostno in strašno. Medtem hodi z otroki
izmenjave prosto po prostoru in njihova naloga je opazovati učiteljico in se skupaj z njo
gibalno odzivati na čustvene sestavine besedila.
Nato se vaja ponovi, le da se učiteljica umakne iz prostora in recitira pesmi,
učenci pa se sami kar najizraziteje gibalno odzivajo na čustvene sestavine
besedila, lahko tudi z medsebojno interakcijo.
Nato se polovica skupine usede in opazuje odzive druge med pesmimi. Vlogi
se zamenjata.
Kako ste se počutili ob določeni pesmi? Katera čustva ste opazili? Ali je bilo
gibanje značilno za razpoloženje pesmi? Kakšno razpoloženje se je ustvarilo z
določenim gibanjem ob pesmi? Kateri gibi so izražali to razpoloženje? Zakaj je
bila prva pesem vesela, druga žalostna in tretja strašna?
Cilji
5

•

Prepoznavajo prvine pravljice: formalni začetek in konec,

Cilji so prepisani iz učnega načrta za osnovnošolsko slovenščino.
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preteklik, za pravljico značilni pripovedni ton,
•

prepoznavajo za pravljico značilne književne osebe, čudeže in
pravljično dogajanje, nedoločenost kraja in časa dogajanja.

Prilagojena

Klasična pravljica

dejavnost z Skupina (5 članov) dobi list A4 s klasično pravljico (na primer Rdeča kapica,
izmenjave Zlatolaska, Volk in sedem kozličkov), se pripravi in jo zaigra, učiteljica igra
vlogo pripovedovalca pri vseh. Po predstavah je na vrsti pogovor o tem, na
kakšen način oziroma s katerimi besedami so se vse pravljice začele? Kako so
se končale? V katerem času so se dogajale – sedaj, nekoč v preteklosti ali v
daljni prihodnosti? Kako je govorila učiteljica, s kakšnim tonom – takim, s
katerim govori z drugo učiteljico, ko razlaga, ali povsem drugačnim,
umirjenim, pripovednim? Katere čudežne dogodke ste prepoznali? So bili v
vseh zaigranih pravljicah? Kje in kdaj se je dogajala prva/druga/tretja
pravljica?
Cilj

•

Vživljajo se v književno osebo, ki je sicer drugačna od njih, a jim je
še vedno zelo podobna.

Prilagojena

Karakter

dejavnost z Učenci ležijo na tleh z zaprtimi očmi. Učiteljica jih povabi, naj prikličejo v
izmenjave spomin književno osebo, ki je sicer drugačna od njih, a jim je še vedno zelo
podobna. Premišljujejo o tej književni osebi, dajo ji svoje ime, starost,
določijo, kaj rada počne in kako. Prelevijo se v to osebo. Zatopijo se v položaj
spanja te osebe, odprejo oči, se lotijo prve stvari, ki jo naredi zjutraj, opravkov
čez dan, gredo spat. Pozabijo nanjo, spet so oni sami, zatopijo se v svoj položaj
spanja in se zbudijo. Povejo preostalim ime svoje osebe, starost, s čim se
ukvarja, zakaj so jo izbrali, je bilo težko ali lahko vživeti se vanjo, jim je bila
vaja všeč in zakaj, se tudi ob branju intenzivno vživljajo v književne osebe.
PODROČJE RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI – GLEDALIŠČE, RADIJSKA
IGRA IN FILM
Cilji

•

Sodelujejo v igri vlog,

•

razvijajo zmožnost vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo/
privzemanja vloge književne osebe.

Prilagojena

Improvizacija
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dejavnost z Trije stoli predstavljajo avtobusno postajo. Učiteljica razdeli različne
izmenjave predmete, tako da vsak učenec dobi enega in si zamisli določeno književno
osebo. Ob pomoči predmeta odigra prizor čakanja na avtobus. Prizor se konča,
ko učiteljica pove, da prihaja avtobus in učenec odigra prizor z avtobusom.
PODROČJE
Cilj

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI – GOVORJENJE/PISANJE
•

Ustvarjajo zvoke z jezikovnimi in nejezikovnimi sredstvi.

Prilagojena

Orkester

dejavnost z Skupina stoji v krogu in predstavlja orkester. Ena oseba stoji na sredini in je
izmenjave dirigent. Vsak v orkestru si izbere en zvok, ki ga bo ustvaril, ko se ga bo
dirigent dotaknil. Ko si ga izbere, se dirigent vsakega po vrsti dotakne, da
zvoke predstavijo drug drugemu. Nato orkester zapre oči in dirigent »igra
nanj« tako, da se dotakne tistega, ki želi.
Variacija: izbrali smo si zvok iz gozda, v naslednji igri pa zvok iz velemesta.
Dirigent je moral »zaigrati« jutro, dan in večer v velemestu.
Zvočna zgodba
Učenci se razdelijo v manjše skupine. Vsaka ustvari zgodbo in jo lahko
predstavi le z zvoki. Občinstvo ji obrne hrbet, tako da lahko zgodbo spremlja le
s sluhom. Na koncu občinstvo pove svojo interpretacijo zvokov. Tako skupina
dobi odgovor na to, ali je dobro predstavila svojo zgodbo, njeno idejo in
označitev situacije.
PODROČJE

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI – GLASNO
INTERPRETATIVNO BRANJE KNJIŽEVNIH BESEDIL

Cilj

•

Berejo

pesmi;

s

posebej

oblikovanim

govorom

izražajo

razpoloženje.
Prilagojena

Pomemben je način

dejavnost z Razdelijo se v 5 skupin, vsaka dobi drugo pesem in nalogo, da jo vsak učenec
izmenjave pove na drugačen način, na primer na grozeč, sovražen, vesel, strašen, jezen,
čuden, čaroben način.
Dvoboj
Razdelijo se v dve skupini. Vsaka se postavi v vrsto ena proti drugi. Vsaka
izbere eno otroško pesem in jo poje ali ritmizirano izgovarja drugi, tako da jo
izziva z mimiko, kretnjami, telesnimi gibi. Iz prve skupine izstopi prvi, zapoje
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na svoj način, nato cela skupina ponovi za njim. Prvi iz druge skupine izstopi,
zapoje na svoj način, nato cela skupina ponovi za njim, nato izstopi drugi iz
prve skupine, nato drugi iz druge in tako do konca.
Cilj

•

Za dramsko osebo poiščejo primeren glas in ga spreminjajo glede
na spreminjajoče se lastnosti oseb.

Prilagojena

Zvočna zgodba

dejavnost z Razdelijo se v manjše skupine. Vsaka dobi drugačno zgodbo, napisano na
izmenjave papirju. Naloga vsakega učenca je, da si izbere eno dramsko osebo, poišče
zanjo primeren glas in ga spreminja glede na spreminjajoče se lastnosti oseb.
Občinstvo ji obrne hrbet, tako da lahko zgodbo spremlja le s sluhom.
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5.2 Matematika
Tabela 3: Dejavnosti z izmenjave, vključene v predmet matematika.6
PODROČJE
Cilj

GEOMETRIJA IN MERJENJE
•

Opišejo položaj predmetov v prostoru in na ravnini ter se pri opisu
natančno izražajo.

Prilagojena

Stroj

dejavnost z Razred se razdeli na dve skupini. Prva opazuje, v drugi pa se vsak prelevi v
izmenjave kak stroj – zamisli si enostavno gibanje in ga vseskozi ponavlja. Nato se nekdo
postavi na sredino prostora, drugi pa še vedno ponavljajo svoje gibe. Tisti, ki
misli, da se njegovi gibi ujemajo ali pa nadaljujejo gibe tistega na sredini, se
mu pridruži in se z njim „spoji“ v en stroj. Na koncu vsa skupina deluje kot en
stroj. Skupina, ki opazuje, opiše položaj sošolcev in sošolk in njihovih delov
telesa v prostoru. Vlogi skupin se zamenjata. Nato vsak nariše svoj stroj
položaj predmetov/delov telesa kar najnatančneje opiše.
Cilj

•

Opisujejo odnos med dvema smerema: navpično, vodoravno; levo,
desno; spredaj, zadaj.

Prilagojena

Skupinske oblike

dejavnost z Učenci razpršeni hodijo po prostoru. Učiteljica stoji na sredini in gleda v eno
izmenjave smer. Ko učiteljica reče „kolona navpično“/ “vrsta vodoravno“/ “levo“/
“desno“/ “spredaj“/ “zadaj“, poskušajo učenci v najkrajšem času postaviti tako
obliko, s tem da morajo biti oblike take, da jih pravilno vidi ona. Ponavljajo,
dokler za to ne porabijo manj kot 5 sekund. Potem je na vrsti pogovor o
podobnostih, razlikah in odnosih med nasprotnimi oblikami, ki so jih
ustvarjali.
Podajanje čarovnega predmeta, glasba: „Olatz Zugasti: Amaren Xango“
Sedimo na tleh v krogu in si podajamo namišljeni predmet, tako da
spreminjamo obliko, težo, velikost, dodajamo različne lastnosti, npr.
bleščavost, smrdljivost, ognjenost. Ko poje solist prvič, izvajamo prvi skupni
del: v zrak stegnemo levo roko, nato še desno. Nato si zopet podajamo čarovni
6

Cilji so prepisani iz učnega načrta za osnovnošolsko matematiko.
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predmet. Ko poje solist drugič, izvajamo drugi skupni del: levo roko stegnemo
pred sabo, potem še desno. Podajamo predmet. Ko zapoje tretjič, izvedemo še
tretji skupni del: veslamo na levo in na desno. Tisti, ki zadnji dobi čarovni
predmet, ga obdrži za celo skupino. Opisujejo odnos med smerema levo in
desno glede na položaj telesa.
Cilj

•

Seznanijo se s pojmom skladnost ob življenjskih primerih.

Prilagojena

Ogledalo

dejavnost z Učenci podobne velikosti so v parih, gledajo si samo v oči in ne v telo ali
izmenjave prostor. Najprej je ogledalo prvi in posnema gibe, ki si jih drugi izmisli, nato
zamenjata vlogi. Nato vadita zamenjave vlog, da opazovalec ne ve, kdaj kateri
izmed njiju vodi, menjavata se v vodenju počasi, tako da ni očitno. Potem je na
vrsti pogovor o podobnostih oziroma enakostih med gibajočim in ogledalom in
o pojmu skladnost.
Senca
Učenci podobne velikosti so v parih, prvi v paru se giblje čim bolj raznoliko,
gleda naprej, drugi mu sledi. Sprva sta v skupini dva, nato učiteljica skupine
združuje po metodi snežne kepe, na koncu en učenec vodi, drugi mu sledijo.
Potem je na vrsti pogovor o podobnostih oziroma enakostih med gibajočimi in
o pojmu skladnost.
Cilj

•

Prepoznajo in pokažejo simetrijo pri predmetih in likih.

Prilagojena

Niz gibanj

dejavnost z Učenci se razvrstijo v skupine po štiri in sestavijo niz gibanj, ki je sestavljen iz
izmenjave poz, ki so nastale, ko je vsak iz skupine naključno vrgel kolebnico na tla in
posnemal njeno obliko. Gibe predstavijo drugim tako, da so razporejeni v
krogu in da se niz dvakrat ponovi. Vmes so pozorni na to, ali opazijo med
učenci simetrijo. Ko vsaka skupina konča, ostane v zadnji pozi, drugi učenci pa
s pomočjo vrvice (ki predstavlja simetralo) iščejo simetrije.
PODROČJE
Cilji
Prilagojena

ARITMETIKA IN ALGEBRA
•

Določijo predhodnik in naslednik števila, (naravna števila do 1000),

•

zapišejo odnose med števili (<, >, =).
Igra lovljenja – repki

dejavnost z Učenci si za hlače zataknejo trak, ki predstavlja njihov repek. Skačejo po eni
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izmenjave nogi in skušajo nabrati čim več repkov, obenem pa pazijo na svojega. Igra se
konča, ko vsi izgubijo svoje repke. Na vsakem repku je napisano določeno
naravno število do 1000. Vsak svojega prinese pred tablo in uredijo jih po
velikosti. Nato vsakemu določijo predhodnika in naslednika. Pri naslednji vaji
zapišejo v zvezek odnose med števili na tabli, tako da si za vsakega od treh
odnosov izberejo po pet primerov.
PODROČJE
Cilj

DRUGE VSEBINE: LOGIKA IN JEZIK
•

Pravilno uporabljajo izraze večji, manjši, daljši, krajši, prej, potem
ipd.

Prilagojena

Ogrevanje, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“

dejavnost z SStojimo v krogu. Ogrevamo se z majhnimi krožnimi gibi in jih

nato

izmenjave povečujemo, npr. v ramenskem obroču, vrtenje celotnega telesa – gibi so
usklajeni z glasbo. Ob spremembi gibov iz manjših v večje ali narobe,
učiteljica spremembo poudari še z izrazoma večji/manjši. Nato vodijo tudi
drugi učenci in uporabljajo izraza večji/manjši.
Senca
Učenci so v parih. Prvi v paru se giblje čim bolj raznoliko, drugi ponavlja kot
senca. Sprva sta v skupini dva, nato učiteljica pare združi v skupine po štiri,
nato po osem in tako do konca, dokler vsi ne ponavljajo za eno osebo. Vmes,
ko združuje skupine, poudari, da se »senca daljša«. Ko je »senca« najdaljša, se
učenci ob učiteljičinih besedah »senca se krajša« od zadnjega do prvega počasi
usedajo na svoja mesta.
Danski skupinski ples „Sedem skokov“
Prvi del pesmi cela skupina pleše na enako koreografijo. Drugi del pa se z
vsako kitico podaljšuje, tako da vsak, ki je na vrsti v krogu, doda nov gib. Tega
v naslednji kitici ponovijo in zopet dodajo novega. Kitic je sedem, tako da je
na koncu koreografiji dodanih sedem novih gibov. Na koncu učiteljica pokaže
gib iz plesa, vsi ponovijo za njo. Nato vpraša, kateri gib je bil prej/potem in
otroci morajo pokazati ta gib. Nato vodijo tudi drugi učenci in uporabljajo
izraza prej/potem.
PODROČJE
Cilj

DRUGE VSEBINE: OBDELAVA PODATKOV
•

Nadaljujejo gibalne vzorce.
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Prilagojena

Niz gibanj

dejavnost z Učenci se razvrstijo v skupine po štiri in sestavijo niz gibanj, ki je sestavljen iz
izmenjave poz, ki so nastale, ko je vsak iz skupine naključno vrgel kolebnico na tla in
posnemal njeno obliko. Gibe predstavijo drugim tako, da so razporejeni v
krogu in da se niz ponovi trikrat.
Stroj
Učenci se razdelijo v skupine po štiri. Vsaka postane kak stroj – zamisli si
enostavno gibanje in ga vseskozi ponavlja. Nato se nekdo postavi na sredino
prostora, drugi še vedno ponavljajo svoje gibe. V polkrogu se mu priključijo še
trije iz drugih skupin. Tako nastane vzorec, drugi pa ga posnemajo, tako da se
jim priključijo na obeh straneh. Na koncu ves razred ponavlja vzorec.
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5.3 Likovna vzgoja
Tabela 4: Dejavnosti z izmenjave, vključene v predmet likovna vzgoja.7
PODROČJE
Cilj

RISANJE
•

Rišejo oblike po opazovanju, spominu, domišljiji.

Prilagojena

Niz gibanj

dejavnost z Učenci v skupinah po tri sestavijo niz gibanj, ki je sestavljen iz poz, ki so
izmenjave nastale, ko je vsak iz skupine naključno vrgel kolebnico na tla in posnemal
njeno obliko. Gibe predstavijo drugim tako, da se niz dvakrat ponovi. Drugi so
med predstavitvijo pozorni na različne oblike in vzorce, ki so predstavljeni in
jih nato prenesejo na papir.
Skupinska oblika
Učenci hodijo po prostoru. Ko učiteljica pove obliko, npr. ravna črta/kriva
črta/krog/kvadrat/trikotnik/letalo/hiša/oseba,

morajo

izoblikovati

iz

cele

skupine to obliko v čim krajšem času, saj vmes učiteljica šteje sekunde. Nato
na papir narišejo čim več različnih oblik, tako da kombinirajo oblike, ki so jih
prej ustvarili s telesi.
Improvizacija gibov, glasba: „Les Choristes: Caresse sur l'ocean“
Učenci stojijo v krogu. Tudi pri improvizaciji moramo imeti določen okvir,
znotraj katerega ustvarjamo: ko poje zbor in je tempo hitrejši, so naši gibi večji
in hitrejši, bolj sunkoviti, ko poje solist in je tempo počasnejši, so naši gibi
manjši oziroma omejeni na del telesa npr. od zapestja navzgor in počasnejši.
Naloga učencev je, da z improviziranimi gibi rišejo po zraku čim več različnih
črt in oblik. Nato prenesejo črte in oblike iz zraka na papir in jih kombinirajo
med sabo.
Sproščanje z najljubšo barvo
Učenci ležijo na tleh na blazinah, učiteljica vodi meditacijo, tako da govori, naj
se osredotočijo na dihanje, se umirijo in si predstavljajo najljubšo barvo v
nogah, trebuhu, prstih, ji dajo obliko, ki jim je všeč, blizu. Predstavljajo si še
druge oblike in kako se med seboj povezujejo. Lahko so ravne ali krive črte,
7

Cilji so prepisani iz učnega načrta za osnovnošolsko likovno vzgojo.
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liki, obrisi predmetov, bitij ali popolnoma domišljijske oblike. Tako ležijo do 5
minut in nato začnejo risati oblike po domišljiji na papir.
PODROČJE
Cilji

KIPARSTVO
•

Oblikujejo kiparski volumen s sestavljanjem različnih prostorskih
enot,

•

razvijajo prostorske predstave.

Prilagojena

Stroj

dejavnost z Vsak učenec se prelevi v stroj – zamisli si enostavno gibanje in ga vseskozi
izmenjave ponavlja. Nato se nekdo postavi na sredino prostora, drugi še vedno ponavljajo
svoje gibe. Tisti, ki misli, da se njegovi gibi ujemajo ali pa nadaljujejo gibe
tistega na sredini, se mu pridruži in se z njim „spoji“ v en stroj. Na koncu ves
razred deluje kot en stroj. Nato se razdelijo v skupine po pet in ponovijo vajo, s
tem da so štirje deli stroja, en učenec pa je kipar varilec, ki stroje zvari. Vsak
učenec mora vsaj enkrat priti v vlogo kiparja varilca.
PODROČJE
Cilji

ARHITEKTURA
•

Pridobivajo občutek za orientacijo v notranjem in zunanjem
prostoru.

Prilagojena

Skupinske oblike

dejavnost z Učenci razpršeni hodijo po prostoru. Ko učiteljica reče „kolona“, poskušajo v
izmenjave najkrajšem času postaviti tako obliko. Nato jo zopet razpustijo. Učiteljica
uporabi še formaciji “vrsta“ ali “krog“. Predlaga različne oblike, stopnjuje
tempo. Učenci ponavljajo, dokler ne potrebujejo za določeno obliko samo še 5
sekund ali manj.
Ogledalo
Skupina se razdeli v pare. Par se gleda samo v oči in ne v telo ali prostor.
Najprej je prvi v vlogi ogledala, drugi ponavlja njegove gibe. Čez čas vlogi
zamenjata. Nato poskušata vlogo ogledala zamenjati tako, da opazovalec ne
ve, kdo je ogledalo. Menjavata se počasi, tako da ni očitno.
Razvrščanje
Učenci hodijo po dvorišču. Učiteljica pove, da se morajo razvrstit v naključne
skupine glede na barvo las/barvo hlač/dolžino las/barvo majic ipd.
Skupinska oblika
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Učenci hodijo po dvorišču. Ko učiteljica pove obliko, npr. letalo/hiša/oseba,
morajo izoblikovati to obliko.
Stroj
Vsak učenec se prelevi v stroj – zamisli si enostavno gibanje in ga vseskozi
ponavlja. Nato se nekdo postavi na sredino prostora, drugi še vedno ponavljajo
svoje gibe. Tisti, ki misli, da se njegovi gibi ujemajo ali pa nadaljujejo gibe
tistega na sredini, se mu pridruži in se z njim „spoji“ v en stroj. Na koncu ves
razred deluje kot en stroj.
Igra Kokoš in piščanci
En igralec je kokoš in je tiho, vsi drugi so piščanci, ki se oglašajo „pi,pi,pi“.
Vsi igralci mižijo. Naloga piščanca je, da najde mamo oz. tistega, ki je tiho. Ko
ga najde, tudi on utihne in se ga drži. Igra se konča, ko nastane tišina.
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5.4 Glasbena vzgoja
Tabela 5: Dejavnosti z izmenjave, vključene v predmet glasbena vzgoja.8
PODROČJE
Cilj

IZVAJANJE
•

V skupini sproščeno in doživeto pojejo otroške, ljudske in umetne
pesmi.

Prilagojena

Improvizacija gibov in petje

dejavnost z Razred se razdeli v dve skupini. Prva skupina oblikuje zbor in zapoje »Hej,
izmenjave Pika Nogavička«, ki jo zna že od prej, druga skupina pa se giblje po prostoru
glede na dinamiko pesmi (glasno, tiho, hitro, počasi), tako da so takrat, ko je
tempo hitrejši, njihovi gibi večji in hitrejši, bolj sunkoviti, ko je tempo
počasnejši, so njihovi gibi manjši oziroma omejeni na del telesa npr. od
zapestja navzgor in počasnejši. Nato se skupini zamenjata, tako da se vsi lahko
preizkusijo v vlogi, kako njihov način petja, vpliva na gibanje drugih.
Cilj

•

Urijo se v pevskem dihanju in jasni izreki.

Prilagojena

Sproščanje z najljubšo barvo

dejavnost z Ležijo na tleh na blazinah, osredotočijo se na dihanje, umirijo se in si
izmenjave predstavljajo najljubšo barvo v nogah, trebuhu, prstih, dajo ji obliko rože. Na
to rožo naj se vedno spomnijo, ko so živčni.
Vaje za glas, usta, poslušanje
Ležijo na peni. Učiteljica vodi vaje za upevanje. Nato se osredotočijo na to, kar
slišijo v bližnji okolici in nato še v daljni.
Šest polj
Učiteljica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh šest polj. Na tabli pred polji
je napisana pesem »Bele snežinke«. V polja stopajo eden za drugim. V vsakem
polju pesem preberejo drugače: 1. šepetaje, 2. jo nebesedno uprizorijo, 3.
glasno, 4. besedno s kretnjami, 5. običajno, 6. tišina, preberejo sami zase.
Pazijo na jasno izreko.
Cilj

•

Ritmično izrekajo otroška besedila, izštevanke in uganke.

Prilagojena
8

Štiri polja

Cilji so prepisani iz učnega načrta za osnovnošolsko glasbeno vzgojo.
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dejavnost z Učiteljica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh štiri polja. Na tabli pred polji
izmenjave je napisana izštevanka »An ban«. V polja stopajo eden za drugim. V vsakem
polju pesem preberejo drugače: 1. ritmizirano počasi, 2. s ploskanjem po
taktih, 3. ritmizirano glasno, 4. ritmizirano in s ploskanjem po taktih. Pazijo na
jasno izreko.
Cilj
Prilagojena

•

Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se gibajo.
Improvizacija gibov in petje

dejavnost z Razred se razdeli v dve skupini. Prva skupina oblikuje zbor in zapoje »Hej,
izmenjave Pika Nogavička«, ki jo zna že od prej, druga skupina pa se giblje po prostoru
glede na dinamiko pesmi (glasno, tiho, hitro, počasi), tako da ko je tempo
hitrejši, njihovi gibi večji in hitrejši, bolj sunkoviti, ko je tempo počasnejši, so
njihovi gibi manjši oziroma omejeni na del telesa, npr. od zapestja navzgor, in
počasnejši. Nato se skupini zamenjata, tako da se vsi lahko preizkusijo v vlogi,
kako njihov način petja, vpliva na gibanje drugih.
Podajanje čarovnega predmeta, glasba: „Olatz Zugasti: Amaren Xango“
Sedimo na tleh v krogu in si podajamo namišljeni predmet, tako da
spreminjamo obliko, težo, velikost, dodajamo različne lastnosti, npr.
bleščavost, smrdljivost, ognjenost. Ko poje solist prvič, izvajamo prvi skupni
del: stegnemo levo roko v zrak, nato še desno. Nato si zopet podajamo čarovni
predmet. Ko poje solist drugič, izvajamo drugi skupni del: stegnemo levo roko
pred sabo, še desno. Podajamo predmet. Ko zapoje tretjič, izvajamo še tretji
skupni del: veslamo na levo in na desno. Tisti, ki zadnji dobi čarovni predmet,
ga obdrži za celo skupino.
Jaz sem, glasba: „Willems: Balancement“
Učenci opazujejo učiteljico in ponavljajo za njo. Najprej je drevo, počasi dviga
roke, »veje« (roke) se ji majejo, »listi« (prsti) nežno plapolajo, gibanje preide v
drugo obliko, spremeni se namreč v rožo, razpira cvet, gibanje preide, tako da
se spremeni v ptico z dolgimi velikimi zamahi z rokami, spremeni se v
metulja, lahni, sunkoviti, manjši gibi. Vsi gibi so v ritmu glasbe. Nato se
polovica skupine usede in opazuje drugo, ki se med pesmijo spremeni v tisto,
kar želi. Nato se skupini še zamenjata.
Grški skupinski ples, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
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Uvajanje: učenci razpršeni hodijo po prostoru,
menjavajo smer ob učiteljičinem plosku (naprej/nazaj),
ob plosku dvignejo nogo,
ob plosku dvignejo nogo in se na drugi obrnejo, naredijo 5 korakov in dvignejo
nogo in se obrnejo,
naredijo 3 korake in dvignejo nogo in se obrnejo.
Sestavljanje koreografije: v krogu naredijo 2 počasna koraka proti sredini
kroga, naredijo „štirico“ z nogami in 5 hitrih korakov nazaj ter končajo z
dlanmi, obrnjenimi proti sosedoma z balansiranjem (premikanjem zgornjega
dela telesa) v levo in desno, tako da ima cel krog sklenjene dlani.
Ko ples dobro zvadijo, ga zaplešejo z zaprtimi očmi.
Avstralski skupinski ples, glasba: „Galopede: Oxo Real“
Uvod: stojimo v krogu, igra z rokami, učiteljica kaže, učenci posnemajo:
iztegne dlan, naredi pest, obrnjeno navzgor ali navzdol, različne kombinacije.
Ploskanje v 2/4 taktu po obeh dlaneh drugih v krogu, učiteljica začne, naslednji
za njo se ji pridruži itd. Prvi krog udarja eno četrtinko in četrtinsko pavzo,
naslednji krog dve četrtinki.
Elementi koreografije, ki se jih naučimo s posnemanjem: par si stoji nasproti,
skupaj položi dlani v višini ramen, se zavrti v desno in nato še v levo.
Okoli partnerja se sprehodiš in vedno si obrnjen v svojo smer, tako da se sprva
gledata, nato si kažeta hrbet in se zopet gledata v obraz.
S sosednjim parom naredimo zvezdo (vsi skupaj staknemo dlani v središče
našega kroga in se vrtimo v levo).
„Šivanje“: s svojim parom se držiš za dlani, roke so iztegnjene v odročenje, s
telesom sta obrnjena eden proti drugemu, le glava je obrnjena v smer gibanja,
to je v desno. Naredimo 3 galopske korake v desno, 3 v levo in 5 v desno.
Danski skupinski ples „Sedem skokov“
Prvi del pesmi cela skupina pleše na enako koreografijo. Drugi del pa se z
vsako kitico podaljša, tako da vsak, ki je na vrsti v krogu, doda nov gib. Tega v
naslednji kitici ponovijo in zopet dodjo novega. Ker je kitic sedem, je na koncu
koreografiji dodanih sedem novih gibov.
Ogrevanje ob glasbi „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
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Stojijo v krogu. Ogrevajo se z majhnimi krožnimi gibi in nato stopnjujejo v
večje krožne gibe npr. ramenskega obroča, vrtenje celotnega telesa – gibi so
usklajeni z glasbo.
Dvoboj
Razdelijo se v dve skupini. Vsaka se postavi v vrsto ena proti drugi. Vsaka
izbere eno otroško pesem in jo poje ali ritmizirano izgovarja drugi, tako da jo
izziva z mimiko, kretnjami, telesnimi gibi. Iz prve skupine izstopi prvi, zapoje
na svoj način, nato skupina ponovi za njim. Prvi iz druge skupine izstopi,
zapoje na svoj način, nato cela skupina ponovi za njim, nato izstopi drugi iz
prve skupine, nato drugi iz druge in tako do konca.
Francoski skupinski ples, glasba: „Trio Solune: Circulo 3“
Vsi skupaj v krog (4 koraki), vsi ven (4), 2-krat;
dekleta v krog (4) in ven (4), fantje ploskajo;
fantje v krog (4) in obrat na levo (4) in se združijo v par z dekletom;
»swing« (vrtenje v paru na eno nogo v galopu), 2 takta v vsako smer;
obrat in hoja v krogu v paru (fant za dekletom, roke privzdignjene) 4 takte.
Cilj
Prilagojena

•

Plešejo ljudske plese.
Francoski skupinski ples, glasba: „Trio Solune: Circulo 3“

dejavnost z Vsi skupaj v krog (4 koraki), vsi ven (4), 2-krat;
izmenjave dekleta v krog (4) in ven (4), fantje ploskajo;
fantje v krog (4) in obrat na levo (4) in se združijo v par z dekletom;
»swing« (vrtenje v paru na eno nogo v galopu), 2 takta v vsako smer;
obrat in hoja v krogu v paru (fant za dekletom, roke privzdignjene) 4 takte.
Danski skupinski ples „Sedem skokov“
Prvi del pesmi cela skupina pleše na enako koreografijo. Drugi del pa se z
vsako kitico podaljša, tako da vsak, ki je na vrsti v krogu, doda nov gib. Tega v
naslednji kitici ponovijo in zopet dodajo novega. Ker je kitic sedem, je na
koncu koreografiji dodanih sedem novih gibov.
Grški skupinski ples, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Uvajanje: učenci razpršeni hodijo po prostoru,
menjavajo smer ob učiteljičinem plosku (naprej/nazaj),
ob plosku dvignejo nogo,
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ob plosku dvignejo nogo in se na drugi obrnejo,
hodijo 5 korakov in dvignejo nogo in se obrnejo,
hodijo 3 korake in dvignejo nogo in se obrnejo.
Sestavljanje koreografije: v krogu naredimo 2 počasna koraka proti sredini
kroga, naredimo „štirico“ z nogami in 5 hitrih korakov nazaj ter končamo z
dlanmi, obrnjenimi proti sosedoma z gibanjem v levo in desno, tako da ima
ves krog sklenjene dlani.
Ko ples dobro zvadimo, ga zaplešemo z zaprtimi očmi.
Avstralski skupinski ples, glasba: „Galopede: Oxo Real“
Uvod: stojimo v krogu, igra z rokami. Učiteljica kaže, učenci posnemajo:
iztegne dlan, naredi pest, obrnjeno navzgor ali navzdol, različne kombinacije.
Ploskanje v 2/4 taktu po obeh dlaneh drugih v krogu, učiteljica začne, naslednji
za njo se ji pridruži itd. Prvi krog udarja eno četrtinko in četrtinsko pavzo,
naslednji krog dve četrtinki.
Elementi koreografije, ki se jih naučimo s posnemanjem: par si stoji nasproti,
skupaj položi dlani v višini ramen, se zavrti v desno in nato še v levo.
Okoli partnerja se sprehodiš in vedno si obrnjen v svojo smer, tako da sta sprva
obrnjena z obrazom, nato s hrbtom in zopet z obrazom.
S sosednjim parom naredimo zvezdo (vsi staknemo skupaj dlani v središče
našega kroga in se vrtimo v levo).
„Šivanje“: s svojim parom se držiš za dlani, roke so iztegnjene v odročenje, s
telesom sta obrnjena eden proti drugemu, le glava je obrnjena v smer gibanja,
to je desno. Naredimo 3 galopske korake v desno, 3 v levo in 5 v desno.
PODROČJE
Cilj

USTVARJANJE
•

Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter
predstave v gibalni komunikaciji.

Prilagojena

Improvizacija gibov, glasba: „Les Choristes: Caresse sur l'ocean“

dejavnost z Tudi pri improvizaciji moramo imeti določen okvir, znotraj katerega
izmenjave ustvarjamo: ko poje zbor in je tempo hitrejši, so naši gibi večji in hitrejši, bolj
sunkoviti, ko poje solist in je tempo počasnejši, so naši gibi manjši oziroma
omejeni na del telesa npr. od zapestja navzgor in počasnejši.
Senca, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
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Delamo v paru. Prvi v paru se giblje čim bolj raznoliko, drugi mu sledi kot
senca. Nato vlogi zamenjata.
Različne hoje, glasba: „Trio Solune: Circulo 3“
Hodijo v krogu, vsak si izmisli hojo in jo ponavlja cel krog, razred pa za njim.
Podajanje čarobnega predmeta, glasba: „Olatz Zugasti: Amaren Xango“
Sedimo na tleh v krogu in si podajamo namišljen predmet, tako da
spreminjamo obliko, težo, velikost, dodajamo različne lastnosti, npr.
bleščavost, smrdljivost, ognjenost. Ko poje solist prvič, izvajamo prvi skupni
del: stegnemo levo roko v zrak, nato še desno. Nato si zopet podajamo čarovni
predmet. Ko poje solist drugič, izvajamo drugi skupni del: stegnemo levo roko
pred sabo, še desno. Podajamo predmet. Ko zapoje tretjič, izvajamo še tretji
skupni del: veslamo na levo in na desno. Tisti, ki zadnji dobi čarovni predmet,
ga obdrži za celo skupino.
Cilj

•

Z gibanjem izražajo zvočna doživetja ter glasbene predstave o
tonskih trajanjih in višinah, jakosti in barvi tona.

Prilagojena

Improvizacija gibov, glasba: „Les Choristes: Caresse sur l'ocean“

dejavnost z Pri improvizaciji moramo imeti določen okvir, znotraj katerega ustvarjamo: ko
izmenjave poje zbor in je tempo hitrejši in jakost večja, so naši gibi večji in hitrejši, bolj
sunkoviti, ko poje solist in je tempo počasnejši in jakost manjša, so naši gibi
manjši oziroma omejeni na del telesa npr. od zapestja navzgor in počasnejši.
Naslednjič, ko poslušamo pesem, se premikamo v določenem delu prostora po
vertikali, glede na tonsko višino: ko slišimo visoke tone, se želimo z vsemi deli
telesa gibati v prostoru nad glavo; ko slišimo nizke tone, se želimo gibati v
prostoru tik nad tlemi; ko slišimo srednje, se gibamo v prostoru višine našega
telesa.
Različne hoje, glasba: „Trio Solune: Circulo 3“
Hodijo v krogu, vsak si izmisli hojo, ki jo ponavlja cel krog in cel razred za
njim. Dolžina koraka se ujema s tonskimi trajanji, način hoje pa izraža
glasbene predstave barve tona.
PODROČJE
Cilji

POSLUŠANJE
•

Ob poslušanju vokalne in instrumentalne glasbe poglabljajo
koncentracijo, zbranost in pozornost ter razvijajo slušno zaznavo
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in zvočno senzibilnost,
•
Prilagojena

navajajo se na pozorno poslušanje.

Podajanje čarobnega predmeta, glasba: „Olatz Zugasti: Amaren Xango“

dejavnost z Sedimo na tleh v krogu in si podajamo namišljeni predmet, tako da
izmenjave spreminjamo obliko, težo, velikost, dodajamo različne lastnosti, npr.
bleščavost, smrdljivost, ognjenost. Ko poje solist prvič, izvajamo prvi skupni
del: stegnemo levo roko v zrak, nato še desno. Nato si zopet podajamo čarovni
predmet. Ko poje solist drugič, izvajamo drugi skupni del: stegnemo levo roko
pred sabo, še desno. Podajamo predmet. Ko zapoje tretjič, izvajamo še tretji
skupni del: veslamo na levo in na desno. Tisti, ki zadnji dobi čarovni predmet,
ga obdrži za celo skupino.
Cilj

•

Poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih
elementov gibalno-plesno.

Prilagojena

Jaz sem, glasba: „Willems: Balancement“

dejavnost z Učenci opazujejo učiteljico in ponavljajo za njo. Najprej je drevo, počasi dviga
izmenjave roke, »veje« (roke) se ji majejo, »listi« (prsti) nežno trepetajo, gibanje preide v
drugo obliko, spremeni se namreč v rožo, razpira cvet, gibanje preide, tako da
se z dolgimi velikimi zamahi z rokami spremeni v ptico, spremeni se v
metulja, lahni, sunkoviti, manjši gibi. Vsi gibi sledijo ritmu in melodiji glasbe.
Nato se polovica skupine usede in opazuje drugo, ki se med pesmijo prelevi, v
kar želi. Nato se skupini še zamenjata.
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5.5 Spoznavanje okolja
Tabela 6: Dejavnosti z izmenjave, vključene v predmet spoznavanje okolja.9
PODROČJE
Cilj
Prilagojena

ČAS
•

Znajo opisati časovni potek pojavov.
Improvizacija Čakalnica

dejavnost z Trije stoli so postavljeni v prostoru za sceno in predstavljajo avtobusno
izmenjave postajo. Učiteljica razdeli različne predmete, tako da vsak dobi enega. Vsak
učenec si izmisli starost svojega lika in odigra prizor z rekvizitom, medtem ko
čaka na avtobus. Učiteljica pove, kdaj prihaja avtobus. Prizor se konča, ko
učenec odigra prizor z avtobusom. Nato učiteljica vpraša naključnega gledalca,
kaj se je v prizoru dogajalo. Učenec odgovarja tako, da uporablja besede
»najprej, potem, nazadnje, ko, medtem ko« itd.
Niz gibanj
Učenci se razvrstijo v skupine po tri in sestavijo niz gibanj, ki je sestavljen iz
poz, ki so nastale, ko je vsak iz skupine naključno vrgel kolebnico na tla in
posnemal njeno obliko. Gibe predstavijo drugim tako, da so razporejeni v
krogu in da se niz dvakrat ponovi. Nato učiteljica vpraša naključnega gledalca,
kako so se nizi vrstili. Učenec odgovarja tako, da uporablja besede najprej,
potem, nazadnje, ko, medtem ko itd.
Danski skupinski ples „Sedem skokov“
Prvi del pesmi cela skupina pleše enako koreografijo. Drugi del pa se z vsako
kitico podaljša, tako da vsak, ki je na vrsti v krogu, doda nov gib. Tega je treba
v naslednji kitici ponoviti in zopet dodati novega. Kitic je sedem, tako da je na
koncu koreografiji dodanih sedem novih gibov. Ko plešejo drugič, ne
uporabljajo glasbe. Tisti, ki je prvi na vrsti, reče »najprej« in pokaže prvi gib,
tisti, ki je za njim, reče »potem« in pokaže drugi gib, tretji reče »potem« in
pokaže tretji gib in tako do zadnjega, ki reče »in nazadnje« in pokaže zadnji
gib. Ponavljamo, dokler ne pridejo vsi na vrsto.
Podajanje čarovnega predmeta glasba: „Olatz Zugasti: Amaren Xango“
9

Cilji so prepisani iz učnega načrta za spoznavanje okolja.
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Sedimo na tleh v krogu in si podajamo namišljeni predmet in spreminjamo
obliko, težo, velikost, dodajamo različne lastnosti, npr. bleščavost, smrdljivost,
ognjenost. Ko poje solist prvič, izvajamo prvi skupni del: stegnemo levo roko
v zrak, nato še desno. Nato si zopet podajamo čarovni predmet. Ko poje solist
drugič, izvajamo drugi skupni del: stegnemo levo roko pred sabo, potem še
desno. Podajamo predmet. Ko zapoje tretjič, izvajamo še tretji skupni del:
veslamo na levo in na desno. Tisti, ki zadnji dobi čarovni predmet, ga obdrži
za skupino. Učiteljica vpraša naključne učence, kako so se vrstili gibi. Učenci
odgovarjajo tako, da uporabljajo besede najprej, potem, nazadnje, ko, medtem
ko itd.
PODROČJE
Cilj

PROSTOR
•

Prilagojena

Poznajo glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever, jug).
Ime skupine

dejavnost z Razred se razdeli na štiri skupine, vsaka od njih si izbere eno smer neba in
izmenjave nebesedno (z mimiko, telesom, glasom) uprizori, kaj ta smer neba zanje
predstavlja, medtem pa drugi ugibajo, katera smer je to. Nato si smeri neba
ogledajo z učiteljico na kompasu in jih s črtami na sredini učilnice označijo.
PODROČJE
Cilj
Prilagojena

SILE IN GIBANJE
•

Spoznajo, da lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost idr.).
Kontakt, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“

dejavnost z Ples v paru, eden miži, drugi vodi. Tisti, ki vodi, je pozoren na smer gibanja.
izmenjave Če mu partner dovoli, lahko preizkuša tudi različne hitrosti gibanja. Vlogi tudi
zamenjata. Potem je na vrsti pogovor o tem, kako so se počutili v obeh vlogah,
v katere smeri so vodili partnerja, katere vse smeri so možne (levo, desno,
naprej, nazaj, navzgor, navzdol), ali so lahko spreminjali tudi hitrost gibanja.
Zaupanje
Delajo v parih. Vodijo svojega partnerja, ki ima zavezane oči, poljubno po
prostoru. Preizkušajo različne smeri in hitrosti gibanja. Vloge tudi zamenjajo.
Potem je na vrsti pogovor o tem, kako so se počutili v obeh vlogah, v katere
smeri so vodili partnerja, katere smeri vse so možne (levo, desno, naprej, nazaj,
navzgor, navzdol), ali so spreminjali še kaj poleg smeri.
Vodenje slepega preko ovir
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Partnerja, ki ima zavezane oči, vodijo čez vadišče z ovirami ( stoli in mize).
Prvo vadišče je sestavljeno kot labirint, drugo pa kot vadišče, na katerem je
treba prestopiti stole, jih preplezati, zlesti pod mizo ipd. Vloge tudi zamenjajo.
Potem je na vrsti pogovor o tem, kako so se počutili v obeh vlogah, v katere
smeri so vodili partnerja, katere vse smeri so možne (levo, desno, naprej, nazaj,
navzgor, navzdol).
PODROČJE
Cilj

POJAVI
•

Prilagojena

Spoznajo čutili za vid in zvok.
Igra Kokoš in piščanci

dejavnost z En igralec je kokoš in je tiho, vsi drugi so piščanci in se oglašajo „pi, pi, pi“.
izmenjave Vsi igralci mižijo. Naloga piščanca je najti mamo oz. tistega, ki je tiho. Ko ga
najde, tudi on utihne in se ga drži. Igra se konča, ko je tišina. Potem je na vrsti
pogovor o tem, kako so se počutili med igro, katera čutila so uporabljali, da so
poiskali mamo kokoš, katerega čutila niso mogli uporabljati, na katero čutilo se
največkrat zanašamo. Na vrsti je razlaga čutil za vid in zvok.
PODROČJE
Cilj

ŽIVA BITJA
•

Spoznavajo sebe in vedo, kako ljudje živijo, se premikajo in
uporabljajo svoja čutila.

Prilagojena

Igra Kokoš in piščanci

dejavnost z En igralec je kokoš in je tiho, vsi drugi so piščanci, ki se oglašajo „pi, pi, pi“.
izmenjave Vsi igralci mižijo. Naloga piščanca je najti mamo oz. tistega, ki je tiho. Ko ga
najde, tudi on utihne in se ga drži. Igra se konča, ko je tišina. Potem je na vrsti
pogovor o tem, kako so se počutili med igro, katera čutila so uporabljali, da so
poiskali mamo kokoš, katerega čutila niso mogli uporabljati, na katero čutilo se
največkrat zanašamo, na katero se najmanj, za kaj vse ljudje uporabljamo svoja
čutila, ali jih uporabljamo tudi kombinirano ipd.
Senca
Delamo v paru. Prvi v paru se giblje čim bolj raznoliko, drugi mu sledi kot
senca. Sprva sta v skupini dva, nato učiteljica pare združi v skupine po štiri,
nato po osem in tako do konca, dokler vsi ne ponavljajo za eno osebo. Potem
je na vrsti pogovor o tem, na kako različne načine se lahko ljudje premikamo,
kako se najpogosteje premikamo, kako se kdo najraje premika.
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Karakter
Učenci ležijo na tleh z zaprtimi očmi, premišljujejo o osebi, v katero bi se
vživeli, dajo ji svoje ime, starost, zamislijo si, kaj rada počne in kako. Prelevijo
se v to osebo. Izberejo si položaj spanja te osebe, odprejo oči, se lotijo prve
stvari, ki jo naredi zjutraj, opravkov čez dan, gredo spat. Pozabijo nanjo, spet
so oni sami, izberejo svoj položaj spanja in se zbudijo. Povedo drugim ime
svoje osebe, starost, s čim se ukvarja, zakaj so jo izbrali, se je bilo težko ali
lahko vživljati vanjo, jim je bila vaja všeč in zakaj, ali vsi ljudje tako živimo,
zakaj da/ne, kako ljudje živimo v Sloveniji, kaj potrebuje vsak človek za
življenje.
PODROČJE
Cilj

ČLOVEK
•

Poznajo svoja čutila.

Prilagojena

Predmet

dejavnost z V krogu sedijo na tleh, mižijo in si podajajo neznan predmet (npr. usnjeno
izmenjave torbico). Ko ga vzamejo v roke, ga dobro pretipajo in so pozorni na spomine,
ki se ji zbudijo. Potem je na vrsti pogovor o spominih, ki so se jim zbudili,
kateri čut so uporabljali, ali ga večkrat uporabljajo, kdaj in na kakšen način.
Učiteljica razloži, da je tip le eden od petih čutov, kolikor jih ima človek,
učenci pa naštejejo še druge.
Predmet 2
V krogu sedijo na tleh, mižijo in si podajajo stekleničko z vonjavo. Ko jo
vzamejo v roke, jo dobro ovohajo in so pozorni na spomine, ki se jim zbudijo.
Potem je na vrsti pogovor o spominih, ki so se jih zbudili, kateri čut so izrabili
ali ga večkrat izrabljajo, kdaj in na kakšen način. Učiteljica razloži, da je čut za
voh le eno od petih čutil, ki jih ima človek, učenci pa naštejejo še druge.
Igra Kokoš in piščanci
En igralec je kokoš in je tiho, vsi drugi so piščanci in se oglašajo „pi, pi, pi“.
Vsi igralci mižijo. Naloga piščanca je najti mamo oz. tistega, ki je tiho. Ko ga
najde, tudi on utihne in se ga drži. Igra se konča, ko nastane tišina. Potem je na
vrsti pogovor o tem, kako so se počutili med igro, katera čutila so uporabljali,
da so poiskali mamo kokoš, katerega čutila niso mogli uporabljati, na katero
čutilo se ljudje največkrat zanašamo, na katero se najmanjkrat. Skupaj
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naštejejo vseh pet človeških čutil.
Kontakt, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Ples v paru, eden miži, drugi vodi. Vlogi tudi zamenjata. Potem je na vrsti
pogovor o tem, kako so se počutili v obeh vlogah, katere čute so uporabljali pri
plesu, ko so mižali, katerega niso, na katero čutilo se ljudje največkrat
zanašamo, na katero se najmanj. Skupaj naštejejo vseh pet človeških čutil.
PODROČJE
Cilj

ODNOSI
•

Razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med
ljudmi.

Prilagojena

Vodenje slepega preko ovir

dejavnost z Partnerja, ki ima zavezane oči, vodijo prek ovir, torej stolov in miz. Prvi del
izmenjave ovir je sestavljen kot labirint, drugi pa tako, da je treba prestopiti stole, jih
preplezati, zlesti pod mizo ipd. Vloge tudi zamenjajo. Potem je na vrsti
pogovor o tem, kako so se počutili v obeh vlogah, ali bi »slepi« lahko prišel
mimo ovir brez pomoči partnerja, ali je lažje ali težje za nas, če sodelujemo,
kdaj lahko delamo sami, kdaj pa je sodelovanje med ljudmi nujno.
Kontakt, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Ples v paru, eden miži, drugi vodi. Različica: med plesom premešamo pare.
Pomembno je zaupanje, kakšna je roka (trda, mehka, nežna, potna, topla, mrzla
...), voditi : biti voden, bližina telesa, če je bila vzpostavljena, mora tudi
popustiti – spoštuj osebno polje, telesni vonj.
Grški skupinski ples, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Uvajanje: učenci prosto hodijo po prostoru,
menjavajo smer ob učiteljičinem plosku (naprej/nazaj),
ob plosku dvignejo nogo,
ob plosku dvignejo nogo in se na drugi obrnejo, naredijo 5 korakov in dvignejo
nogo in se obrnejo, naredijo 3 korake in dvignejo nogo in se obrnejo.
Sestavljanje koreografije: v krogu naredijo 2 počasna koraka proti sredini
kroga, naredijo „štirico“ z nogami in 5 hitrih korakov nazaj ter končajo z
dlanmi, obrnjenimi proti sosedoma (s premikanjem zgornjega dela telesa) v
levo in desno, tako da ima cel krog dlani sklenjene. Takrat učenci dobijo
občutek, kako so odvisni eden od drugega, saj je za harmonijo v plesu
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potrebno sodelovanje vseh.
Ko ples dobro zvadijo, ga zaplešejo z zaprtimi očmi.
PODROČJE
Cilj

POSTOPKI: SPOROČANJE
•

Razvijajo

sposobnosti

za grafično

komuniciranje

(uporaba

simbolov).
Prilagojena

Skupinske oblike

dejavnost z Učenci prosto hodijo po prostoru. Ko učiteljica pokaže sliko, na kateri je s
izmenjave krogci narisana kolona, poskušajo v najkrajšem času postaviti tako obliko.
Nato jo zopet razpustijo. Učiteljica uporabi še sliki, na kateri sta narisana vrsta
in krog. Napoveduje mešane oblike, stopnjuje tempo. Ponavljajo, dokler za
določeno obliko ne potrebujejo 5 sekund ali manj.
Šest polj
Učiteljica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh šest polj. Na tabli pred polji
je napisano poljubno besedilo. Učenci preberejo besedilo v vsakem polju
drugače, glede na ustrezen simbol: 1. shematična slika z dlanjo ob ustih
(šepetaje), 2. shematična slika osebe, ki kreta ???), vendar je oblaček, ki gre iz
ust, prečrtan (nebesedno uprizorijo), 3. shematična slika osebe z megafonom
(glasno), 4. shematična slika osebe, ki kreta, z oblačkom, ki gre iz ust (besedno
s kretnjami), 5. shematična slika osebe, ki ima narisan oblaček, ki gre ust
(običajno), 6. shematična slika s prstom na ustnicah (tišina, prebere vsak zase).
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5.6 Športna vzgoja
Tabela 7: Dejavnosti z izmenjave, vključene v predmet športna vzgoja.10
PODROČJE
Cilj

USTREZNA GIBALNA UČINKOVITOST
•

Izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost
(koordinacijo) gibanja, moč, hitrost, gibljivost, natančnost,
ravnotežje, splošno vzdržljivost.

Prilagojena

Senca

dejavnost z Delajo v paru. Prvi v paru se giblje čim bolj raznoliko, drugi mu sledi kot
izmenjave senca. Sprva sta v skupini po dva, nato učiteljica pare združi v skupine po štiri,
nato po osem in tako do konca, dokler vsi ne ponavljajo za eno osebo.
Ogledalo
Skupina se razdeli v pare. Par se gleda samo v oči in ne v telo ali prostor.
Najprej je prvi v vlogi ogledala, drugi natančno ponavlja njegove gibe. Čez čas
vlogi zamenjata. Nato poskušata vlogo ogledala zamenjati tako, da opazovalec
ne ve, kdo je ogledalo. Menjavata se počasi, tako da ni očitno, in gibanje kar
najnatančneje usklajujeta.
Igra lovljenja – repki
Za hlače si zataknejo trak, ki predstavlja repek. Skačejo po eni nogi in skušajo
nabrati čim več repkov, obenem pa pazijo na svojega. Igra se konča, ko vsi
izgubijo svoje repke.
Francoski skupinski ples, glasba: „Trio Solune: Circulo 3“
Vsi skupaj v krog (4 koraki), vsi ven (4), 2x;
dekleta v krog (4) in ven (4), fantje ploskajo;
fantje v krog (4) in ven na levo (4), tako da se združijo v par, dekleta ploskajo;
»swing« (vrtenje v paru na eno nogo v galopu), 2 takta v vsako smer;
obrat in hoja v krogu v paru (fant za dekletom, roke dvignjene) 4 takte.
Grški skupinski ples, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Uvajanje: učenci prosto hodijo po prostoru,
menjavajo smeri ob učiteljičinih ploskih (naprej/nazaj),
10 Cilji so prepisani iz učnega načrta za osnovnošolsko športno vzgojo.
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ob plosku dvignejo nogo,
ob plosku dvignejo nogo in se na drugi obrnejo, naredijo 5 korakov in dvignejo
nogo in se obrnejo, naredijo 3 korake in dvignejo nogo in se obrnejo.
Sestavljanje koreografije: v krogu naredijo 2 počasna koraka proti sredini
kroga, naredijo „štirico“ z nogami in 5 hitrih korakov nazaj ter končajo z
dlanmi, obrnjenimi proti sosedoma z balansiranjem (premikanjem zgornjega
dela telesa) v levo in desno, tako da ima cel krog sklenjene dlani.
Ko ples dobro zvadijo, ga zaplešejo z zaprtimi očmi.
Cilj
Prilagojena

•

Izvajajo gibanja v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi.
Improvizacija gibov, glasba: „Les Choristes: Caresse sur l'ocean“

dejavnost z Pri improvizaciji moramo imeti določen okvir, znotraj katerega ustvarjamo: ko
izmenjave poje zbor in je tempo hitrejši in jakost večja, so naši gibi večji in hitrejši, bolj
sunkoviti, ko poje solist in je tempo počasnejši in jakost manjša, so naši gibi
manjši oziroma omejeni na del telesa npr. od zapestja navzgor in počasnejši.
Danski skupinski ples „Sedem skokov“
Prvi del pesmi cela skupina pleše enako koreografijo. Drugi del pa se z vsako
kitico podaljšuje, tako da vsak, ki je na vrsti v krogu, doda nov gib. Tega se v
naslednji kitici ponovi in zopet doda novega. Je sedem kitic, tako da je na
koncu koreografiji dodano sedem novih gibov.
Grški skupinski ples, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Uvajanje: učenci prosto hodijo po prostoru,
menjavajo smeri ob učiteljičinih ploskih (naprej/nazaj),
ob plosku dvignejo nogo,
ob plosku dvignejo nogo in se na drugi obrnejo, naredijo 5 korakov in dvignejo
nogo in se obrnejo, naredijo 3 korake in dvignejo nogo in se obrnejo.
Sestavljanje koreografije: v krogu naredijo 2 počasna koraka proti sredini
kroga, naredijo „štirico“ z nogami in 5 hitrih korakov nazaj ter končajo z
dlanmi, obrnjenimi proti sosedoma z balansiranjem (premikanjem zgornjega
dela telesa) v levo in desno, tako da ima cel krog sklenjene dlani.
Ko ples dobro zvadijo, ga zaplešejo z zaprtimi očmi.
Jaz sem, glasba: „Willems: Balancement“
Učenci opazujejo učiteljico in ponavljajo za njo. Najprej je drevo, počasi dviga
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roke, »veje« (roke) se ji majejo, »listi« (prsti) nežno plapolajo, gibanje preide v
drugo obliko, spremeni se namreč v rožo, razpira cvet, gibanje preide, tako da
se spremeni v ptico z dolgimi velikimi zamahi z rokami, spremeni se v metulja,
lahni, sunkoviti, manjši gibi. Vsi gibi se podrejajo ritmu in melodiji. Nato se
polovica skupine usede in opazuje drugo, ki se med pesmijo spremeni, v kar
želi. Nato se skupini še zamenjata.
PODROČJE

USVAJANJE RAZLIČNIH NARAVNIH OBLIK GIBANJA, IGER IN
ŠPORTNIH ZNANJ

Cilj

•

Prilagojena

Izražajo svoje občutke in razpoloženja z gibanjem.
Improvizacija gibov, glasba: „Les Choristes: Caresse sur l'ocean“

dejavnost z Učenci stojijo v krogu. Tudi pri improvizaciji moramo imeti določen okvir,
izmenjave znotraj katerega ustvarjamo: ko poje zbor in je tempo hitrejši, so naši gibi večji
in hitrejši, bolj sunkoviti, ko poje solist in je tempo počasnejši, so naši gibi
manjši oziroma omejeni na del telesa, npr. od zapestja navzgor in počasnejši.
Cilj

•

Prilagojena

Zaplešejo izbrane otroške in ljudske plese.
Francoski skupinski ples, glasba: „Trio Solune: Circulo 3“

dejavnost z Vsi skupaj v krog (4 koraki), vsi ven (4), 2x;
izmenjave dekleta v krog (4) in ven (4), fantje ploskajo;
fantje v krog (4) in ven na levo (4), tako da se združijo v par, dekleta ploskajo;
»swing« (vrtenje v paru na eno nogo v galopu), 2 takta v vsako smer;
obrat in hoja v krogu v paru (fant za dekletom, roke privzdignjene) 4 takte.
PODROČJE
Cilj

PRIJETNO DOŽIVLJANJE ŠPORTA IN VZGOJA Z IGRO
•

Preizkušajo svoje zmogljivosti ob obvladanju svojega telesa in
izražanju z gibanjem.

Prilagojena

Senca

dejavnost z Delajo v paru. Prvi v paru se giblje čim bolj raznoliko, drugi mu sledi kot
izmenjave senca. Sprva sta dva v skupini, nato učiteljica pare združi v skupine po štiri,
nato po osem in tako do konca, dokler vsi ne ponavljajo za eno osebo.
Različne hoje
Hodijo v krogu, vsak si izmisli hojo, potem pa jo ponavlja ves krog in ves
razred za njim.
Improvizacija gibov, glasba: „Les Choristes: Caresse sur l'ocean“
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Učenci stojijo v krogu. Tudi pri improvizaciji moramo imeti določen okvir,
znotraj katerega ustvarjamo: ko poje zbor in je tempo hitrejši, so naši gibi večji
in hitrejši, bolj sunkoviti, ko poje solist in je tempo počasnejši, so naši gibi
manjši oziroma omejeni na del telesa, npr. od zapestja navzgor in počasnejši.
Cilj

•

Razvijajo samozavest in vztrajnost.

Prilagojena

Dvoboj

dejavnost z Razdelijo se v dve skupini. Vsaka se postavi v vrsto ena proti drugi. Vsaka
izmenjave izbere eno otroško pesem in jo poje ali ritmizirano izgovarja drugi, tako da jo
izziva z mimiko, kretnjami, telesnimi gibi. Iz prve skupine izstopi prvi, zapoje
na svoj način, nato vsa skupina ponovi za njim. Prvi iz druge skupine izstopi,
zapoje na svoj način, nato skupina ponovi za njim. Potem izstopi drugi iz prve
skupine, nato drugi iz druge in tako do konca.
Kolebnica
Vsak posamezno skače čez veliko kolebnico in obenem na glas bere kako
zanimivo ali smešno besedilo, npr. izštevanko, ki je napisana na tabli
(nezahtevno besedilo). Ko jo pove do konca brez spotikanja ob kolebnico, je
na vrsti naslednji.
Cilj

•

Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko
vedenje v skupini).

Prilagojena

Zaupanje

dejavnost z Delajo v parih. Svojega partnerja, ki ima zavezane oči, vodijo poljubno po
izmenjave prostoru. Vloge tudi zamenjajo.
Grški skupinski ples, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Uvajanje: učenci prosto hodijo po prostoru,
menjavajo smer ob učiteljičinem plosku (naprej/nazaj),
ob plosku dvignejo nogo,
ob plosku dvignejo nogo in se na drugi obrnejo, naredijo 5 korakov in dvignejo
nogo in se obrnejo, naredijo 3 korake in dvignejo nogo in se obrnejo.
Sestavljanje koreografije: v krogu naredijo 2 počasna koraka proti sredini
kroga, naredijo „štirico“ z nogami in 5 hitrih korakov nazaj ter končajo z
dlanmi, obrnjenimi proti sosedoma s premikanjem zgornjega dela telesa v levo
in desno, tako da ima ves krog sklenjene dlani. Takrat učenci dobijo občutek,
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kako so odvisni eden od drugega, saj je za harmonijo plesa potrebno
sodelovanje vseh.
Ko ples dobro zvadijo, ga zaplešejo z zaprtimi očmi.
Kontakt, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Ples v paru, eden miži, drugi vodi. Različica: med plesom premešamo pare.
Pomembno je zaupanje, kakšna je roka (trda, mehka, nežna, potna, topla, mrzla
...), voditi : biti voden, bližina telesa, če je bila vzpostavljena, mora tudi
popustiti – spoštuj osebno polje, telesni vonj.
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5.7 Analiza
Našla sem možnosti za uresničitev 59 učnih ciljev iz učnih načrtov za vse predmete 3. razreda
osnovne šole z dejavnostmi z izmenjave. Pri nekaterih ciljih sem našla celo več dejavnosti, ki
jih lahko uresničijo. Izmed vseh 48 dejavnosti, kolikor sem jih spoznala na izmenjavi, sem jih
v empiričnem delu uporabila in po potrebi prilagodila 38, s tem da sem uporabila vse
dejavnosti predmeta Musica e Movimento.
Iz spodnje tabele je vidno, da je najpogosteje uporabljena dejavnost improvizacija gibov. Od
dejavnosti, ki se najpogosteje pojavljajo (v rezultate vključene od 8- do 4-krat), jih je 9 iz
okvira predmeta Musica e Movimento in 5 iz predmeta Teatro 1.
Največ ciljev bi z dejavnostmi uresničila pri predmetu slovenščina, kar dvaindvajset, najmanj
pa pri predmetu likovna vzgoja, le štiri. Pri glasbeni vzgoji bi uresničila deset, pri matematiki
in spoznavanju okolja osem, pri športni vzgoji pa sedem učnih ciljev. Največ dejavnosti, kar
deset, ki mi jih je uspelo vključiti v uresničitev enega cilja, pa je bilo na področju izvajanja
pri glasbeni vzgoji, to pa me ne preseneča, saj sem jih vse spoznala pri predmetu Musica e
Movimento, kjer je bil poudarek na gibanju ob glasbi.
Dejavnosti, ki sem jih spoznala v okviru izmenjave in sem jih vključila v predmetnik tretjega
razreda, niso napisane tako izčrpno v primerjavi z opisom dejavnosti v učni pripravi.
Poudarek je na vsebini dejavnosti in ne na organizaciji (na primer, kako se učenci razvrščajo v
skupine). Učenje večinoma vključuje metodo demonstracije, zato nisem zapisala učiteljevih
navodil, ampak samo dejavnost učencev. Po vseh opravljenih dejavnostih je na vrsti pogovor,
vendar sem njegovo smer nakazala le pri tistih, pri katerih je nujen za dosego cilja. Za
uspešno izvedbo dejavnosti so pomembni tudi notranja motivacija otrok za dejavnost, iskreno
vživljanje, iskreno raziskovanje, učiteljica pa mora opazovati potek dejavnosti, in ko je
potrebno, dodatno usmerjati k cilju. Prav tako je učiteljica skoraj pri vseh dejavnostih
vključena vanjo enako kot učenci; vodi proces in hkrati je njegov del.
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Tabela 8: Ureditev uporabe dejavnosti z izmenjave po pogostosti.
Dejavnost Predmet Pogostost
uporabe

Dejavnost Predmet Pogostost
uporabe

Improvizacija gibov M&M11

8-krat

Zaupanje

T1

Podajanje čarobnega

7-krat

Karakter

T1

Sproščanje z najljubšo

T1

M&M

predmeta
Senca

T112

6-krat

barvo

Danski skupinski ples

M&M

Skupinska oblika

T1

Grški skupinski ples

M&M

Pomemben je način

T1

Razvrščanje

T1

Improvizacijska čakalnica

T1
PC

Šest polj

T1

Niz gibanj

T1

5-krat

Jaz sem

M&M

Orkester

Kontakt

M&M

Avstralski skupinski ples

Stroj

T1

Ogledalo

T1

4-krat

M&M

Umakni se

T1

Kratki prizori

T1

Igra Kokoš in piščanci

M&M

Igra Črna kraljica

T1

Francoski skupinski ples

M&M

Vaje za glas, usta,

T1

poslušanje

Pripovedovanje zgodbe

T1

Dvoboj

T1

Klasična pravljica

T1

Različne hoje

T1

Likovno delo kot

T1

Skupinske oblike

T1

Zvočna zgodba

3-krat

izhodišče za zgodbo

PC13

Igra lovljenja – repki

T1

Predmet

T1

2-krat

2-krat

Ime skupine

T1

Kolebnica

T1

Ogrevanje ob glasbi

11 Musica e Movimento
12 Teatro 1
13 Portuguese culture
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Učni cilji so prepisani iz učnih načrtov za posamezen predmet, ki so dosegljivi s spleta 14.
Nekateri so prilagojeni v obsegu, na primer cilj iz učnega načrta za glasbo »Poslušajo glasbo
ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih elementov gibalno-plesno, likovno ali
besedno.« je skrajšan na »Poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih
elementov gibalno-plesno.«
Pri nekaterih obširnih ciljih (na primer »izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti:
skladnost (koordinacijo) gibanja, moč, hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno
vzdržljivost«) je lahko v dejavnosti zajet samo en del (na primer v dejavnosti »Senca: Delajo
v paru. Prvi v paru se giblje čim bolj raznoliko, drugi mu sledi kot senca. Sprva sta dva v
skupini, nato učiteljica pare združi v skupine po štiri, nato po osem in tako do konca, dokler
vsi ne ponavljajo za eno osebo.«), v katerega niso zajete vse gibalne sposobnosti, ampak le
koordinacija gibanja, gibljivost, natančnost in ravnotežje.
Dejavnosti sem večinoma prilagajala na dva načina, in sicer sem spremenila vsebino in
ohranila oblika ali pa sem vsebino ohranila in ji dodala pogovor, ki je bil potreben za dosego
cilja.

Tabela 9: Primer prilagajanja dejavnosti.
Izvirna
dejavnost

Šest polj
Učiteljica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh šest polj. Na tabli pred polji
so napisani verzi F. Pessoa. V vsakem polju pesem preberemo drugače: 1.
šepetaje, 2. ga nebesedno uprizorimo, 3. glasno, 4. besedno s kretnjami, 5.
običajno, 6. tišina, prebereš sam zase. Govor nastopajočega mora vsebovati
vseh šest prvin.

Spremenjena
vsebina

Štiri polja
Učiteljica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh štiri polja. Na tabli pred
polji je napisana izštevanka »An ban«. V polja stopajo eden za drugim. V
vsakem polju pesem preberejo drugače: 1. ritmizirano počasi, 2. s ploskanjem
po taktih, 3. ritmizirano glasno, 4. ritmizirano in s ploskanjem po taktih. Pazijo
na jasno izreko.

Ohranjena

Šest polj

14 Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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vsebina z Učiteljica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh šest polj. Na tabli pred polji
dodanim
je napisano poljubno besedilo. V polja stopajo eden za drugim. V vsakem
razgovorom
polju besedilo preberejo drugače: 1. šepetaje, 2. ga nebesedno uprizorijo, 3.
glasno, 4. besedno s kretnjami, 5. običajno, 6. tišina, preberejo sami zase.
Potem je na vrsti pogovor tem, kako so se počutili v vsakem polju, kako je
učinkovalo besedilo v določenem polju in zakaj, ali je pomembna neverbalna
govorica, ko kaj sporočamo itd. Učiteljica razloži, da šest polj predstavlja šest
značilnosti govora nastopajočega.

Primerjava izobraževanja UL PeF in ESELx15
Ko primerjam izobraževanje pri izbirnem predmetu za študente razrednega pouka ustvarjalni
gib pri pouku na UL PeF, ki je trajalo dva semestra in izbirnem predmetu za študente
socialno-kulturne animacije Musica e Movimento na lizbonski Escola Superior de Educação,
ki je trajalo en semester, lahko zaključim, da oba predmeta vsebujeta elemente ustvarjalnega
giba, vendar izhajata iz različnih umetnosti. Predmet ustvarjalni gib pri pouku izhaja iz plesne
umetnosti, medtem ko predmet Musica e Movimento izhaja iz glasbene, zato je profesor, ki je
bil tudi sicer glasbenik po izobrazbi, vedno poudarjal, naj zaznavamo različne dinamike in
spremembe v skladbi, in se na njih plesno odzovemo. Vedno nam je glasba služila za povod v
gib. Nenazadnje ime predmeta Glasba in gib razkriva, da je gib v enakovredni povezavi z
glasbo. Pri ustvarjalnem gibu pri pouku pa smo imeli različne povode za gib: od glasbe,
proze, poezije, matematičnih pojmov, jezikovnih pravil do čarobnih kartic, masaže, lista
papirja, vonja in drugih. Pri obeh predmetih pa smo v pogovorih po dejavnosti iskali načine,
kako dejavnosti uporabiti z našo ciljno skupino.
Ko primerjam izbirni predmet za študente razrednega pouka ustvarjalni gib pri pouku in
obvezni predmet za študente razrednega pouka Teatro 1, ki izhaja iz gledališke umetnosti,
lahko zaključim, da sta vsebovala zelo podobne prvine ustvarjalnega giba, ki so bili po mojem
mnenju uporabni za učenje in poučevanje na razredni stopnji, s to razliko, da uporabnosti pri
Teatru 1 nismo iskali. Aktivnosti so bile prikazane kot vaje za boljše zavedanje svojega glasu,
telesa v prostoru, za lažje vživljanje v osebe ali dogodke, kar vodi v oblikovanje dramskega
15 Escola Superior de Educação de Lisboa.
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igralca, ne vodi pa po mojem mnenju v oblikovanje učitelja, ki naj bi mu služilo to znanje za
uspešnejše in kvalitetnejše poučevanje. Iz pogovorov z nosilko predmeta

Teatro 1 in

učiteljico na šoli ter iz predavanj pri predmetu Portuguese culture sem izvedela, da je
gledališka umetnost na Portugalskem zelo prepoznavna, cenjena, razširjena in dostopna, zato
je tudi vključena kot obvezni predmet v kurikulum študija razrednega pouka. S tem si tudi
prizadevajo slediti sodobnim smernicam vzgoje in izobraževanja in spodbujajo bodoče in
sedanje učitelje, da uporabljajo umetnost kot medij za poučevanje. Učiteljica, ki smo jo
obiskale na praksi v Lizboni, pa je potožila, da je to v praksi malokrat izvedljivo, saj so
njihove učilnice majhne, tako da je dovolj prostora le za klopi in omare.
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6 SINTEZA
R1: Katere dejavnosti, ki sem jih spoznala v okviru študijske izmenjave pri predmetih
Musica e Movimento, Teatro 1 in Portuguese culture – theatre part, lahko uspešno
povežem s cilji iz učnih načrtov za različne predmete 3. razreda osnovne šole?
Dejavnosti s študijske izmenjave na lizbonski fakulteti Escola Superior de Educação, ki sem
jih uspešno povezala s cilji iz učnih načrtov za različne predmete 3. razreda osnovne šole:
• Improvizacija gibov

•

Francoski skupinski ples

•

Zaupanje

• Danski skupinski ples

•

Pripovedovanje zgodbe

•

Karakter

• Senca

•

Dvoboj

•

Igra Črna kraljica

• Grški skupinski ples

•

Različne hoje

•

Skupinska oblika

• Šest polj

•

Skupinske oblike

•

Pomemben je način

• Niz gibanj

•

Zvočna zgodba

•

Razvrščanje

• Jaz sem

•

Igra lovljenja – repki

•

Klasična pravljica

• Kontakt

•

Predmet

•

Orkester

• Stroj

•

Ime skupine

•

Igra Kokoš in piščanci

• Ogledalo

•

Kolebnica

•

Umakni se

• Kratki prizori

•

Ogrevanje ob glasbi

•

Avstralski skupinski ples

• Podajanje čarobnega

•

Vaje za glas, usta,

•

Improvizacijska

predmeta
• Sproščanje z najljubšo
barvo

poslušanje
•

čakalnica

Likovno delo kot
izhodišče za zgodbo
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R2: Katera znanja, pridobljena v okviru študijske izmenjave, so nova, in katera so
nadgraditev tistih, pridobljenih pri predmetu ustvarjalni gib pri pouku na UL PeF?
Pri predmetu Musica e Movimento na lizbonski fakulteti Escola Superior de Educação sem
veliko znanj in kompetenc, ki sem jih že imela, nadgradila. Dejavnosti so namreč zadevale
širše družbeno območje: šolske otroke, osebe s posebnimi potrebami, ostarele, dolgotrajno
bolne in podobno, saj so predmet obiskovali študenti socialno-kulturne animacije in ne
študenti razrednega pouka.
Pridobila sem tudi nekaj novih spoznanj in kompetenc pri tem predmetu, kot na primer
spoznanja, kako široko je območje uporabe gibalnega znanja, kako izkušnje plesa pomaga
oblikovati povezanost skupine in kako je ples pomemben medij neverbalne komunikacije.
Med dejavnostjo »Kontakt«, sem spoznala, kako se težje prepuščam vodenju drugega in kako
prijetno je voditi nekoga, ki je sproščen in zaupa tvojemu vodenju – to so pomembna
spoznanja, ki so se že izkazala kot taka, saj sodelujem pri projektnem delu, v katerem delam
kot del ekipe in sem pozornejša na naše odnose in pozorneje iščem ravnotežje med vlogama
vodje in sodelavke.
Ko smo grški ples hasapiko plesali z zaprtimi očmi, sem občutila zadovoljstvo in srečo ob
harmonično ubrani skupini, to pa lahko zopet preslikam na medsebojne odnose znotraj
projektne ekipe ali pa na odnose znotraj razreda. Zato pojem razredne klime povezujem z
doživetjem pri hasapiku – doživetje skladnosti in ubranosti potreb in želja vseh vključenih v
vzgojno-izobraževalni proces. Vzpostaviti takšno klimo sem si od takrat naprej zastavila za
osebno-poklicni cilj in mi predstavlja vodilo, ko je pred mano naloga vodenja izobraževalnega
procesa.
Dodatna prednost pri tem predmetu, ki sem jo spoznala, je pomen sporazumevanja z gibanjem
in opazovanjem. Namreč, ko sem prispela v Lizbono, nisem znala niti osnov portugalskega
jezika. Reševalo me je dejstvo, da ni bil prvi romanski jezik, s katerim sem se kdaj srečala, saj
sem se po treh mesecih komajda znala sporazumevati v portugalščini. Torej pri plesu in
učenju plesnih korakov nisem doživela razlage, temveč samo demonstracijo in opazovanje, to
pa je profesor spodbujal, zame pa je bila to odlična priložnost za mehko in postopno
prilagajanje zelo dobro povezani skupini. V nasprotnem primeru, če bi bile vaje osnovane na
besednem sporazumevanju, ne bi mogla dobro sodelovati, niti se povezovati s sošolci in
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sošolkami, saj je bilo redkim ljubo sporazumevanje v angleščini.
Predmet Teatro 1 sem obiskovala skupaj s študenti razrednega pouka. Dejavnosti in sledeči
razgovori so bili bolj usmerjeni k šolskim otrokom, a še vedno jih nismo konkretno
povezovali z učnimi predmeti v osnovni šoli. Dejavnosti in pogovori po njih so bili bolj
usmerjeni k šolskim otrokom, a še vedno jih nismo konkretno povezovali z učnimi predmeti v
osnovni šoli. Dejavnosti so bile usmerjene h gledališki umetnosti in obvladovanju gledaliških
spretnosti, kot so orientacija v prostoru, vživljanje v čustva in obujanje teh, iskanje
raznolikosti govora in gibanja, učenje besedila na pamet. Tu sem pridobila veliko novega
znanja in kompetenc in ker so dejavnosti zajemale zelo splošna področja človekovega
delovanja, uskladitev s cilji slovenskih učnih načrtov ni bila težavna. Pogosto sem dejavnosti
prilagajala, pri predmetu Musica e Movimento pa sem jih zelo malo spreminjala.

R3: Ali bi znala vrednotiti in uporabiti znanje, pridobljeno v izmenjavi, če prej ne bi
obiskovala predmeta ustvarjalni gib pri pouku na UL PeF?

Pri predmetu ustvarjalni gib pri pouku na UL PeF so nas profesorji spodbujali in usmerjali k
iskanju povezav med gibalnimi dejavnostmi in cilji v posameznih učnih načrtih in zato sem se
privadila dejstvu, da jih tudi pri dejavnostih, ki niso očitno povezane s poučevanjem na
razredni stopnji, zmorem najti. Če bi obiskovala predmet Musica e Movimento brez izkušenj
in spoznanj, pridobljenih pri predmetu ustvarjalni gib pri pouku, sem prepričana, da ne bi
zmogla tako kvalitetno vrednotiti in uporabiti tam posredovanega znanja, saj bi težje našla
načine, kako v dejavnosti prepoznati vrednost za poučevanje na razredni stopnji.
Z obiskovanjem predmeta ustvarjalni gib pri pouku sem torej pridobila fleksibilnost v
razmišljanju o različnih dejavnostih in primernosti vključevanja teh v pouk. Med iskanjem in
prilaganjem dejavnosti učnim ciljem sem pogosto podobe otrok,zamišljene v aktivnosti z
izmenjave, združevala z doživljanjem dejavnosti pri predmetu ustvarjalni gib. Pri tem nisem
imela posebnih težav, saj sem sposobnost za zamišljanje podob in načrtovanje aktivnosti
pridobila z obiskovanjem didaktičnih predmetov na UL PeF, ki je trajalo več let.
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IV SKLEP
V diplomskem delu sem raziskovala, kaj je ustvarjalni gib, kakšne so njegove prednosti in
kako različne dejavnosti z elementi ustvarjalnega giba prilagajati učnim ciljem. Na podlagi
teoretičnega dela in svoje raziskave lahko sklepam, da je ustvarjalni gib kot celostno metodo
učenja in poučevanja, ki vsebuje in združuje elemente plesne in gledališke umetnosti,
potrebno in možno vključevati v obstoječi sistem vzgoje in izobraževanja ter da so za
osebnostno kot poklicno rast učitelja izrednega pomena izkušnje, pridobljene pri izmenjavi
znanj ne le znotraj nacionalnega, temveč tudi mednarodnega prostora.
Raziskovala sem možnosti za uporabo spoznanj o celostni metodi ustvarjalnega giba in
izkušenj, ki sem jih pridobila v okviru študijske izmenjave Erasmus na lizbonski fakulteti
Escola Superior de Educação, kjer sem tri mesece obiskovala študijske predmete, ki vsebujejo
elemente ustvarjalnega giba: Musica e Movimento (Glasba in gib) pri profesorju Paulu
Rodriguesu, Teatro 1 (Gledališče 1) pri profesorici Otíliji de Sousa in Portuguese culture –
theatre part (Portugalska kultura – gledališki del) pri profesorici Natáliji Vieira. Z raziskavo
sem potrdila smiselnost študijske izmenjave, saj sem pridobila osebnostno in poklicno širino
ter spoznala mnogo novih idej za ustavljalno-gibalne aktivnosti, ki jih bom lahko pri delu z
otroki uporabila. Zato pričakujem, da vseh idej in možnosti za povezovanje vsebin in ciljev še
nisem izčrpala in jih bom ob delu še izpopolnjevala.
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VI PRILOGE

1 DEJAVNOSTI Z IZMENJAVE
2 UČNI NAČRT PREDMETA USTVARJALNI GIB PRI POUKU
3 UČNI NAČRT PREDMETA MUSICA E MOVIMENTO
4 UČNI NAČRT PREDMETA TEATRO 1

Predmet: Musica e Movimento / glasba in gib
Nosilec predmeta: Paulo Rodrigues
Tabela 10: Dejavnosti pri predmetu Musica e Movimento / glasba in gib.
Datum

Aktivnost

3. 10.

Ogrevanje ob glasbi, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“

2011

Stojimo v krogu. Ogrevamo se z majhnimi krožnimi gibi in nato stopnjujemo v večje
krožne gibe npr. ramenskega obroča, vrtenje celotnega telesa – gibi so usklajeni z glasbo.
Igra Kokoš in piščanci
En igralec je kokoš in je tiho, vsi drugi so piščanci in se oglašajo „pi,pi,pi“. Vsi igralci
mižijo. Naloga piščanca je najti mamo oz. tistega, ki je tiho. Ko ga najde, tudi on utihne in
se ga drži. Igra se konča, ko je tišina.
Improvizacija gibov, glasba: „Les Choristes: Caresse sur l'ocean“
Tudi pri improvizaciji moramo imeti določen okvir, znotraj katerega ustvarjamo: ko poje
zbor in je tempo hitrejši, so naši gibi večji in hitrejši, bolj sunkoviti, ko poje solist in je
tempo počasnejši, so naši gibi manjši oziroma omejeni na del telesa, npr. od zapestja
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navzgor in počasnejši.
Danski skupinski ples „Sedem skokov“
Prvi del pesmi vsa skupina pleše na enako koreografijo. Drugi del pa se z vsako kitico
podaljšuje, tako da vsak, ki je na vrsti v krogu, doda nov gib. Tega v naslednji kitici
ponovijo in zopet dodajo novega. Kitic je sedem, tako da je na koncu koreografiji dodano
sedem novih gibov.
10. 10.
2011

Francoski skupinski ples, glasba: „Trio Solune: Circulo 3“
Vsi skupaj v krog (4 koraki), vsi ven (4), 2x
dekleta v krog (4) in ven (4), moški ploskajo
moški v krog (4) in ven na levo (4), dekleta ploskajo
swing (vrtenje v paru na eno nogo v galopu) , 2 takta v vsako smer;
obrat in hoja v krogu v paru (moški za žensko, roke privzdignjene) 4 takte.
Kontakt, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Ples v paru, eden miži, drugi vodi. Različica: med plesom premešamo pare.
Pomembno je zaupanje partnerju, kakšna je roka (trda, mehka, nežna, potna, topla,
mrzla...), voditi : biti voden, bližina telesa, če je bila vzpostavljena, mora tudi popustiti –
spoštuj osebno polje, telesni vonj.

17. 10.
2011

Grški skupinski ples, glasba: „Monte Lunai: Hassapiko Nostálgico“
Uvajanje: razpršeni hodimo po prostoru,
menjavamo smer ob profesorjevem plosku (naprej/nazaj),
ob plosku dvignemo nogo,
ob plosku dvignemo nogo in se obrnemo,
hodimo 5 korakov in dvignemo nogo in se obrnemo,
hodimo 3 korake in dvignemo nogo in se obrnemo.
Sestavljanje koreografije: v krogu naredimo 2 počasna koraka proti sredini kroga,
naredimo „štirico“ z nogami in 5 hitrih korakov nazaj ter končamo s premikanjem
zgornjega dela telesa v levo in desno, tako da ima ves krog sklenjene dlani.
Na koncu smo ples zaplesali z zaprtimi očmi.
Jaz sem, glasba: „Willems: Balancement“
Samo opazujemo profesorja in ponavljamo za njim. Najprej je drevo. Počasi se dviga,
»veje« (roke) se mu majejo, »listi« (prsti) nežno trepetajo, gibanje preide v drugo obliko,
spremeni se namreč v rožo, razpira cvet, gibanje preide, tako da se spremeni v ptico, dolgi
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veliki zamahi z rokami, spremeni se v metulja, lahni, sunkoviti, manjši gibi.
Nato se polovica skupine usede in opazuje drugo, ki se med pesmijo spremeni, v kar želi.
Katere živali ste opazili? Ali je bilo gibanje značilno za osebnost tega človeka?
Podajanje čarobnega predmeta, glasba: „Olatz Zugasti: Amaren Xango“
Sedimo na tleh v krogu in si podajamo namišljeni predmet, tako da spreminjamo obliko,
težo, velikost, dodajamo različne lastnosti, npr. bleščavost, smrdljivost, ognjenost. Ko poje
solist prvič, izvajamo prvi skupni del: stegnemo levo roko v zrak, nato še desno. Nato si
zopet podajamo čarovni predmet. Ko poje solist drugič, izvajamo drugi skupni del:
stegnemo levo roko pred sabo in potem še desno. Podajamo predmet. Ko zapoje tretjič,
izvajamo še tretji skupni del: veslamo na levo in na desno. Tisti, ki zadnji dobi čarovni
predmet, ga obdrži za skupino. Dobra vaja za ljudi, ki ne morejo uporabljati nog
(paraplegiki, tisti, ki so na bolniški postelji), lahko je samo za dve osebi.
24. 10.
2011

Avstralski skupinski ples, glasba: „Galopede: Oxo Real“
Uvod: igra z rokami (posnemanje): iztegne dlan, iztegne pest, obrnjeno navzgor ali
navzdol, različne kombinacije. Ploskanje v 2/4 taktu po dlaneh drugih v krogu, profesor
začne, naslednji za njim se mu pridruži itd., tako da udarja prvi krog eno četrtinko in
četrtinsko pavzo, naslednji krog dve četrtinki. Ob posnemanju se naučimo elemente
koreografije.
Elementi koreografije: par si stoji nasproti, skupaj položi dlani v višini ramen, se zavrti v
desno in nato še v levo.
Okoli partnerja se sprehodiš in vedno si obrnjen v svojo smer, tako da sta sprva obrnjena z
obrazom, nato s hrbtom in zopet z obrazom.
S sosednjim parom naredimo zvezdo (vsi staknemo dlani v središče našega kroga in se
vrtimo v levo).
„Šivanje“: s svojim parom se »držiš« za dlani, tako da imaš roke iztegnjene v odročenje. 3
galopske korake v desno, 3 v levo in 5 v desno.

Predmet: Teatro 1 / gledališče 1
Nosilka predmeta: Otília de Sousa
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Tabela 11: Dejavnosti pri predmetu Teatro 1 / gledališče 1.
Datum Aktivnost
3. 10.
2011

Igra Črna kraljica
Ko se črna kraljica obrne in napove dejanje, osebo, žival (npr. metulj, Michael Jackson,
plavalec), moraš to postati.
Senca
Delamo v paru. Prvi v paru se giblje čim bolj raznoliko, drugi mu sledi kot senca. Sprva
sta v skupini dva, nato profesorica pare združi v skupine po štiri, nato po osem in tako do
konca, dokler vsi ne ponavljajo za eno osebo.
Predmet
V krogu sedimo na tleh, mižimo in si podajamo neznan predmet. Ko ga vzamemo v roke,
ga dobro pretipamo in smo pozorni na spomine, ki jih zbudi predmet. O tem se, ko predmet
vsak pretipa, pogovorimo. Predmet je sedaj na sredini. Vsak posebej stopimo do njega, ga
spremenimo v nekaj drugega in to pokažemo drugim (npr. predmet na sredini je denarnica,
pridem do nje in jo spremenim v mobitel). Pozorni smo na to, da ne odidemo iz kroga,
dokler ne končamo prizora.

6. 10.
2011

Skupinske oblike
Hodimo po prostoru. Ko profesorica reče: „kolona“/“vrsta“/“krog“,

poskušamo v

najkrajšem času postaviti tako obliko. Ponavljamo, dokler za to ne potrebujemo manj kot 5
sekund.
Zaupanje
Delamo v parih. Svojega partnerja, ki ima zavezane oči, vodimo poljubno po prostoru.
Vloge tudi zamenjamo.
Kratki prizori
Vsak posamezno hodi do sredine prostora in se zave, da je nekaj pozabil, zato steče nazaj.
Vsak posamezno hodi do sredine prostora in nekaj najde ter konča prizor. Vsak posamezno
hodi do sredine prostora, sreča neljubo osebo in konča prizor.
Različne hoje
Hodimo v krogu, vsak si izmisli hojo in jo ponavlja v vsem krogu.
Vaje za glas, usta, poslušanje
Ležimo na peni. Delamo podobne vaje kot za opevanje. Posvetimo pozornost temu, kar
slišimo v bližnji okolici in nato še v daljavi.
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10. 10.
2011

Podajanje predmeta
Naključna hoja po prostoru. Podajamo si predmet tako, da ne gledamo niti predmeta niti
naših rok. Na profesoričin „plosk“ se ustavimo in zamižimo. Stopnjujemo hitrost hoje in
število predmetov. Dodatno pravilo: če imaš predmet v rokah ob plosku, si izločen iz igre.
Dvoboj
Razdelimo se v dve skupini. Vsaka se postavi v vrsto ena proti drugi. Vsaka izbere eno
otroško pesem in jo poje drugi, tako da jo izziva. Iz prve skupine izstopi prvi, zapoje na
svoj način, nato skupina ponovi za njim. Prvi iz druge skupine izstopi, zapoje na svoj
način, nato cela skupina ponovi za njim, nato izstopi drugi iz prve skupine, nato drugi iz
druge in tako do konca.
Ime skupine
Skupina (6 članov) si izbere ime (naše je bilo Gold Shark) in ga nebesedno (z mimiko,
telesom, glasom) uprizori. Drugi ugibajo.

13. 10.
2011

Zasledovanje
Sprehajamo se po prostoru in poskušamo neopazno zasledovati nekoga, hkrati pa ugotoviti,
kdo zasleduje nas. Čez nekaj časa dodano pravilo: ponavljaj vse gibe za tistim, ki ga
zasleduješ.
Umakni se
Stojimo v krogu, ena oseba je na sredini. Ta pride do nekoga v krogu in mu pove, naj se
mu umakne. Ta se umakne in stopi k drugi osebi in ponovi zahtevo. Poskušamo najti čim
več različnih načinov: proseče, jezno, samo s pogledom, z gesto. Profesorica stopnjuje
število ljudi v krogu.
Pripovedovanje zgodbe
Sedimo v krogu in moramo pripovedovati, kaj se nam je to jutro zgodilo od trenutka, ko
smo se zbudili, do trenutka, ko smo prišli v razred. Na kaj moramo biti pozorni: pokončna
drža, očesni stik, uporaba prostora s kretnjami, poudarjenimi gibi, zanimiv in razgiban
govor (počasen-hiter, glasen–tih, premori), ritem, tok zgodbe (brez razmišljanja vmes,
popravljanja frizure, oblek ipd.).

17. 10.
2011

Karakter
Ležimo na tleh z zaprtimi očmi, premišljujemo o karakterju, ki je zelo drugačen od našega,
je istega spola, damo mu/ji ime, starost, poklic, konjiček. Prelevimo se vanj. Spimo kot on,
odpremo oči, se lotimo prve stvari, ki jo naredi zjutraj, opravkov čez dan, gremo spat.
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Pozabimo nanj, spet smo mi, zavzamemo naš položaj za spanje in se zbudimo. Povemo
drugim ime svojega karakterja, starost in poklic.
Dejavnost s svojim izmišljenim karakterjem
Zaigramo kratek prizor v vlogi izmišljenega karakterja iz prejšnje vaje: vzamemo torbo, se
sprehodimo do stola, vzamemo s stola blazino, položimo torbo ob stol in se nanj usedemo.
Prizor ponovimo tako, da pokažemo, da je ta karakter razočaran nad življenjem in na
koncu izreče eno besedo.
Ogledalo
Skupina se razdeli na pare. Par se gleda samo v oči in ne v telo ali prostor. Najprej je prvi v
vlogi ogledala, drugi ponavlja njegove gibe. Čez čas vlogi zamenjata. Nato poskušata
vlogo ogledala zamenjati tako, da opazovalec ne ve, kdo je ogledalo. Menjavata se počasi,
tako da ni očitno.
20. 10.
2011

Ples
Ob rockovski glasbi plešemo čimbolj izrazno, živahno, s poskoki.
Ples in karakter
Plešemo. Ko glasba utihne, vsak zamrzne in postane karakter, ki ga profesorica pove,
preden izklopi glasbo (npr. volk iz Rdeče kapice).
Počasen pretep
V paru se pretepamo v zelo počasnem gibanju („slow motion“).
Pomemben je način
Vsak prebere besedilo, ki je napisano na tabli: „Kaj se je zgodilo? Želim videti! Ne bodi
zoprn! A, tak si. Ni pomembno, povej!“ na grozeč način, drugi poslušajo. Nato ponovimo
na sovražen in še na vesel način.
Klasična pravljica
Skupina (5 članov) dobi A4 list s celotno pravljico, npr. Rdečo kapico, se pripravi (15
minut) in jo zaigra.

31. 10.
2011

Razvrščanje
Hodimo prosto po prostoru. Profesorica pove, da se moramo razvrstit v skupine glede na
barvo las/barvo hlač/dolžino las/barvo majic ipd.
Gledanje športa
Razdelimo se v dve skupini, tako da si sedita nasproti. Nastopajoča skupina igra prizor, v
katerem gleda določen šport, za katerega se pred vajo vsi dogovorijo. Nasprotna skupina
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mora ugotoviti, kateri šport gleda.
Vodenje slepega prek ovir
Svojega partnerja, ki ima zavezane oči, vodim čez ovire iz stolov in miz. Prvi del je
sestavljen kot labirint, drugi pa tako, da je treba stole prestopati, jih preplezati, zlesti pod
mizo ipd.
Improvizirana čakalnica
Trije stoli predstavljajo avtobusno postajo. Profesorica razdeli različne predmete, tako da
vsak dobi enega. Izmisliš si starost in odigraš prizor, medtem ko čakaš na avtobus.
Profesorica pove, kdaj prihaja avtobus. Prizor se konča, ko odigraš prizor z avtobusom.
(60-letna brezdomka, ponvica)
3. 11.
2011

Kolebnica
Skačemo čez veliko kolebnico in obenem na glas beremo izštevanko, ki je napisana na
tabli (nezahtevno besedilo). Ko skačemo drugič, govorimo del besedila, ki smo se ga
morali doma naučiti na pamet.
Šest polj
Profesorica pripravi kolebnico, tako da dobi na tleh šest polj. Na tabli pred polji so
napisani verzi F. Pessoa. Pesem preberemo v vsakem polju drugače: 1. šepetaje, 2. jo
nebesedno uprizorimo, 3. glasno, 4. besedno s kretnjami, 5. običajno, 6. tišina, prebereš
sam zase. Govor nastopajočega mora vsebovati vseh šest prvin.
Niz gibanj
V skupini treh ljudi sestavimo niz gibanj iz poz, ki so nastale, ko je vsak iz skupine
naključno vrgel kolebnico na tla in posnemal njeno obliko. Gibe predstavimo drugim tako,
da se niz dvakrat ponovi.

7. 11.
2011

Igra lovljenja – repki
Za hlače si zataknemo trak, ki predstavlja naš repek. Skačemo po eni nogi in skušamo
nabrati čim več repkov, obenem pa pazimo na svojega. Igra se konča, ko vsi izgubimo
repke.
Sproščanje z najljubšo barvo
Ležimo na tleh na blazinah,

se posvetimo dihanju, umirimo se in si predstavljamo

najljubšo barvo v nogah, trebuhu, prstih, damo ji obliko rože. Na to rožo se vedno spomni,
ko si živčen.
10. 11.

Skupinska oblika
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Hodimo po prostoru. Ko profesorica pove neko obliko, npr. letalo/hiša/oseba, mora
skupina to obliko sestaviti.

14. 11.
2011

Pripovedovanje zgodbe v oči
Stoj na mestu, glej partnerja v oči in pripoveduj zgodbo, ki si se jo moral naučiti na pamet.
Variacija: stoj na stolu in ponovi vajo.

17. 11.
2011

Stroj
Vsak se prelevi v kak stroj – zamisli si preprosto gibanje in ga ves čas ponavlja. Nato se
nekdo postavi na sredino prostora, drugi še vedno ponavljamo svoje gibe. Tisti, ki misli, da
se njegovi gibi ujemajo ali pa nadaljujejo gibe tistega na sredini, se mu pridruži in se z
njim „spoji“ v en stroj. Na koncu vsa skupina deluje kot en stroj.

21. 11.
2011

Likovno delo kot izhodišče za zgodbo
Dobro si ogledamo sliko osebe, ki smo jo dobili. Zapomniti si moramo položaj človeka,
njegov izraz, občutje (moj je sedel in pisal). Niz gibanj: sežemo z roko navzgor,
dotaknemo se tal, svojega obraza in zavzamemo položaj človeka s slike.
V dvojicah: dobimo novo likovno delo, ki kaže dve osebi. Zapomnimo si položaj, občutje
svoje osebe. Dotaknemo se stola, naredimo en krog, postojimo na eni nogi in zavzamemo
položaj s slike. Razširitev naloge: po položaju nekaj rečemo partnerju, se ga dotaknemo in
zamenjamo položaja (ampak ne osebe!).
Če dodamo v tako resno zgodbo npr. nadležno muho, ki jo glavna oseba odganja,
dogajanje pridobi komičnost.

Predmet: Portuguese culture – theatre / portugalska kultura – gledališče
Nosilka predmeta: Natália Vieira
Tabela 12: Dejavnosti pri predmetu Portuguese culture / portugalska kultura – gledališče.
Datum

Aktivnost

21. 10.

Orkester

2011

Skupina stoji v krogu in predstavlja orkester. Ena oseba stoji na sredini in je dirigent. Vsak
v orkestru si izbere zvok, ki ga bo oddal, ko se ga bo dirigent dotaknil. Ko si ga izbere, se
dirigent dotakne vsakega po vrsti, da si zvoke predstavijo. Nato orkester zapre oči in
dirigent nanj »igra«, tako da se dotakne tistega, ki se ga želi dotakniti.
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Variacija: izbrali smo si zvok iz gozda, v drugi pa zvok velemesta. Dirigent je moral
»zaigrati« jutro, dan in večer v velemestu.
28. 10.
2011

Zvočna zgodba
Razdelimo se v manjše skupine. Vsaka naredi zgodbo, a jo lahko predstavi le z zvoki.
Občinstvo ji obrne hrbet, tako da lahko zgodbo spremlja le s sluhom. Na koncu občinstvo
pove svojo interpretacijo zvokov. Tako skupina dobi odgovor na vprašanje, ali je dobro
predstavila svojo zgodbo, idejo in označitev situacije.

4. 11.
2011

Improvizirane scene
Skupina vzame različne rekvizite, npr. žoge in šale, in ustvari štiri improvizirane prizore.
To lahko napravi na dva načina: uporabi le en rekvizit in spreminja uporabo v vsaki sceni
ali pa ustvari štiri različne prizore s štirimi različnimi rekviziti.
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UČNI NAČRT
1. Naslov enote / predmeta / modula
2. Koda enote
4. Kontaktne ure

Skupaj
60

Ustvarjalni gib pri pouku

3. Število ECTS
kreditov

4

P
30

S

V
30

Ostale
oblike

3., 5., 8.
5. Stopnja
1.
6. Letnik 2., 3., 4.
7. Semester
Razredni pouk
8. Študijski
9. Študijska
program
smer
C - izbirni strokovni predmet
slovenski
10. Steber
11. Jezik
programa
12. Posebnosti Predavanja in vaje potekajo v obliki delavnic v telovadnici.
13. Cilji / kompetence

Učna enota prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:
Celostno pojmovanje otroka in možnosti vključevanja ustvarjalnega giba in igre v razredno situacijo
(fleksibilna uporaba znanja v praksi).
Udejanjanje učnih vsebin skozi ustvarjalno izražanje z gibom na vseh vzgojno-izobraževalnih področjih.
Estetska občutljivost in usposobljenost za aktivno in ustvarjalno delo na umetnostnih področjih povezava plesnega ustvarjanja z drugimi umetnostnimi področji.
Motiviranje in ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja ter strpnih medsebojnih odnosov in s tem
preprečevanje nasilnega vedenja.
Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost
učencev ter uporaba nekaterih specialno pedagoških znanj za delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki.
Izgrajevanje pozitivne študentove samopodobe, razvijanje ustvarjalnega mišljenja za ustvarjalno
reševanje problemov.
Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, prizadevanje za kakovost.

14. Opis vsebine
Celostno učenje, socialno učenje, celostna komunikacija, povezanost telesnosti in duševnosti, celovitost
igre, giba, ustvarjanja in učenja.
Metodika izražanja in ustvarjanja z gibanjem, vrste gibno-plesnih dejavnosti in povezave z vsemi
vzgojno-izobraževalnimi področji.
Gibalno gradivo in plesna kompozicija: telesna aktivnost in naravno gibanje, oblikovanje gibanja,
oblikovanje prostora, dinamične kvalitete, odnosi v gibanju, izraz, ustvarjanje in sporočilo z gibanjem,
sestavine in načela plesnega komponiranja.
Sprostitvene tehnike: neverbalna komunikacija, nenasilna komunikacija, zmanjševanje stresa.
Spodbujanje razvoja psihomotoričnih funkcij in višjih psihičnih procesov skozi gibne dejavnosti.
Sredstva za spodbujanje izražanja in ustvarjanja z ustvarjalnim gibom; spodbude iz otroških iger,
umetniških področij, naravnega in tehničnega okolja, vsakdanjega okolja in učno-vzgojnih vsebin.
Plesna umetnost v svetu in pri nas, povezava plesa z drugimi umetnostnimi zvrstmi, pomen in funkcija
plesa.
Gibalno izražanje v odnosu do logično-analitičnega in sintetično-intuitivnega pristopa, skupinska
dinamika, vzgoja proti nasilju, plesna terapija.
Izsledki raziskav o pomenu ustvarjalnega giba za otrokov kognitivni, čustveno-socialni in psihomotorični
razvoj.

15. Temeljna literatura
Borota, B., Geršak, V., Korošec, H., Majaron E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk (str. 53-93).
Koper: Pedagoška fakulteta Koper. (144 str.)
Griss, S. (1998). Minds in motion. A kinesthetic approach to teaching elementary curriculum. London:
Heinemann-Boynton/Cook. (130 str.)
Kroflič, B., Gobec, D. (1995). Igra-gib-ustvarjanje-učenje. Novo mesto: Pedagoška obzorja. (137 str.)
Kroflič, B. (1999). Ustvarjalni gib – tretja razsežnost pouka. Ljubljana: Publicistično in znanstveno
središče. (262 str.)
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Menih, K., Srebot, R. (1996). Potovanje v tišino. Sprostitvena vzgoja za otroke. Ljubljana:DZS. (131 str.)
Payne, H. (2002). Creative movement and dance in groupwork.Oxon: Winslow Press Ltd. (268 str.)
Schmidt, G. (2003). Igre: Masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P&J d.o.o. Zbirka
"Zate". (33 str.)
Wambach, M., Wambach, B. (1999). Drugačna šola. Konvergentna pedagogika v osnovni šoli. Igra vlog
(str.36-38). Ljubljana: DZS. (127 str.)
*Seznam literature se sproti dopolnjuje z novimi naslovi. Uporaba internetnih strani s področja
ustvarjalnega giba in video posnetkov.

16. Predvideni študijski dosežki: znanje in razumevanje, uporaba, refleksija, prenosljive
spretnosti – niso vezane le na en predmet
Študentka/ študent:
16.1. Znanje in razumevanje:
Pozna celostne pristope poučevanja in učenja z umetnostjo in skozi umetnost ter razume njihov pomen za
otrokov čustveno-socialni, psihomotorični in kognitivni razvoj.
Pozna in razume pomen celostnih učnih metod za motivacijo otrok, socialno učenje, nenasilje in
razvijanje ustvarjalnega mišljenja.
16.2. Uporaba:
Zna vključiti ustvarjalni gib in igro v razredno situacijo v povezavi z učnimi vsebinami na vseh vzgojnoizobraževalnih področjih.
V pouk vključi metodo ustvarjalnega giba kot motivacijsko sredstvo, kot socialno učenje in kot
kinestetično učenje.
16.3. Refleksija:
Reflektira lastno razumevanje teorije in izkušenj v praksi.
Vodi portfolio z refleksijami iz prakse.
16.4. Prenosljive spretnosti:
Obvlada socialne spretnosti in kreativno sodeluje v pedagoškem timu.
Uporablja domačo in tujo literaturo, druge vire ter IKT v učno-pedagoškem kontekstu.

17. Metode poučevanja in učenja
Vaje in predavanja: delo v obliki delavnic, igre vlog, sodelovalno učenje/ poučevanje, aktivno
poučevanje, projektno učenje. Predavanja in vaje potekajo z aktivno udeležbo študentov.
Poudarek je na izkustvenih oblikah učenja, zato je prisotnost na predavanjih in vajah obvezna.

18. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti
Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje ter oddan portfolio z opravljenimi nalogami.

19. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica
Preizkušanje ustvarjalnega giba pri pouku kot celostne metode učenja in poučevanja v času študijske
prakse z analizo in poročilom, kar je del izpita (50%).
Teoretično-praktična izpitna naloga, v kateri študent poveže teoretično znanje in izkušnjo celostnih
metod učenja in poučevanja (50%).
Ocenjevalna lestvica - skladno s Statutom UL in fakultetnih pravil.

20. Metode evalvacije kakovosti
Sprotna samoevalvacija in evalvacija s strani študentov.

21. Sestavljalec učnega načrta
Nosilka: dr. Simona Tancig, izr. prof.
Sodelavka: Vesna Geršak, asist.
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Pré-Requisitos

A experiência e os conhecimentos na componente musical deverão
ser equivalentes aos requeridos e desenvolvidos na unidade curricular
Expressão Musical (electiva), de acordo com o respectivo programa.
Não tem pré-requisitos para a componente de movimento.

Obrigatória/ Electiva

Electiva

Tipo Disciplina

Teórico-Prática

Ano(s)

1º, 2º, 3º

Anual/ Semestral

Semestral

Horas de contacto

27 (26 Teórico-Prático; 1 Orientação Tutorial)

Horas de trabalho autónomo

48

Créditos ECTS
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Objectivos /
Competências

No final desta unidade curricular, o estudante deverá:
- evidenciar compreensão das estruturas fundamentais e dos conceitos comuns às
linguagens musical e de movimento / dança;
- revelar a aquisição / desenvolvimento de competências musicais e de
movimento de âmbito rítmico-motor, coreográfico e expressivo, nas
vertentes de interpretação, improvisação e criação;
- demonstrar autonomia, intencionalidade e qualidade na selecção de recursos
e na mobilização de procedimentos de criação em música e movimento;
- dominar vocabulário específico e estratégias base de análise e dinamização
de actividades de música e movimento adequadas a contextos
comunitários diversificados, segundo dinâmicas de jogo e em relação a
danças de cariz tradicional;
- demonstrar conhecimento de referenciais culturais e artísticos de qualidade;
- revelar capacidade de análise, reflexão e produção pessoal em domínios de âmbito
teórico e prático.

Conteúdos
Programáticos

- Experiências práticas e perspectivas teóricas de interacção entre os domínios da
música e do movimento / dança.
- Elementos de linguagem musical na sua relação com o movimento: forma
(secções, frases e motivos), ritmo (pulsação, andamentos, compassos,
ostinatos), melodia, timbre, elementos expressivos.
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- Elementos coreográficos elementares associados a diferentes danças e músicas
do mundo: estrutura rítmica, estrutura espacial (individual, pares, fila, coluna,
roda simples e roda dupla abertas e fechadas, quadrilha), passos base (passeio,
galope, escovinha, passo simples, passo duplo, moinho, etc.), passos
associados a danças / ritmos específicos, gestos técnicos, postura.
- Princípios de improvisação de movimento e de (re)criação coreográfica.
- Recursos e estratégias de dinamização de actividades de música, movimento,
dança e jogo adequados a uma intervenção intencional em diversos contextos
socioculturais.
Metodologia de
Ensino

Dada a natureza teórico-prática desta unidade curricular, as aulas implicarão uma
diversidade de processos em função dos conteúdos e dos objectivos:
- exposição e organização de informação por parte do professor e dos estudantes;
- simulação e análise de actividades práticas de música e de movimento para
sistematização de conteúdos programáticos;
- trabalho teórico-prático em pequenos grupos ou individualmente para aplicação e
aprofundamento de conteúdos programáticos;
Todos os procedimentos metodológicos anteriormente referidos serão geridos de
acordo com o número de estudantes inscritos na unidade curricular, sendo
fundamental a presença assídua do estudante nas sessões teórico-práticas.

Metodologia de
avaliação

1. Avaliação contínua com carácter formativo:
A assiduidade e a pontualidade, a qualidade do desempenho musical nas actividades
desenvolvidas nas aulas e a pertinência da participação individual e colectiva
constituirão elementos de ponderação da classificação final.
A avaliação sumativa constará da elaboração de um Plano de Dinamização de
actividades de Música e Movimento em grupos de quatro (4) estudantes,
incluindo:
a) Componente escrita:
- Entrega do Plano de Dinamização (máximo 15 páginas) = 40 % da
classificação final.
b) Componente prática:
- Concretização das actividades do Plano com os colegas da turma (mínimo 25
minutos, máximo 30 minutos) = 60 % da classificação final.
Será disponibilizado na página moodle um guião com indicações para o trabalho de
avaliação da unidade curricular.
Os momentos de avaliação formal e presencial serão realizados segundo a
calendarização das sessões a ser entregue pelo docente no início do semestre.
Não serão considerados para avaliação os trabalhos entregues / apresentados fora dos
prazos estabelecidos.
Serão anulados os trabalhos e/ou partes de trabalhos que sejam considerados plágio.
O docente atribuirá uma pontuação global ao trabalho escrito, directamente

2

relacionada com o número de elementos por grupo. Posteriormente, cada grupo
deverá distribuir entre si os pontos atribuídos ao trabalho escrito (mediante os
critérios que entender) e comunicar ao docente a classificação final de cada
elemento do grupo. No caso de não existir consenso entre todos os elementos do
grupo, a classificação final do trabalho escrito será assumida inteiramente pelo
docente.
Os estudantes com regime de “trabalhador estudante” que optem pela modalidade de
avaliação contínua e que não frequentem o mínimo de 2/3 das aulas dadas devem
realizar individualmente o trabalho escrito.
2. Avaliação por exame:
Realização da mesma tipologia de trabalhos referida no ponto 1, na modalidade de
prova presencial escrita/oral e prova presencial prática (100 % da classificação
final).
Para a realização das provas de exame é indispensável que o estudante contacte
atempadamente o docente da unidade curricular a fim de ser informado sobre as
actividades práticas que deve preparar.
Bibliografia

Bibliografia obrigatória:
Aronoff, F. W. (1983). Dalcroze strategies for music learning in the classroom.
International Journal of Music Education, 2, 23-25. [PDF]
Goodkin, D. (2003). Play, sing & dance (pp.35-66). New York: Schott.
Haselbach, B. (1978). The role of music in dance education. Orff-Schulwerk
Informationen, 22, 5-13. [PDF]
Haselbach, B. (2006). La integración del movimiento y la danza y su relación con la
música en el Orff-Schulwerk. Orff España, 9, 3-6. [PDF]
McCarthy, M. (1996). Dance in the music curriculum. Music Educators Journal, 82, 1721. [PDF]
Moura, M. (2004). Sistematização da dança tradicional portuguesa. Classificação
das variáveis coreográficas: Espaço, ritmo e gestos técnicos. Estudos de
Dança, 7/8, 267-276. [PDF]
Philpott, C. (2001). The body and musical literacy. In C. Philpott & C. Plummeridge
(Eds.), Issues in music teaching (pp.79-91). London, New York: Routledge /
Falmer. [PDF]
Rodrigues, P. F. (2007). Dizeres silenciosos: Expressão musical, uma prática em
movimento. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. [PDF]
Rodrigues, P. F. (2010). Danças de tradição: Propostas didácticas de abordagem à
música, contributos para o desenvolvimento rítmico-motor. In A. M. Peres & R.
Vieira (Coord.), Educação, justiça e solidariedade na construção da paz
(pp.135-153). Instituto Politécnico de Leiria / Associação Portuguesa de
Animação e Pedagogia. [PDF]
Rodrigues, P. F. (2011). Ritmos coreografados: Reflexões e propostas de
intervenção educativa em música e movimento. Revista Portuguesa de
Educação Artística, 1, 3-22. [PDF]
Bibliografia de aprofundamento:
Barret, M. (2000). O Conto de um elefante: Explorando o quê, o quando, o onde, o
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como e o porquê da criatividade. Revista Música, Psicologia e Educação, 2, 31-46.
Laban, R. (1978). Domínio do movimento (3ª ed.). São Paulo: Summus.
Laban, R. (1993). Danza educativa moderna (2ª ed.). Barcelona: Paidós.
Macara, A. (1994). Noções de composição na história da dança moderna. Estudos
de Dança, 2, 55-64. [PDF]
Monteiro, E. & Moura, M. (Eds.). (2007). Dança em contextos educativos. Cruz
Quebrada: Faculdade de Motricidade Humana.
Varregoso, I. (2004). Construção, aplicação e demonstração da eficácia de um
programa de dança tradicional portuguesa para idosos. Estudos de Dança, 7/8,
189-202. [PDF]
Bibliografia sobre recursos e actividades de música e movimento:
Haselbach, B. (1989). Dança, improvisação e movimento. Rio de Janeiro: Ao Livro
Técnico.
Moore, R. & Kokas, K. (2002). Influence of music on visually impaired children’s
creative movements and self-concepts. International Journal of Music
Education, 40, 91-96. [PDF]
Marchi, L., Morais, D. & Piedade, C. (2010). Caderno de danças do Alentejo.
PédeXumbo.
Moura, M. (2003). Danças com tradição. In Ana Macara & Ana Paula Batalha
(Eds.), Pulses and impulses for dance in the community. Actas da conferência
internacional sobre dança na comunidade (pp.108-112). Cruz Quebrada:
Faculdade de Motricidade Humana. [PDF]
Padovan, M. (2010). Dançar na escola. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. [com
CD]
Padovan, M. & Prina, F. (2000). A dança no ensino obrigatório. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. [com CD]
Pérez, S. & Trias, N. (2002). Jogos de música e de expressão corporal. Lisboa: Âncora
Editora.
Rooyackers, P. (1996). 101 Jogos musicais para crianças: Divertimento e criatividade
com movimento. Lyon Multimédia Edições.
Storms, J. (2003). 100 Jogos musicais. Lisboa: Edições ASA.
Wiertsema, H. (2006). 100 Jogos de movimento. Lisboa: Edições ASA.
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Teatro I
Docente responsável

João Menau

Docentes

Elisa Ferreira, Maria José Nobre e Natália Vieira

Pré-requisitos

------

Obrigatória/ Eletiva

Obrigatória

Tipo de unidade

Prática

Ciclo de estudos

1º

Ano do curso

1º

Anual/ Semestral

Semestral (1º sem.)

Horas de contacto

36h = 32 + 4 (x6)

Créditos ECTS

4

Objetivos/
/Competências

Pretende-se levar o aluno a desenvolver:

Conteúdos Programáticos



Competências comunicativas e expressivas, através de atividades
dos domínios da oralidade e da corporalidade.



Capacidades de relacionamento com o Outro, em ambientes
promotores de criatividade, de contacto com a arte em contextos
interculturais.



Experiências de (re)conhecimento de processos, técnicas e recursos
enquadrados na área do Teatro na Educação, bem como da específica
linguagem teatral, nas vertentes da criação, da fruição e do estudo.



Uma atitude reflexiva e crítica em relação a si próprio e ao meio
circundante e, neste âmbito, sobre a educação artística, e o teatro em
particular, em contextos formais, não formais e informais.

Esta unidade curricular constitui frequentemente, para a maioria dos
estudantes, um primeiro contacto com as potencialidades – mas também com
as exigências (em particular relativas à exposição perante o outro) – do teatro.
Por esta razão, toda a abordagem deve centrar-se na especificidade de cada
indivíduo e do grupo em que se insere, através dos seguintes conteúdos gerais
(não necessariamente por esta sequência):


Atividades de dinâmica de grupo (cooperação, relação…) e de
desenvolvimento pessoal (descontração, concentração…);



Técnica vocal (respiração, articulação, projeção…);



Prática de (re)conto de histórias e de leitura (técnica, expressiva…);





Prática de jogo teatral centrada em diferentes indutores (corpo, voz,
espaço, objetos entre outros);
Improvisação e abordagens diferenciadas em Teatro na Educação;




Metodologia de ensino

Texto dramático e espetáculo de teatro: leitura e comentário;
Processo de criação teatral: etapas convencionais, funções e
terminologia.

A metodologia de trabalho é essencialmente ativa, centrada no estudante (nas
caraterísticas individuais e grupais, nos seus interesses e necessidades e no
estado da sua relação com o Teatro) e na dimensão experimental, em
modalidades diversificadas (individualmente, em pequeno grupo e
coletivamente).
As abordagens práticas – referidas a matrizes diferenciadas – são, por norma,
fundamentadas à luz dos respetivos quadros teóricos e analisadas, também
empiricamente, pela turma.

Metodologia de avaliação

De acordo com o Regulamento da ESELx, a avaliação deverá assumir uma de
duas formas:

1. Avaliação contínua
A modalidade de avaliação contínua, de caráter eminentemente formativo, ligase de modo específico à “vivência” regular da aula, que deve constituir, para os
estudantes, um espaço privilegiado de experimentação e de reflexão.

A avaliação contínua incide nos seguintes quatro parâmetros:
Trabalho individual:
- Participação nas sessões de contacto;
- Trabalho prático individual/pares: leitura/reconto;
- Trabalho escrito individual/pares: relatório da aula.

Trabalho de grupo:
- Trabalho em pequeno grupo (Animação de uma história) com entrega de
dossiê final sobre o percurso do trabalho e reflexão individual.

Os indicadores de avaliação, relativos a cada parâmetro, estão descritos na
grelha de avaliação.

No decurso das duas primeiras semanas do semestre, o docente deve celebrar
um protocolo, individual, com os estudantes que se encontrem em situações
impeditivas da frequência regular das aulas (por exemplo, trabalhadoresestudantes), devidamente justificadas e previstas no quadro legal em vigor.
Nesse protocolo devem constar: a definição dos temas dos trabalhos previstos a
realizar (incluindo, para além dos três estabelecidos, um suplementar de caráter
individual), as eventuais parcerias, os prazos de entrega e/ou apresentação,
entre outros aspetos considerados necessários.

2. Avaliação por exame
Incide nos conteúdos desta Unidade Curricular e inclui uma prova com duas
componentes:

2.1 Componente escrita (30%)
Reflexão decorrente de um tema dado, original e expressamente elaborada para
este fim, que seja reveladora do conhecimento do estudante sobre os objetivos,
os conteúdos e as metodologias do Teatro na Educação, em consonância com
as propostas deste Programa.

2.2- Componente prática (70%)
Prova com forte incidência na improvisação e na resposta espontânea a

estímulos ou solicitações. Nesta prova o estudante deve demonstrar, entre
outras competências e capacidades, utilização adequada do corpo e da voz,
fluência e expressividade no discurso oral e na leitura em voz alta, capacidade
de improvisação e criatividade.
Uma parte da prova prática pode incidir, também, na discussão do trabalho
escrito (referido em 2.1).
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