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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi z naslovom Spoznavanje baleta Hrestač v vrtcu opisujem vse o plesu, 

gibanju in nekaj o glasbi. 

V teoretičnem delu opisujem pomen plesa, njegov nastanek in kratko zgodovino. Primerjala 

sem ples in gibanje med seboj, opisala, kaj je plesnost, in njen razvoj. Ker poznamo veliko 

različnih plesov, sem pomembnejše opisala. Med njimi je tudi posebna umetnostna zvrst 

balet, katerega sem se bolj podrobno dotaknila. Seveda so pri pedagoškem delu pomembni 

tudi vzgojni smotri, načela in oblike, katere sem tudi opisala. 

V empiričnem delu diplomske naloge opisujem vsakodnevne dejavnosti, ki sem si jih 

zastavila in smo jih izvedli v skupini. Veliko časa sem namenila tudi načrtovanju, izvedbi in 

evalvaciji, katere sem v tem delu tudi opisala. 
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ABSTRACT 

 

In this dissertation entitled Introduction to the Nutcracker ballet in kindergartens, I expose all 

about dance, movement and some about music.  

In the theoretical part, I describe the actual meaning of dance, its origins and brief history. 

I’ve compared the dance and movement between them, described what the dance is and its 

development. Since we know a lot of different dances, I describe important ones. Among 

them, there is a special art form, called ballet, which I’ve observed in more details. Of course, 

when it comes to teaching, educational objectives, principles and forms are also important, I 

therefore described them too.  

In the empirical part of the dissertation, I describe daily activities, set up by myself, which we 

have performed in the group. I spent a lot of time on planning, executing and evaluating, and 

described all of it in this part. 
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UVOD 
 

Kot otrok sem se v vrtcu prvič srečala s plesom pri petih letih. V vrtec so nam prišli 

predstaviti šport, ritmično gimnastiko, ki pri nas ni tako znana, vendar je zelo posebna. Poleg 

ritmične gimnastike sem imela trikrat na teden tudi balet. Ker mi je zelo pri srcu ta zvrst, sem 

se odločila, da to znanje in izkušnje delim naprej mlajšim otrokom. Vem, da v vrtcu nimajo 

veliko plesnih dejavnosti, zato sem želela, da spoznajo nekaj, kar v vrtcih ni vsakdanje. 

Projekt v vrtcu sem si zastavila z željo, da bi bili otroci čim bolj samostojni in ustvarjalni. 

Torej nisem jih želela učiti osnovnih gibov baleta, ampak sem želela, da otroci ob ogledu 

posnetkov sami po svoje ustvarjajo. 

Na začetku sem se spraševala, kako bodo to temo sprejeli dečki, saj vem, da jih ples v teh 

letih ne zanima prav zelo, še posebej ne balet. Odločila sem se, da se otroci po želji vključijo 

v dejavnosti, ki sem jih pripravila. 

Skozi celoten projekt sem želela otroke popeljati s takimi dejavnostmi, pri katerih so sami 

ustvarjali. S tem sem želela razvijati njihovo ustvarjalnost in jih pripraviti za končno plesno 

dramatizacijo. 

Otrokom sem želela predstaviti zgodbo o Hrestaču na več različnih načinov, da bi si lahko 

ustvarili čim boljšo sliko za lastno ustvarjalno dramatizacijo.  

Med celim projektom sem želela prepletati čim več področij med seboj. Tako sem poleg 

gibanja vključila še področje jezika, matematike, likovne umetnosti in družbe. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

 PLES 1.
 

Definicijo plesa si vsak avtor razlaga drugače, zato sem se odločila, da citiram nekaj trditev, s 

katerimi se najbolj strinjam. 

Otrin pravi, da je ples mati umetnosti, ki živi obenem v času in prostoru.  

Curt Sachs je zapisal, da je človek ustvarjal ritmično osnovo gibanja in živo prikazovanje 

videnega ter izmišljenega, še preden je uporabil kamen za orodje in besedo za izražanje 

čustev. 

Ples je oblika človekovega izražanja z gibi (Kos, 1982). 

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

vedno znak življenja, ki izhaja iz telesa in njegovega gibanja. Ples je, prav tako kot glasba, 

svetovni jezik (Zagorc, 1997). 

 

 ZGODOVINA PLESA 1.1
 

Nekateri pravijo, da je ples samo rezultat človekove energije, drugi pa, da je to človekova 

želja po lepem. Mnogi miti in religije govorijo o plesu. Indijski mit pripoveduje, da so se 

bogovi prijeli v krog in v pramorju zaplesali. Iz kapljic, ki so jih dvignile njihove noge, so 

nastali zemlja, sonce, zvezde, itn. (Otrin, 1998). 

Ples ima svoje začetke torej že v prazgodovini. V mnogih jamah so odkrili stara bivališča 

prebivalcev in v njih različne risbe na stenah v plesnih položajih, ki so nastale že 9.000 let 

nazaj (Neubauer, 1998). Prvi plesi so bili usmerjeni v pridobivanje hrane, plodnost živali in 

ljudi. S plesom so lažje izražali veselje, žalost, ljubezen in sovraštvo, kot bi to zmogli z 

govorom. 

Dolgo časa so znanstveniki mislili, da je ples človekova iznajdba, vendar temu ni tako. 

Nekakšen praples lahko velikokrat vidimo pri naših daljnih prednikih. Tudi živali poznajo 

ples, torej je človek povzel ples od narave in živali (Neubauer, 1998). Takšen ples imenujemo 
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imitativni ali konkretni ples, ki je najstarejši ples. Zanj je značilno, da oponaša zglede iz 

narave in okolja (Kos, 1982). 

Pri opicah so opazili gibanje v krogu okoli kakšnega kamna ali pa vrtenje na mestu okoli 

svoje osi. S takim gibanjem so si ljudje hoteli podzavestno osvojiti prostor, po katerem so se 

gibali. S tem so ugotovili, da je krog verjetno res najstarejša plesna oblika  (Neubauer, 1998). 

Ples je spremljal vsakodnevne dogodke in vsakdanje delo prvotnih ljudstev. Imeli so različne 

obredne plese, plesna slavja ob rojstvu, zrelostnem obdobju mladih, ob poroki, plesali so ob 

smrti, bolezni, ob setvi in žetvi, lovu in luninih spremembah (Neubauer, 1998). 

Sprva so plesali le moški, pozneje vsak spol zase, nato pa ženske okrog moških. Sledili so 

skupinski plesi obeh spolov, s prijemi za roke, prijemi okrog bokov in ramen. Pri plesu so 

hodili, udarjali z nogami ob tla, poklekali, poskakovali, se vrteli, tekali in skakali.  

Plesi so se razlikovali tudi po obliki: od plesov stoje, do sedežnih plesov, kjer se gibljejo le 

roke in zgornji del telesa, gibanja v vrsti, frontalni plesi in gibanja v krogu. 

Šamani so bili prvi, ki so imeli rituale. S plesom so prosili demone, naj plemenu zagotovijo 

dober ulov, naj ga ubranijo raznih nesreč, mu pomagajo premagati sovražnika in naj ozdravijo 

bolnika (Otrin, 1998). 

 

1.1.1 PLES V STAREM VEKU 

Primitivna ljudstva so imela spontan, neobremenjen občutek za gib, kar smo civiliziranci že 

zdavnaj izgubili. Ti plese lahko razdelimo na dve veliki skupini. 

Ekstravertiran tip plesa:  

Za ta tip so značilne improvizacije oziroma posnemanje živali, plesna nadarjenost, 

nenadzorovani, krčeviti gibi in prevladuje skupinski ples. 

Introvertiran tip plesa:  

Za ta tip pa je značilno malo improvizacij in posnemanja, slaba plesna nadarjenost, 

nadzorovani gibi in prevladuje solističen ples. 

Še dve zanimivi vrsti plesa, ki sta se razvili v starem veku: 

PROFANI PLESI so bili prvi plesi, katerega namen je bil zabavati gledalce. Gospodarji so 

zbirali najboljše plesalke in plesalce, da so jim plesali in jih zabavali. 
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SAKRALNI PLESI so se razvili v višjih slojih prebivalstva, kjer so se služabnice učile plesati v 

tempeljskih šolah, ki so se razvile ob templjih. 

Že v starem veku se začenjajo kazati prvi zametki poklicnega plesa. Plesali so za višje sloje in 

s tem se je začela delitev ljudi na gledalce in izvajalce. 

Stare kulture in njihovi plesi: 

Že v Mezopotamiji so imeli plesalce, ki so zabavali dvorjane, vendar se o tem, kakšni so ti 

plesi bili, nič ne ve. Ve pa se, da so uporabljali različna glasbila, med drugim tudi bobne. 

Herodot navaja, da so v Egiptu ob raznih svečanih dogodkih uprizarjali sijajne in virtuozne 

plese. Imeli so posebne plesne šole v templjih, ki so bili razkošni in bogati. V Egiptu so se 

združili profani in sakralni plesi, kjer so plesali vsi, ne samo sužnji, ampak tudi svečeniki. 

Glasbene melodije so bile točno določene in izvajalci so se jih morali naučiti. Imeli so harfe, 

lutnje, piščali in rogove. Imeli so tudi plesalke-solistke, ki so plesale erotični-ženski ples. 

Indijci so se od realnega življenja obrnili k abstraktnemu. Vsak gib je bil kot simbol. Bili so 

med prvimi starimi kulturami, ki so poznale gledališče kot dramo s plesom. Te predstave so 

imele po navadi mitološko vsebino. Plese so spremljali s petjem in različnimi instrumenti. 

Imeli so bobne, brenkala, tolkala, godala in gonge. 

Japonci so bili ljubitelji cvetja in rastlin in veliko plesov govori o tem. V japonskem 

gledališču so nastopali samo moški. Igrala so tudi mlada dekleta ali stare ženske. Poznali so 

dve vrsti gledališča: Kabuki, ki pomeni petje, ples in gibanje. Vsebine so bile večinoma 

zgodbe iz starih časov. No pa je aristokratsko gledališče, ki je črpal snovi iz mitov in legend. 

Grško ljudstvo je oboževalo vse, kar je bilo v zvezi s telesom, zato je bil ples pri njih zelo 

priljubljen. Že Homer je opisoval plese mladih Grkov in občudoval njihovo plesno tehniko – 

skoke, obrate, vrtenje, udarce z nogo ob nogo. Vse te elemente je grški ples že poznal. 

V Rimu je nastala nova vrsta gledališča. Ker so prebivalci govorili različne jezike in se niso 

razumeli med seboj, so se spomnili pantomime. Susan Au pravi, da je ta ples pogosto 

vseboval akrobatske elemente, ki so bili precej zahtevni in so od plesalcev zahtevali veliko 

tehničnih spretnosti. 
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1.1.2 PLES V SREDNJEM VEKU 

Ko je krščanstvo postalo uradna vera, so se začele prepovedi. Cerkev je prepovedala vse stare 

obrede in plese. Takrat se je razvila nova vrsta glasbe, ki je bila dosledno vokalna in bila plod 

nove vere. Ostanki gledališča in plesa so se obdržali na podeželju. Proti koncu tisočletja so se 

začele razvijati liturgične igre.  

Vsebine so bile zgodbe iz svetega pisma. Nastopali so angeli, svetniki, Jezus, Marija, itd. 

Ljudstvo je plesalo naprej, plesalo se je ob novem letu, pustu, na sejmih in svatbah, ob 

praznovanju mlaja, ob pomladi itn. 

Na začetku drugega stoletja se je spremenilo življenje višjih stanov. Začeli so podpirati 

poezijo in jo povezovali z glasbo. Novo obliko so prinašali potujoči pevci, ki so jih imenovali 

trubadurji. Začeli so se prvi družabni plesi plemičev. Plesali so plese v krogu, ki so jih 

imenovali carole. Potem so se začeli odprti družabni plesi, kjer sta plesalec in plesalka stala 

eden poleg drugega. Sčasoma so prešli na zaprte plese, to so bili plesi v paru, kjer sta plesalca 

stala eden nasproti drugega. 

 

1.1.3 DOBA BASSES DANSES – 15. STOLETJE 

V 15. stoletju so začeli uporabljati imena za posamezne korake pri plesih. V severni Italiji se 

je pojavil poklic plesnega učitelja, ki je imel na dvoru spoštovanja vreden poklic. V tem 

stoletju so se pojavili tudi prvi plesni zapisi, na osnovi katerih lahko bolje sklepamo, kakšni 

so bili ti plesi včasih. To stoletje se imenuje doba basses danses, kar pomeni nizki plesi. Pri 

teh plesih se plesalci niso dvigali od tal, niso poskakovali ali skakali, ampak je bilo le svečano 

korakanje v parih. Sestavljen je bil iz začetnega poklona, slovesa, enojnih in dvojnih korakov 

in reprize. 

Pri vseh plesih so stopali najprej na prste in šele potem na celo stopalo, kar se razlikuje od 

navadne hoje, ko stopimo najprej na peto in potem na celo stopalo. Zaključni plesi so bili po 

navadi plesi z baklami. 

 

1.1.4 DOBA PAVANE IN COURANTE – 16. STOLETJE 

V tem stoletju so se začeli razvijati dvorni baleti, na katerih so nastopali dvorjani s kraljem na 

čelu. Od plesov so se dvorni baleti razlikovali le po kostumih in vsebini, v katero so zelo radi 

vpletali mitološke prizore. V tem obdobju se je basse danse počasi prenehal plesati, namesto 
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tega pa so začeli plesati ples pavana. To je svečani uvodni ples, ki je nadaljevanje prejšnjih 

nizkih plesov. Ime povezujejo z latinsko besedo za pava, saj naj bi plesalci z dostojanstveno 

hojo v plaščih spominjali na pava z razprtim repom. 

Tudi couranta je bila ena izmed priljubljenih plesov v tem stoletju. Ime naj bi izviralo iz 

italijanske besede in pomeni tekoče, enakomerno. Pri tem plesu je bil par postavljen eden 

poleg drugega in kavalir je od zgoraj držal zapestje damine desne roke. 

 

1.1.5 DOBA MENUETA – 17. STOLETJE 

V tem obdobju je na plesnem področju začela prevladovati Francija. Tamkajšnji plesni 

mojstri so ples obogatili z novimi gibi, ki so bili težji in lepši od prejšnjih italijanskih. V tem 

stoletju se je začel uveljavljati balet kot posebna umetnost, z ustanovitvijo Kraljeve akademije 

plesa. 

V tej dobi se je poklicni oder preselil iz dvoran na posebni oder, prostor, ki je bil dvignjen. 

Gledalci so prej v dvoranah lahko gledali iz treh strani odra, tedaj pa se je spremenilo in so 

lahko gledali le od spredaj. Plesalci so morali spremeniti način gibanja pri baletu tako, da so 

morali noge začeti obračati ven iz kolka, da je stopalo gledalo vstran. To je bil osnovni pogoj 

za nadaljnji razvoj baletne tehnike. 

V dobi Ludvika XIV. je nastal tudi nov ples menuet, kot so ga imenovali zaradi njegovih 

značilnih majhnih korakih, s katerim so želeli pokazati vso lepoto, uglajenost in gracioznost 

gibov. Na francoskem dvoru je postal menuet vodilni ples, ki so ga imenovali kralj plesov in 

ples kraljev. Zelo dolgo so se ga učili, ker je zahteval veliko znanja, obvladovanja rok in nog. 

Menuet se je obdržal še vse do 18. stoletja. 

 

1.1.6 DOBA POLONEZE IN CONTREDANSA – 18. STOLETJE 

V 18. stoletju so čedalje bolj prodirali poklicni plesalci, vendar so moški še vedno prevzemali 

ženske vloge. V tem stoletju se izboljša tudi zapis plesnih koreografij na papir, ki so bili do 

tedaj le opisi z besedami. Arbeau je začel uporabljati znake, ki so bili podobni notnim 

znamenjem. Sprememba je bila tudi pri kostumih, saj so začeli zahtevati, da odvržejo obrazne 

maske in sežgejo nemogoče lasulje. Odstraniti so morali tudi nerodne krinoline in zahtevali 

občutje izraznosti plesa. 
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V 18. stoletju se je pojavil nov družabni ples poloneza, ki izvira iz Poljske. To zvrst plesa so 

na začetku izvajali na svatbah in ob drugih prazničnih priložnostih. Od ljudstva ga je prevzelo 

plemstvo, kjer so ga sprva plesali le moški. Ženske so začele sodelovati pozneje v ločenih 

izključno ženskih parih. To je bila nekakšna svečana promenada, kjer so plesali pari eden za 

drugim v ravni vrsti ali v krogu. 

V tem stoletju se je razvil še en množični ples imenovan contredanse. To je bil podeželski 

ples, ki je nastal v Angliji. Pomen tega plesa je bil tudi vzgojen, saj so se učili lepega 

obnašanja in točnosti korakov. 

 

1.1.7 DOBA POLKE IN VALČKA – 19. STOLETJE 

Družabni ples je bil že popolnoma ločen od poklicnega plesa. Preprosta oblačila meščanov so 

bila vedno pogostejša in to se je kazalo tudi v običajih in vedenju. Za učenje težkih korakov ni 

bilo več časa ali pa si ga ni nihče hotel vzeti. Pojavita se nova plesa, valček in polka. 

Valček je dobil ime po nemški besedi in pomeni vrteti se. Plesali so ga na meščanskih plesnih 

večerih in zabavah, karnevalih, pustih in drugih večjih praznikih. Plesali so ga enkrat hitreje, 

drugič počasneje. Včasih s poskoki, drugič z drsečimi koraki, vedno pa je ohranil tričetrtinski 

takt. 

Velik uspeh je doživela v tem času tudi polka, ki ima podoben živahen ritem in veliko vrtenja, 

le da je v dvočetrtinskem taktu. To je bil češki ljudski ples, katerega ime izhaja iz besede 

'polkorala'. 

 

 PLESNA VZGOJA 1.2
 

Izraz nam pove, da gre za področje estetske vzgoje. Vzgoja z izraznim gibanjem ali s plesom 

je vzgoja ustvarjalnosti kot osebne lastnosti. Gibanje je v plesni vzgoji osnovna aktivnost, 

vendar ni samo sebi namen, ampak predstavlja izrazno sredstvo.  

Plesna vzgoja s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja prispeva k razvoju celovite 

otrokove osebnosti.  

Plesna vzgoja poteka v igralni gibalni dejavnosti. Vsebina plesne vzgoje je igra z gibanjem. 

Omogoča in spodbuja sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupini. 
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 ZAČETEK PLESNOSTI 1.3
 

Kroflič in Gobec menita, da z raznovrstnim gibanjem ob glasbeni spremljavi razvijamo 

plesnost.  

Plesnost pomeni plesno sposobnost, lastnost, ki se kaže v ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, 

prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, sposobnosti zaznavanja in doživljanja plesa, ter 

izražanja, ustvarjanja in sporočanja s plesom. Razvija se v sklopu celotnega duševnega in 

telesnega razvoja. Temelji na gibalnem izražanju, ki je elementarna oblika človekovega 

izražanja. 

Avtorici navajata, da se v prvem, drugem in tretjem življenjskem letu osnove plesnosti kažejo 

v naslednjih aktivnostih: 

SMOTRI PLESNE VZGOJE 
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• v spontanem gibanju, izražanju čustev, funkcijski igri, osvajanju in spoznavanju 

okolja, v opazovanju gibanja v okolici, usklajevanju gibanja z ritmom glasbe in 

poskusih posnemanja gibanja iz okolice. 

Osnove plesnosti tri- in štiriletnega otroka se kažejo v naslednjih značilnostih gibalnega 

izražanja in oblikovanja na tej stopnji: 

• gibanje je celovito, shematsko, gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila, 

gibanje je plešoče, sledi melodiji, v gibanju otrok obvladuje prostor, prilagaja se 

gibanju drugih otrok in oblikuje gibanje. 

Osnove plesnosti pet-, šest-, sedemletnega otroka se kažejo v naslednjih značilnostih: 

• gibanje je razčlenjeno, otrok ustvarja lastne ritme v gibanju, povzema gibalne motive 

odraslih, oblikuje prostor v skupini in samostojno, v ravni in v krožni liniji in v 

različnih smereh ( Kroflič, Gobec, 1989). 

Za izvajanje plesne dejavnosti so pomembni tudi naslednji cilji: doživljanje, spoznavanje in 

uživanje v umetnosti, spoznavanje posameznih umetniških zvrsti itd. Poleg pridobivanja 

plesnega znanja, razumevanja glasbe in urjenja ritmičnega posluha, si pri plesni vzgoji 

prizadevamo še za spoznavanje ter zavedanje lastnega telesa v prostoru in času, izboljšanje 

prostorske orientacije in organizacije prostora, spodbujanje zavedanja svojih čustev, občutij in 

doživljanj, izboljšanje medsebojnih odnosov z vrstniki, umiritev, sprostitev in sprejemanje 

drugačnosti. 

Plesno ustvarjanje obsega ustvarjanje ob različnih umetniških spodbudah (filmskih, glasbenih, 

literarnih in likovnih) in različno gibno ustvarjanje (pantomima, posnemanje). 

Velik pomen pri plesnem ustvarjanju ima improvizacija. Temelji na prebranih zgodbah in 

pesmih. Vsi v skupini si lahko kaj predstavljajo in na podoben način izvedejo. Vedno pa jih 

lahko še dodatno motiviramo, če njihova domišljija izgine. Zelo pomembno je, da ohranjamo 

pozornost otrok. Izmislimo si majhne zvijače, kadar želimo, da utihnejo ali da se ustavijo v 

določenem položaju (»postanite kipi«). Pomembno je tudi samostojno delo, ko se otroci 

samostojno gibajo ob glasbi.  

S tem jim omogočimo, da se izživijo, sprostijo, preizkusijo svojo domišljijo, svoje spretnosti 

itd. Vzgojitelji pa ob tem spoznamo, kakšno je predznanje otrok s področja gibalnih 

aktivnosti, kakšna je njihova domišljija, predvsem pa kako je razvita osnovna motorika. 
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Ples nas druži, povezuje, uglašuje, zadovoljuje ter omogoča zadovoljevanje elementarne 

človekove potrebe po stikih, druženju, komunikaciji, sprejemanju in pripadnosti.  

Skozi telo poskušamo vplivati na duševnost in s tem na zadovoljstvo s samim seboj, na 

povečanje samozaupanja ter pozitivno samopodobo, kar je osnova za kvalitetno komunikacijo 

(Zagorc in drugi, 2013). 

Dotikanje spada med najpomembnejše neverbalne signale v prvih letih otrokovega življenja 

in predstavlja velik del interakcije med starši in otroki kot tudi vzgojitelji. Dotik je prvi stik 

otroka s svetom, v katerem se rodi. Še preden vidi, sliši ali vonja, že čuti dotik drugega 

človeka in prek njega sprejema svet (Srebot, R., Menih, K., 1996). 

Prek telesnega stika, ki je del plesne vzgoje, razvijamo socialne sposobnosti, kot so: 

spodbujamo stike z drugimi, zaupanje, občutljivost, sodelovanje otrok v skupini, skupinsko 

reševanje problemov, delitev pozornosti, empatijo, vodenje in podrejanje. Otroci se morajo v 

prvi vrsti počutiti varne, da se sprostijo, in šele nato lahko ustvarjajo, se učijo in napredujejo. 

Ob vsakem zaključku plesne dejavnosti je zelo pomembno sproščanje in umirjanje. Renata 

Srebot in Kristina Menih v svoji knjigi Potovanje v tišino med drugim tudi razlagata, da danes 

otrokom najbolj primanjkuje tišine in umirjenosti. Tako kot potrebuje otrok čas, ko nenehno 

teka, skače, se vrti, giba, tako potrebuje tudi čas, da se telo umiri. Zato je zelo pomemben 

zaključek vseh plesno-gibalnih dejavnosti, da se otrokovo telo umiri in sprosti.  

 

 OBLIKE IN METODE PLESNE VZGOJE 1.4
 

V plesni vzgoji uporabljamo različne oblike in metode vzgojnega dela. Oblike dela izbiramo 

glede na cilj, značilnosti izbranih spodbud in pogoje dela (Kroflič, 1992). 

Oblike plesne vzgoje: 

Individualna oblika 

To obliko uporabljamo v usmerjeni plesni zaposlitvi in v igri po želji. V usmerjeni plesni 

zaposlitvi uporabimo individualno obliko le v določeni fazi, ko želimo, da otrok raziskuje, 

rešuje nalogo, individualno ustvarja in posamezno improvizira. Pri igri po želji pa 

individualna oblika omogoča neposreden stik med vzgojiteljem in otrokom. 
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Skupinska oblika 

 Pri tej obliki so otroci razdeljeni v več skupin, pri katerih ima vsaka skupina drugo 

zaposlitev. Vzgojitelj se intenzivneje ukvarja s plesno skupino, druge pa občasno usmerja in 

jih kontrolira. 

Skupna oblika 

Že samo ime pove, da so vsi otroci vključeni v zaposlitev skupaj. Pri tej obliki ne moremo 

upoštevati različnih interesov otrok in tudi individualno ustvarjanje ni mogoče. Je 

najpogostejša oblika plesne vzgoje in iz prakse tudi najbolj priljubljena, saj se otroci najbolj 

veselijo skupnega dela. 

Če želimo doseči zastavljene cilje, moramo uporabljati različne metode plesne vzgoje. Z 

izborom ustrezne metode omogočimo vključevanje otroka v skupino, uveljavljanje in 

samopotrjevanje posameznika. 

 

Metode plesne vzgoje: 

Metoda vodenja 

Za to metodo je značilno, da vzgojitelj otroke vodi v gibanje. Lahko jih vodi z lastnim 

gibanjem ali pa samo z besedo. S to metodo usmerjamo otroke v zaželeno gibanje in jim 

nakazujemo različne možnosti gibalnega izražanja. 

Metoda izmišljanja 

Že samo ime pove, da pri tej metodi otroci sami ustvarjajo, si izmišljajo in improvizirajo 

posamezna gibanja. S to metodo spodbujamo izvirnost gibalnega izražanja in njihovo 

ustvarjalnost. 

Poznamo še dve kombinirani metodi, ki ju bom le omenila: 

metoda od vodenja k izmišljanju in metoda od izmišljanja k vodenju. 

Plesna vzgoja mora potekati po splošnih pedagoških načelih, zato moramo pri spodbujanju 

otrokove ustvarjalnosti upoštevati naslednja vzgojna načela: 

Načelo aktivnosti 

Otrokova naravna potreba je aktivnost. Zaposlitev moramo pripraviti vedno tako, da bomo 

zadostili otrokovi potrebi po gibalni aktivnosti, izražanju in ustvarjanju. Primerno moramo 
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pripraviti prostor, otroke razdeliti v manjše skupine z različnimi zaposlitvami in uporabiti 

ustrezne spodbude, ki usmerjajo otrokovo gibalno zaposlitev. 

Načelo interesa 

Otroke moramo razdeliti v več skupin, v katerih potekajo različne dejavnosti glede na interese 

otrok. Na ta način lahko vsi otroci preizkušajo različne dejavnosti, istočasno pa zadovoljujejo 

svoje interese. Individualno ali v malih skupinah lahko iščejo nove načine gibalnega 

izražanja. 

Načelo individualizacije 

Tudi pri plesni vzgoji moramo upoštevati osebne značilnosti posameznega otroka. Zaposlitve 

moramo pripraviti glede na značilnosti otrok v skupini. Vzgojiteljeva dolžnost je, da se 

pospešuje njihov razvoj, ne pa zavira. 

Načelo ustreznosti razvojni stopnji 

To načelo zahteva od nas, da ustrezno izberemo gibalno gradivo, glede na razvojno stopnjo 

otrok. Ob tem načelu moramo tudi upoštevati načelo individualizacije, saj se otroci 

razlikujejo. Merilo za izbor gibalnega gradiva je gibalna aktivnost otrok, ki jo opazujemo pri 

spontanih ali usmerjenih dejavnostih. 

Načelo nazornosti in doživetosti 

Pri tem načelu moramo upoštevati, da so osnovne spodbude za plesno izražanje oblike in 

gibanja iz otrokovega okolja. Otrok opazuje oblike in gibanja, ki jih neposredno izrazi s 

svojim gibanjem. Zato različne zaposlitve izhajajo iz neposrednega opazovanja oblik in 

gibanja v okolju. 

Načelo življenjske in psihične bližine 

Življenjska bližina današnjega otroka je zaradi današnjih tehničnih dosežkov bistveno večja, 

kot je bila pred leti. Prek televizije otroci spoznavajo različna gibanja, ki so včasih bolj 

nazorna, kot jih vidijo v neposrednem okolju. Ne smemo zanemariti otrokovih spontanih 

gibanj, ki so posledica močnih doživetij iz risank in jih moramo spoštovati. 

Načelo postopnosti in sistematičnosti 

Pri plesnem izražanju je pomembno, da upoštevamo načelo postopnosti, kar pomeni, da 

prehajamo od lažjega gibanja k težjemu, od znanega gibanja k neznanemu in od skupinskega 
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k posameznemu. Sistematičnost moramo upoštevati v izbiri spodbud, tako da širimo krog 

spodbud in vključujemo vsa možna področja. 

 

 VRSTE PLESNIH ZAPOSLITEV 1.5
 

Didaktične igre: 

Didaktična igra je v širšem smislu vsaka plesna zaposlitev, ki poteka po določenih pravilih. Z 

njimi želimo razvijati specifične gibalne sposobnosti in tudi druge sposobnosti. S posamezno 

igro lahko razvijamo orientacijo v prostoru, hitro reagiranje, hitrost, gibalno domišljijo, 

oblikovanje različnih korakov ipd. 

Plesna dramatizacija: 

Pri tej vrsti plesa izhaja gibanje iz doživljanja zgodbe in medsebojnih odnosov junakov v 

zgodbi. Plesna dramatizacija pomeni prikaz zgodbe določene pravljice z gibanjem. Po navadi 

je zgodba uprizorjena samo z gibanjem, lahko pa vzgojitelj ob gibanju otrok pripoveduje 

zgodbo. Pri plesni dramatizaciji po navadi uporabljamo metodo izmišljanja oziroma 

improvizacijo. Spodbude za dramatizacijo so lahko različni kostumi, ki si jih otroci lahko 

sami naredijo s pomočjo vzgojiteljic, lahko imajo tudi lutke in spremljavo ustrezne glasbe. 

Pantomima: 

V to vrsto sodi posnemanje človekovega vedenja v vsakdanjem življenju. Pantomima je 

posebna umetniška zvrst. Posnemanje različnih gibanj in oblik iz okolja postopoma preide in 

se razvije v plesno izražanje. Tu je ustvarjanje večinoma individualno in prevladuje metoda 

izmišljanja oziroma improvizacije. 

Rajalne in gibalne igre: 

Rajalne igre so lahko otroški ljudski plesi ali plesi umetnega izvora. Lahko jih ustvarjajo 

vzgojitelji ali otroci sami. Pobudo za rajalne igre nam dajo tudi izmišljene, ljudske in umetne 

izštevanke.  

V rajalni igri ni poudarek na besedilu, ampak na ritmičnem motivu, ki mu sledi gibalni motiv. 

Gibalni motiv je abstrakcija – prikaz bistvenih značilnosti besedila (npr. sonce – krog). Pri 

rajalni igri gre za skupinsko ustvarjanje različnih motivov, vzgojitelj pa po navadi uporablja 

metodo vodenja. 
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Gibalne plesne izmišljarije: 

Gre za posamezno individualno ustvarjanje otrok, kjer je prisotna metoda improvizacije. 

Otrok si poljubno lahko izbere, s katerim materialom bo plesal, pleše ob glasbi ali z malimi 

instrumenti, posnema razne poklice, živali, rastline ipd. 

Z vsako vrsto plesne zaposlitve spodbujamo razvoj določenih otrokovih lastnosti in vsaka od 

teh zaposlitev prispeva k razvoju otrokove socializacije (Kroflič, 1992). 

 

 RAZLIKA MED PLESOM IN GIBANJEM 2.
 

Otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju. Izražanje s telesom je zanje naravno, jih sprošča, 

zadovoljuje in osrečuje. Gibljejo se svobodno in se igrajo s svojim telesom. 

Jan Amos Komesky, znani češki mislec, filozof, pedagog in pisatelj je rekel, da je »gibanje 

enako kot zrak, ki ga dihamo«. 

Z gibalnimi dejavnostmi si otrok razvija naslednje funkcije: 

- motorične spretnosti, 

- samozavedanje, 

- zavedanje prostora in časa, 

- govor, 

- zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju, 

- ustvarjalnost, 

- čustveno in socialno prilagojenost.  

Klasifikacija gibanja: 

Gibanje lahko klasificiramo glede na razlike v njegovih značilnostih ali glede na njegovo 

uporabo. A. Gates ga razvršča na naslednji način: 

1. namerno gibanje in nenamerno gibanje, 

2. funkcionalne akcije in izrazne akcije, 

3. naravna telesna gibanja in »izumljena« gibanja, 

4. gibanja celega telesa in periferna gibanja, 

5. lokomotorna gibanja in nelokomotorna gibanja. 
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R. L. Murray pa deli gibanja na: 

a) Lokomotorna – gibanja, ki omogočajo premikanje telesa skozi prostor. Tista gibanja, 

kjer uporabljamo noge kot osnovo za gibanje in kjer poleg nog uporabljamo tudi druge 

dele telesa. 

b) Nelokomotorna – gibanja, ki se dogajajo večinoma na mestu, v lastnem prostoru. 

 

Koreograf in plesni pedagog Peter Slade opredeljuje razliko med gibanjem in plesom: 

»Aktivnost samo po sebi bi lahko označili za gibanje, npr. kroženje z glavo, razgibavanje 

dlani z upogibom zapestij, zibanje z ene strani na drugo, križanje noge prek noge, dvig roke, 

da bi nekaj vprašali itd. To so le gibi. Počasi prenesti nogo čez nogo z določenim namenom 

ali učinkom v določenem času in z odnosom, kot na primer do zvoka, gonga ali glasbe, to bi 

že bilo bliže plesu«. 

Ustvarjanje z gibanjem:  

Ena glavnih nalog plesne vzgoje je spodbujati in razvijati ustvarjalnost otrok skozi izražanje 

in oblikovanje z gibanjem. Pri ustvarjalnem delu otrok potrebuje svobodo, tako da se giblje 

kakor sam želi, vendar mora imeti jasno opredeljen razlog in cilj. Zato velikokrat potrebuje 

določeno spodbudo. Spodbudo lahko predstavljajo zvrst glasbe, njen ritem, tempo ali 

melodija. Gibalni problem pa lahko predstavlja določen predmet ali stvar, s katero naj bi se 

otrok gibal in ustvarjal. 

Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, je sposobnost, osebnostna 

lastnost oziroma poteza (Kroflič, 1992).  

Motivi za ustvarjalnost: radovednost, potrebe po raziskovanju, ravnanju, potreba po dosežkih, 

zadovoljstvo ob reševanju kreativnih nalog, potreba po samopotrjevanju. 

 

  VPLIV PLESA NA OTROKE 3.
 

Z razvojem gibalnih spretnosti se hkrati razvija sposobnost nadzorovanja telesa, ki je odvisna 

od obvladovanja gibanja in pogojuje kognitivni, čustveno-socialni in psihomotorični razvoj. 
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Biološko fiziološki vidik: 

Na eni strani ples zadovoljuje otrokovo potrebo po gibanju, hkrati pa z obremenjevanjem 

različnih mišičnih skupin usmerja aktivnosti fizioloških procesov vsega telesa. Spodbuja rast 

kosti, omogoča učinkovito delo mišic, ki neposredno izvajajo gibanje. Razvijamo gibalne 

sposobnosti, kot so koordinacija, moč, gibljivost, hitrost, ravnotežje in natančnost. 

Psihološki vidik: 

Otroke učimo zavedati se svojih čustev, izražati občutja in doživljanja z gibanjem, hkrati pa 

jih opozarjamo na spoštovanje čustev drugih.  

Ples daje možnost zdravega uveljavljanja, bogati otrokov notranji svet doživljanja in omogoča 

ustvarjalnost in svobodno izražanje (Zagorc in drugi, 2013). 

Umski (kognitivni) vidik: 

Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so razumevanje, predstavljanje, 

presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, 

odločanje in učenje (Marjanovič Umek, Zupančič in sod., 2004). Tudi kognitivni razvoj ne 

poteka neodvisno, temveč je povezan z gibalnim in s čustveno-socialnim razvojem. 

Sociološki vidik: 

Prek telesnega stika razvijamo socialne sposobnosti in spodbujamo stike z drugimi: zaupanje, 

sodelovanje otrok v skupini, reševanje problemov v skupini, empatija, vodenje in podrejanje. 

Ples je za otroka igra, sočasno pa delo v skupini prinaša sproščenost, zadovoljstvo, 

prijateljstvo, zaupanje in sposobnost komuniciranja. 

Umetniški vidik: 

Ples je velikokrat povezan še z drugimi umetnostmi, kot so glasba, likovna umetnost, 

gledališka in literarna umetnost, film itd. S tem razvijamo posebno otrokovo občutljivost ne 

samo za gibanje, ampak tudi za druge umetniške oblike. 

 

 VRSTE PLESOV 4.
 

Danes poznamo veliko vrst plesov. Naštela bom najbolj znane in pomembne: 

• Ljudski plesi so plesi, ki so nastajali in še nastajajo med ljudstvom. 
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• Folklorni plesi so tradicionalni ljudski plesi, vezani na običaje in verovanja med 

ljudmi. 

• Poljedelski plesi so tradicionalni obredni plesi, katerih izhodišče je bilo obdelovanje 

zemlje in njen pridelek; varovali naj bi jih pred sušo in poplavami. 

• Ženitni plesi so bili velikokrat namenjeni preizkušanju fizične moči žene pred 

moževimi starši. 

• Polka je hiter poljsko-češki krožni ples v 2/4 taktu iz začetka 19. st. 

• Valček je krožni parni družabni ples v 3/4 taktu, nastal konec 18. st. in v začetku 

19. st. 

• Trebušni ples je družabni ples, ki mu pravijo tudi arabski ples, ker je ples z Bližnjega 

vzhoda. Pri njem sodelujejo vsi deli telesa, najbolj pa se uporablja medenica. 

• Balet je gledališka skupina, ki izvaja baletno predstavo. 

 

 NASTANEK BALETA 4.1
 

V 14. stoletju se je pojavil prvi balet. Začel se je v Italiji, kjer je tudi dobil ime. Sprva so bile 

to bolj zabave, kot pa prave gledališke predstave, kot jih poznamo danes. Na začetku so balete 

izvajali na sredini velike dvorane in ne na odru. Plesi so bili v vrstah, kvadratih, krogih in 

kačah. Gledalci so gledali z višine, kjer je bilo gibanje videti zelo lepo in učinkovito. 

V 15. stoletju je nastala prva baletna predstava v Parizu, ki se je imenovala Kraljični balet. 

Baletne predstave so postale neločljivi del dvornih zabav. Bile so razkošne, polne tehničnih 

efektov in bogatih kostumov. V Parizu takrat niso plesali samo na dvoru, ampak tudi v 

palačah. 

V baroku so prvič začeli plesati na odru. Takrat so postajali pomembnejši posamezni koraki 

in ne več tloris plesa ter geometrija. Tudi moda se je spremenila. Krinoline so bile zelo široke, 

celo do tri metre. Dame so imele lasulje v več nadstropjih (tako kot je bilo značilno za to 

obdobje), gospodje pa široke suknjiče in čevlje z visokimi petami. 

Eden glavnih zvezd v Evropi v času baroka je bil Ludvik XIV. Oblačil zanj niso izdelovali z 

namenom, da bi bil videti razkošno napravljen, ampak so želeli poudariti božanskost 

njegovega družbenega položaja. V vlogi sončnega kralja so mu nadeli tuniko, ki je bila 

naravno trda in imela nabrane rokave. Na čevljih je imel pentlje, na glavi pa okras iz 

razkošnega perja. 
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Leta 1681 šteje zgodovina baleta kot dan, ko se je baletna umetnost ločila od dvornih 

svečanosti in postala samostojna odrska umetnost (Otrin, 1998). V tem obdobju se je Rusija 

skušala približati zahodu, ne samo gospodarsko, ampak tudi kulturno. Tedaj je bil balet 

mešanica pesmi in plesa. 

V 18. stoletju bi izpostavila dve pomembni letnici. Leta 1738 so v Rusiji ustanovili prvo 

baletno šolo. Leta 1789 pa je nastal v Parizu prvi komični balet z naslovom La Fille mal 

gardée, ki pomeni slabo varovana hčerka. Pri nas smo ga poimenovali Navihanka. V tem 

obdobju je bila zanimiva tudi glasba baleta. Uporabili so glasbo različnih avtorjev, samo da je 

ustrezala dogajanju, medtem ko stil ni bil pomemben. Plesne obleke niso bile svobodne in se 

niso nič kaj razlikovale od oblačil civilnega prebivalstva. Ženske so imele pas tesno stisnjen v 

steznik, rokave nabrane, krila in krinoline pa so štrlele navzven kot ogromni zvonovi.  

Na prehodu iz 18. v 19. stoletje se je začel razcvet ruskega baleta. Gledališča takrat še niso 

bila ločena na dramska in operno-baletna. 

V romantiki v 19. stoletju se začenjajo spremembe. Na odru se dokončno uveljavi preprosti 

človek, z vsemi svojimi problemi, hrepenenjem, bolečino, medtem ko mitološki bogovi in 

heroji potonejo v pozabo. V ospredje stopi človek s svojim notranjim svetom, z upanjem, 

ljubeznijo in strahom pred nadnaravnimi silami. Te nove značilnosti so se združile v novem 

baletu Silfida, ki so ga prvič predstavili v pariški operi leta 1832. 

V tem stoletju se je razvoj baletne umetnosti še bolj stopnjeval. Ženske plesne obleke so 

postale bolj svobodne. Manj je bilo stiskanja teles v steznike, krila so bila bela, rokavi pa 

mehko nabrani. Baletni kostum se je zgledoval po grški tuniki in golo kožo so pokrivali tesno 

oprijeti kožni trikoji. Začne se prevlada balerine z uvedbo plesa na konicah prstov. Prav s 

plesom na prstih je plesalka dobila prednost pred plesalci. Moški tako izgublja svojo 

primarnost in je samo ozadje zgodbe in plesa. Taka dela s plesalkami na konicah prstov v 

belih krilcih iz gaze so dobila oznako »beli balet«. V 30. in 40. letih 19. stoletja je bila zlata 

doba baleta, ki jo označujemo kot dobo klasičnega baleta. 

Velikega uspeha pa ni imel samo zaradi dobrih plesalk in igralk, ampak tudi zaradi novosti v 

glasbi, v katero so uvedli vodilne motive, ki so dobro označevali posamezne vloge.  

Leta 1877 je bil v Rusiji prvič predstavljen balet Labodje jezero, ki ga je napisal Peter Iljič 

Čajkovski, vendar je neslavno propadel. Bil je dolgočasen in glasba je bila hladna, zato so ga 

pozneje predelali. 
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Drugi balet, ki ga je napisal Čajkovski, je bil Hrestač. Vsebino je napisal Petipa po 

Hoffmanovi pravljici Hrestač in mišji kralj. Premiera je bila leta 1892 v Marijinskem teatru. 

Balet je posebej primeren za uprizarjanje v božičnem in novoletnem času, saj je fantazijska 

zgodba o mišjem kralju in doživetjih v svetu slaščic, imenitna predstava za otroke in mladino, 

hkrati pa tudi posladek za ljubitelje klasičnega baleta. Balet Hrestač je dokaz, da je znal 

navadno otožni Čajkovski pisati tudi ljubko in očarljivo glasbo, primerljivo z Mozartovo. V 

Sloveniji je bil prvič uprizorjen leta 1979 v Operi Ljubljanska Drama. 

Do Čajkovskega se komponisti niso ukvarjali z baletno glasbo. Govorili so, da za balet ni 

potrebna dobra glasba, ki bi povezovala stil z vsebino. Glasbenike so obravnavali kot 

nekakšne obrtnike, ki so morali izpolnjevati načela koreografov, balerin ali direktorja. 

Zanimiv je bil tudi švedski balet, ki je deloval po prvi svetovni vojni, a ne za dolgo. Kritiki so 

pisali, da so bolj slikoviti in inteligentni kot plesni. Njihove predstave so bile 

eksperimentalne, predvsem v scenografiji in kostumih. 

O slovenskem gledališkem plesu je zelo malo podatkov. Že leta 1660 so na dvoru deželnega 

glavarja uprizorili operno predstavo. V teh opernih predstavah so takrat tudi plesali. Glasba, 

petje, ples in pantomima so bili sestavni del opernih predstav. V Ljubljani so v jezuitskem 

gledališču uprizarjali dramske igre z veliko glasbe in petja. 

Leta 1635 so uprizorili pantomimski balet z mrtvaškim plesom. Veliko je bilo gostovanj 

italijanskih in nemških opernih pevcev in plesalcev. 

Leta 1870 so s petjem in plesom uprizorili Linhartovo komedijo Matiček se ženi. Ko so 

zgradili Deželno gledališče, so se začele baletne predstave, kjer je bila prva predstava 

uprizorjena leta 1912. Kmalu za tem so ljudje začeli spoznavati, da je balet nepogrešljiv del 

gledališke umetnosti in da tudi Slovenija ne more brez njega. Leta 1918 je odprlo vrata 

slovensko gledališče, ki je združevalo dramo, opero in balet. V Mariboru so stalno opero 

ustanovili leta 1945. 

Na začetku 20. stoletja so se v Evropi dogajale velike spremembe na družabnem in 

družbenem področju, v etiki in estetiki. Umetnik ni več želel biti le opazovalec, ampak je 

hotel aktivno sodelovati v družbenem dogajanju in spremembah. Ni želel opisovati samo 

lepih strani življenja, ampak tudi temne strani, kot so revščina, socialne razlike, vojna itn. 

Raziskovati je hotel stvari, ki jih umetnost do tedaj še ni obravnavala. Tako je bilo tudi v 

plesu. Želeli so biti bolj svobodni, brez kakršnih koli omejitev.  
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 PLES IN GLASBA 5.
 

Po mnenju strokovnjakov glasba izhaja iz plesa. Pravijo, da izhaja iz ritmičnih telesnih reakcij 

in je od plesa prevzela svojo obliko in ritmično strukturo. Vse pesmi so narejene za ples. 

Glasbo in ples združujeta časovnost in prostorskost.  Ob glasbi in plesu doživljamo vse vrste 

čustvenih stanj in občutenj. Ples in glasba sta bila dolgo časa eno pri različnih ritualih in 

družabni zabavi.  

Danes je ples lahko odvisen od glasbe, lahko pa glasba le podpira in dopolnjuje plesni pomen. 

Judith Mackrell pravi, da glasba in ples drug drugega krepita tako, da nam tisto, kar slišimo, 

pripoveduje, kaj moramo videti. Zato nam melodija pogosto pomaga, da si gibanje natančneje 

zapomnimo. Če si v glavi zapojemo note, si lahko pogosto prikličemo v spomin tudi jasne 

podobe plesa, ki jih spremljajo. 

Glasba je umetnost, ki vse ideje in čustva izraža prek ritmov in zvoka. Avtorica Višnja 

Manasteriotti pravi, da je izmed vseh umetnosti otroku že od rojstva najbolj dostopna glasba. 

Ob rojstvu je njegov slušni aparat povsem razvit, sposobnosti za sprejemanje drugih 

umetnosti pa se razvijejo nekoliko pozneje. 

Glasba pomembno vpliva na otrokov socialni, čustveni, intelektualni in fizični razvoj. Glasba 

otroka vodi k razmišljanju, reševanju problemov in ustvarjanja novih pojmov. Ob petju in 

poslušanju glasbe si otrok pridobiva besedni zaklad, ki mu pomaga pri učenju besednih in 

zvočnih vzorcev.  

Glasbena vzgoja zlasti prispeva k razvoju govora. Otroci s petjem aktivirajo govor in 

pospešujejo razvijanje glasu. Njihov besedni zaklad se bogati z besedami, ki jih v govoru 

sicer še ne rabijo. S petjem je mogoče odpraviti pomanjkljivosti, ki se lahko pojavljajo v 

govoru (Manasteriotti, 1981). 

Z željo, da bi doumeli, kaj jim pripoveduje glasba, otroci pazljivo poslušajo, s tem pa se 

razvijata njihova pozornost in spomin. S poslušanjem glasbe se v otroku razvije potreba po 

poslušanju, ob enem pa se razvijata njegova slušna pozornost in sposobnost sprejemanja 

glasbe.  

Živahna in dinamična glasba privlači otrokovo pozornost in izzove njegovo veselje. Tako kot 

druge umetnosti, je tudi glasba nenadomestljivo sredstvo estetske vzgoje, pri kateri je 

pomembno, da otroci dobijo spodbude za razvoj ustvarjalnosti. 
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Ob petju, igranju na instrumente in gibanju otrok pridobiva nadzor nad svojim telesom in  

tako lažje raziskuje okolje. 

Otroka moramo z besedami usmerjati h glasbi, ob kateri se giblje in skuša z gibi izraziti njene 

lastnosti. Usmerjamo jih s počasno in hitro hojo, glasno in tiho hojo, hojo po prstih, tek, 

oponašanje gibanja živali, prometnih sredstev ipd. 

Pri glasbi ima zelo pomembno vlogo improvizacija. Spodbude za improvizacijo lahko 

izhajajo iz zgodb in pravljic, katerim dodamo zvočno spremljavo. Sredstva improviziranja so 

lahko različni gibi, govor, petje in igranje na instrumente. 

Elementi glasbene vzgoje: 

Poslušanje glasbe 

Pomembno je, da otrok že zgodaj sliši veliko različne glasbe, ki mu da osnove za njegovo 

glasbeno rast. Poslušanje je sestavni del vseh glasbenih dejavnosti in je osnova za vse 

glasbene izkušnje.  

Poslušanje zajema dve vrsti izkušenj: raziskovanje zvoka in poslušanje glasbe. Z 

raziskovanjem zvoka otroci ugotavljajo, od kod prihaja in kako ga ustvarjamo. Pri poslušanju 

glasbe pa zelo pomembno vlogo igra živa glasba, ker lahko otrok hkrati vidi in sliši. 

Za vzgojiteljice je pomembno, da je izbor literature raznolik in da so skladbe kratke. 

Gibanje ob glasbi 

Gibanje je govorica telesa, s katerim si otrok pridobiva prve izkušnje in znanja o glasbi. Tudi 

gibanje prav tako kot poslušanje daje osnovo za glasbeno rast.  

Otrok lahko z gibanjem izrazi razpoloženje v skladbi, tempo, dinamiko, akcent z uporabo 

poudarjenih gibov ipd. Otrok se lahko giblje na tri različne načine: pri formalnem ali 

strukturiranem ritmičnem gibanju vzgojitelj oblikuje gibalne vzorce in ga otrok posnema. Pri 

neformalnem ritmičnem gibanju vzgojitelj otroku ne kaže, ampak ga usmerja z besedami. Pri 

kreativnem ritmičnem gibanju pa je otroku popolnoma prepuščeno, da sam izraža svoja 

gibanja po svojih občutkih. 

Petje  

Razvoj petja se začne s poslušanjem odraslih, ki preide v spontano petje otrok. Odrasli morajo 

spontana petja otrok spodbujati in jih odobravati. Otrok mora občutiti, da je petje vesela in 

zabavna izkušnja tako za pevce kot tudi za poslušalce. Na otroka močno vpliva način petja 
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vzgojiteljev ali staršev. Če pojemo dobro, z izraznostjo, čistimi tonskimi višinami in 

brezhibnim ritmom, potem bo tudi otrok delal podobno. Če pokažemo, da nas petje zanima, 

bo to zagotovo vplivalo na otrokov odnos do petja. 

Igranje na glasbila  

Otroci lahko sami sestavijo svoje instrumente in igrajo na njih. Glasbila spodbujajo glasbeno 

reagiranje in učenje o zvoku. Otroka moramo spodbuditi, da se instrumenta dotakne, mu 

prisluhne, eksperimentira in ustvarja različne zvoke. Otrokom se z igranjem na instrumente 

razvijejo tehnične spretnosti, kot so gibčnost, hitrost in natančnost. Otrokova prva igranja na 

instrumente imajo zelo pomembno vlogo pri improvizaciji, saj s tem razvijajo svojo 

domišljijo. 

Usvajanje glasbenih pojmov   

Pri glasbeni vzgoji je tudi pomembno, da si otrok postopoma oblikuje glasbene pojme in širi 

razumevanje o elementih, ki jih vsebuje glasba: o dinamiki, tempu, tonskih višinah, ritmu, 

dobi ipd. Prvi korak pri oblikovanju pojma je uporaba čutil za sprejemanje stvari in 

dogodkov, kar pomeni, da mora otrok imeti veliko izkušenj pri poslušanju glasbe, videti in se 

dotakniti vseh instrumentov. S tem zaznava razlike in podobnosti v glasbi. Čim več glasbenih 

izkušenj ima otrok, temveč glasbenih pojmov si razvije. Zgodaj se pojavijo nekateri glasbeni 

pojmi, kot je pojem o dinamiki. Otrok zna povedati, da je petje glasno ali tiho, da je pesem 

vesela, hitra ali počasna. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

 PRISTOP K TEMI 6.
 

 OPREDELITEV PROBLEMA 6.1
 

Ples je posebna zvrst gibanja, s katero se srečamo v svojem zgodnjem otroštvu. Ob prvih 

stabilnih samostojnih korakih pričnemo z različnimi najosnovnejšimi gibanji. Popestritev h 

gibanju pa prispevajo prvi zvoki glasbe, ki nam jo predvajajo starši, sorodniki, vzgojiteljice in 

vsi, ki so okoli nas. Ples nas vodi k izražanju svojega počutja, čustev in nas popelje k 

ustvarjanju in sprostitvi. 

Z opazovanjem dnevne rutine v vrtcu sem ugotovila, da je najmanj poudarka na plesu, zato 

sem se odločila, da otrokom bolje predstavim plesno ustvarjanje. Večina plesne ustvarjalnosti 

v vrtcu so rajalne igre, ki se jih otroci naučijo ob petju otroške pesmi. Zato sem jim želela 

predstaviti nekaj, kar ni vsakdanje v vrtcu, nekaj, s čimer se nekateri otroci še niso srečali, in 

nekaj, česar nekateri otroci še niso slišali. Predstavila sem jim plesno zvrst balet in klasično 

glasbo. Otrok se z glasbo sreča že takoj po rojstvu, ko mu poje mama ali jo sliši po radiu. Pri 

baletu pa je prisotna klasična glasba, ki je otroci ne slišijo vsak dan, zato sem jim želela 

predstaviti to zvrst glasbe in jih spodbuditi k plesnemu ustvarjanju ob glasbi.  

Balet in klasično glasbo skupaj srečamo na različnih baletnih predstavah, ki so večinoma 

napisane za odrasle, lahko pa jih tudi predstavimo otrokom na poseben način. Izbrala sem si 

baletno predstavo Hrestač, ker je zanimiva tako za deklice, ker prikazuje božično 

praznovanje, in za dečke, saj se v zgodbi srečamo tudi z mišjim bojem proti vojaku, kjer na 

koncu zmaga vojak.  

S tem projektom sem želela popestriti vsakdanjo rutino, spodbujati otrokovo radovednost in 

ustvarjalnost. 
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 CILJI 6.2
 

Cilj moje diplomske naloge je seznaniti otroke z baletno predstavo Hrestač, jim predstaviti 

balet kot plesno zvrst ter klasično glasbo kot glasbeno podlago za balet. Moj cilj je tudi 

spodbuditi ustvarjalnost pri otrocih, da bodo lahko na koncu naredili tudi lastno plesno 

dramatizacijo. 

Cilji otrokovega dela: 

-  otrok spoznava plesno zvrst balet, 

-  otrok spoznava klasično glasbo, 

-  otrok razvija svojo ustvarjalnost na področju umetnosti, gibanja in glasbe, 

-  otrok krepi samozavest, 

-  otrok razvija občutek za medsebojno sodelovanje. 

 

 HIPOTEZE 6.3
 

H 1: Otroci bodo pri spoznavanju baleta z veseljem sodelovali pri različnih dejavnostih. 

H 2: Po poslušanju in predstavitvi klasične glasbe bodo otroci ločili med klasično in pop 

glasbo. 

H 3: Skozi različne dejavnosti se bo krepila ustvarjalnost otrok. 

Te hipoteze bom skušala potrditi oziroma jih ovreči. 

 

 RAZISKOVALNA METODA 6.4
 

Moj projekt je trajal en mesec. Potekal je v vrtcu H. C. Andersen, kjer je bilo vključenih 24 

otrok, v najstarejši starostni skupini. V skupini sem imela nastope vsak dan v dopoldanskem 

času. Večino časa je projekt potekal v skupni obliki, nekajkrat je bilo delo po skupinah. 

Pripomočki: DVD-film Hrestač, CD-zgoščenka s klasično glasbo, slikanica Hrestač, različen 

material za izdelavo kostumov, različen material za izdelavo majhnih glasbil. 
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 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV 6.5
 

Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. 

Zbiranje in obdelava podatkov sta temeljila na opazovanju in zapisovanju podatkov ter na 

fotografiranju. Opazovala sem sodelovanje otrok, njihovo zanimanje za različne dejavnosti in 

njihovo ustvarjalnost. Zapisovala sem si mnenja otrok in lastne ugotovitve ter zanimive 

dialoge med otroki, ko so ustvarjali. Zbrane podatke sem analizirala s postopki kvalitativne 

analize. 

 

 POTEK USMERJENIH ZAPOSLITEV 7.
 

 PRVO SREČANJE 7.1
 
Cilji:  

- otrok spoznava plesno zvrst balet, 

- otrok se seznanja z znamenitostmi v Ljubljani, 

- otrok spoznava Slovensko narodno gledališče v Ljubljani, 

- spodbujanje jezikovnih zmožnosti. 

 
Oblike dela: skupna, skupinska 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: slike, plakat, škarje, lepilo, barvice, flomastri, računalnik 

 
Potek dela: 

Za začetek in kot uvod sem otroke povabila v jutranji krog. Pogovarjali smo se o plesu na 

splošno in o plesni zvrsti balet. Postavljala sem jim različna vprašanja in si zapisovala njihove 

zanimive odgovore. Vprašanja so si sledila: »Ali kaj plešete? Kdo rad pleše? Ob kakšni glasbi 

plešete? So otroške glasbe ali glasbe za odrasle? Ali poznate kakšno zvrst plesa?« Otroci so 

dvigovali roke in ko so prišli na vrsto so povedali svoj odgovor. Potem sem jim pokazala 

nekaj slik in jih spraševala naslednje: »Ali prepoznate to zvrst plesa? Poznate balet? Ste že 

bili na baletni predstavi? Kako pa so plesale balerine na predstavi? Kje potekajo baletne 

25 
 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Spoznavanje baleta Hrestač v vrtcu – Pia Arhar, 2014 

predstave?« Potem sem jim še pokazala sliko opere in jih vprašala, če prepoznajo zgradbo na 

sliki. 

 
Slika 7.1.1 Spoznavanje plesne zvrsti balet 

 

V nadaljevanju smo si na računalniku ogledali še nekaj slik prostorov opere in odsek baletne 

predstave. 

Za zaključek smo skupaj s tistimi, ki so želeli sodelovati, naredili plakat. Na sredino smo 

napisali naslov: Balet in ustvarjanje, nato so otroci poljubno prilepili slike. Na koncu so pod 

vsako sliko na plakat napisali, kaj slika prikazuje, pri čemer so potrebovali mojo pomoč. 

 
Slika 7.1.2 Plakat 

Plakat smo nalepili na steno v višini otrok, da so si ga lahko kadar koli od bliže pogledali. 
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Evalvacija: 

Na začetku me je malo zaskrbelo, kako bodo to temo sprejeli dečki, vendar sem bila kmalu 

pomirjena, saj sem ugotovila, da jih tema zanima. Seveda brez kakšnih neprimernih besed ni 

šlo, kot na primer izjava dečka: »Balet je beden«, ampak sem jih vseeno dobro motivirala, 

tako da so večinoma sodelovali. Še posebej v uvodu sem bila zelo vesela, saj so mi vsi želeli 

pripovedovati, kje so bili in kaj so gledali. Še posebej se mi je vtisnil v spomin deček, ki je pri 

pogovoru o glasbi kar zapel eno pesem, ki jo posluša doma, ker mi ni znal opisati, katera zvrst 

glasbe je to. Na vprašanja so mi odgovarjali različno, nekateri, da radi plešejo, drugi, da ne, 

deklice so mi povedale, da hodijo na plesne urice, ki jih imajo v vrtcu. Pri vprašanju, če 

poznajo kakšno zvrst plesa, se je malo zataknilo, saj niso vedeli, kaj pomeni beseda »zvrst«. 

Pomagala sem jim tako, da sem jim naštela več zvrsti plesa in jih vprašala, za katero so že 

slišali. Potem so hitro razumeli, kaj sem želela, in pogovor je stekel naprej. Ko smo prišli do 

pogovora o baletu, sem ugotovila, da vedo že veliko, ampak da vsi še niso gledali prave 

balerine in niso vedeli, kako poteka baletna predstava. Ko sem jim povedala, da bomo vse to 

gledali in videli, so bili nekateri zelo navdušeni (še posebej deklice). Nekateri dečki so bili 

prav tako veseli, nekaj pa jih je zopet reklo, da to ni zanimivo.  

Pri razkazovanju prostorov opere na računalniku, so bili vsi presenečeni in nisem mogla 

verjeti, da je bila taka tišina v sobi, kjer smo gledali slike. Ob gledanju baletne predstave so 

bili vsi tako navdušeni, da so želeli, da jim pokažem še kaj, ampak na žalost nismo imeli časa, 

saj nas je ura že priganjala ura in smo morali izdelati še plakat.  

Pri plakatu so sodelovali štirje otroci. Na koncu me je najbolj presenetila ena deklica, ker je 

naslov še posebej poudarila in ga dopolnila z različnimi okraski, potem pa je želela še pod 

vsako sliko napisati vse, kar je na sliki prikazano. Na koncu smo plakat obesili na steno, da ga 

bomo vsak dan opazovali in se še večkrat ob njem pogovarjali. 
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 DRUGO SREČANJE 7.2
 
Cilji:  

- otrok spoznava klasično glasbo, 

- otrok razlikuje klasično glasbo od drugih, 

- otrok prepoznava glasbila iz klasične glasbe, 

- otrok razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja, 

- otrok ustvarja in si izmišlja gibe. 

 
Oblike dela: skupna 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: različni materiali; rjuha, kosi svile, kosi vreč, kosi bombaža, 

darilni papir, celofan, CD-zgoščenka z naslovom Baletna glasba in afriška glasba z naslovom 

African dances and games, CD-predvajalnik 

Avtorji:  

- Čajkovski, P. (1995). Baletna glasba. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Ladzekpo, S., K., Pantaleoni, H., Ladzekpo, A., K. (2000). African Dances & Games. New 

York: S & R Records. 

 
Potek dela: 

Tudi drugo srečanje smo začeli z uvodom, skupaj zbrani na sredini sobe. Dala sem jim jasna 

navodila, da dobro poslušajo glasbo in ugotovijo, katere inštrumente slišijo. Poslušali so CD-

zgoščenko z naslovom Baletna glasba, prvi dve pesmi iz Labodjega jezera z naslovom Prizor 

labodov in Ples labodkov. Po končani glasbi smo se pogovarjali o inštrumentih. Potem smo 

poslušali še afriško glasbo. Tudi tokrat so morali dobro poslušati in ugotoviti, katere 

inštrumente slišijo v tej glasbi. Po pogovoru o inštrumentih sem jim povedala, da smo 

poslušali dve različni zvrsti glasbe, in sicer prva je bila klasična glasba, druga pa afriška. 

Po pogovoru sem jih povabila k rjuhi, ki sem jo prinesla s seboj, in jim dala navodilo, da z 

rjuho skupaj zaplešemo. Med poslušanjem glasbe sem jih usmerjala in jim zadala nove 

naloge. Najprej smo z rjuho delali valove, potem jo spuščali in dvigali. Vsakič, ko smo jo 

dvignili, sem določila nekoga, da gre pod rjuho in zapleše (ustvarja gibe po svoje).  
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Slika 7.2.1 Ustvarjanje gibov z rjuho 

 

V drugem delu sem dala vsakemu otroku košček materiala. Tudi sama sem vzela kos 

materiala in zaplesala z njim za motivacijo. Potem sem jim dala navodilo, da morajo vsakič 

ko se glasba prekine, zamrzniti, postati kip. Plesali smo ob spremljavi klasične Baletne 

glasbe, z naslovom pesmi Ples kraljice labodov in Obuti maček. 

Za zaključek po napornem plesu smo naredili kačo na soncu. Jasno sem podala navodila, da 

se prvi otrok uleže na tla na hrbet, vsak naslednji pa se z glavo uleže na trebuh otroka, ki že 

leži na tleh. 

 
Slika 7.2.2 Počitek v obliki kače 
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Evalvacija: 

Pri poslušanju glasbe in ugotavljanju inštrumentov sem pričakovala, da bodo vsi sodelovali in 

res je bilo tako. Že med prvo skladbo so otroci komentirali, katere inštrumente slišijo, zato 

sem jih opozorila, da najprej poslušamo skladbo in šele nato pokomentiramo. Pri drugi 

skladbi so že bolje upoštevali pravila. Ugotovila sem, da prepoznajo vse inštrumente iz 

skladbe. Pri afriški glasbi so še bolj sodelovali, saj jim je bila ta glasba zanimivejša, verjetno 

zato, ker je bolj poskočna in bolj živahna, kar otroke bolj pritegne kot počasni ritmi.  

Ko sem jih povabila, da skupaj zaplešemo, so se opogumile le deklice. Dečkov nisem želela 

prepričevati, ampak sem jih pustila, da bi se sami vključili k plesu. Kot sem upala, so deklice 

pri dejavnosti z rjuho kakor tudi v drugem delu plesa z materiali zelo sodelovale in se 

veselile.  

V obeh dejavnostih sem jim dala različen tempo glasbe, da so morale pozorno poslušati, kako 

se gibati, počasi ali hitro. Ugotovila sem, da so se bolj veselile pri hitrejšemu tempu, saj so se 

različno gibale po celotnem prostoru, pri tem pa hihitale in se zabavale. Še posebej jim je bilo 

zanimivo, ko so morale kar naenkrat zamrzniti in postati kip. S tem sem želela popestriti 

njihov ples in hkrati spodbuditi ter razvijati njihovo poslušanje. 

V zaključku sem jih želela umiriti ob počasnih ritmih klasične glasbe, zato sem jih postavila v 

ležeče stanje v obliki kače. Najprej so se deklice smejale, saj jim je bilo smešno ležati na 

trebuhu druge deklice in hkrati imeti na svojem trebuhu glavo druge deklice. Kmalu pa so se 

privadile na ta položaj.  

Dodatno sem jih spodbudila k poslušanju umirjene klasične Baletne glasbe in na koncu je res 

večina deklet umirjeno poslušala glasbo, le ena se je ves čas hihitala in se ni mogla privaditi 

na svoj položaj ležanja. Ta dan projekta jim je bil zelo všeč, saj so me naslednje dneve 

spraševali, kdaj bomo še zaplesali z materiali in se igrali kipe. Vesela sem, da sem popestrila 

njihovo dnevno rutino. 
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 TRETJE SREČANJE 7.3
 
Cilji:  

- otrok razlikuje klasično glasbo od drugih, 

- otrok ustvarja in si izmišlja gibe, 

- otrok išče lastno pot in rešuje gibalne probleme, 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

 
Oblika dela: skupna 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: kartice kako?, kartice plešem!, CD-zgoščenka z naslovom Baletna 

glasba in afriška glasba z naslovom African dances and games, CD-predvajalnik 

Avtorji: 
- Schmidt, G. (2003). Igre: Masaže in sprostitve za otroke. 

https://docs.google.com/file/d/0B5jG0akho1jMNF9XbXFrT2lIbTg/edit 

- Schmidt, G. (2008). Plešem! 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5jG0akho1jMWjNLLUFVZzhERlU&usp=

sharing&invite=COKU4f0C&usp=sharing 

- Schmidt, G. (2008). Kako? 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5jG0akho1jMQzFTQjhOaHRJZlU&usp=s

haring&invite=COTSi90G&usp=sharing 

- Čajkovski, P. (1995). Baletna glasba. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Ladzekpo, S., K., Pantaleoni, H., Ladzekpo, A., K. (2000). African Dances & Games. 

New York: S & R Records. 

 
Potek dela: 

Za začetek smo se skupaj zbrali v krogu. V uvodu sem želela, da razmislijo in povedo, kako 

lahko vse plešemo s telesom. Želela sem, da ugotovijo, da za ples ni potrebno gibanje celega 

telesa, ampak se lahko giblje le z delom telesa. Nekaj časa sem jim pustila, da sami razmislijo, 

potem pa sem jim pomagala in jim pokazala primer gibanja rok, tako da sem jih premikala 

zelo počasi. Predstavila sem jim kartice »kako?«, na katerih piše, kako oziroma na kakšen 

način lahko plešejo. Na mizo sem položila kartice in jim pustila, da sami izberejo kartico po 

želji. 
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Ker še niso znali brati, sem  vsakemu prebrala nalogo s kartice. Ob Baletni glasbi so nekateri 

plesali počasi, drugi smešno, tretji mišje, četrti nazaj ipd.  

Kmalu sem ustavila glasbo in jim dala na izbiro, da vzamejo nove kartice z novimi nalogami. 

Nekajkrat so zamenjali kartice in poizkušali različne naloge. 

 

 

 

 

 

 

Slika 7.3.1 Ples po karticah »kako?« 
 

Potem sem jim predstavila nove »kartice plešem!«, na katerih so dobili nalogo, s katerim 

delom telesa morajo plesati. Tudi tokrat so si kartice poljubno izbrali in poizkušali zaplesati 

ob glasbi.  

Na koncu sem združila vse kartice. Otrokom sem dala navodila, da izberejo eno kartico iz 

kupa »kartic kako?« in drugo iz drugega kupa »kartic plešem!« in tako upoštevajo dve nalogi 

pri gibanju ob glasbi. 

Za zaključek so se otroci sprostili ob mirni klasični glasbi z naslovom Baletna glasba, od 

katere sem jim zavrtela prve tri skladbe, in si popestrili poslušanje z masažo. Vsak otrok je 

zmasiral hrbet tistemu otroku, ki je sedel pred njim. Ko sem dala znak, se je zadnji otrok 

prestavil pred prvega, da so bili vsi deležni masaže. 

 
Slika 7.3.2 Počitek z masažo 
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Evalvacija: 

Že zjutraj, ko sem prišla v vrtec, so me otroci vneto spraševali, kaj bomo počeli, in to mi je 

bilo zelo všeč, saj sem ugotovila, da se otroci res veselijo tega projekta. Ob pogovoru sem 

pričakovala, da bodo otroci imeli več zamisli, kako lahko plešemo, vendar niso točno vedeli, 

kaj zahtevam od njih. Ko sem jim pokazala s primerom, so začeli tudi sami podajati različne 

primere.  

Kot sem upala, so bili otroci pri plesu s »karticami kako?« zelo motivirani, saj so se plesa 

veselili, se smejali drug drugemu in bili radovedni, kakšne naloge jih čakajo pri drugih 

karticah. Imeli so kar nekaj težav pri določenih načinih gibanja, ker niso vedeli, kako bi kaj 

zaplesali.  

Želela sem, da sami ugotovijo, kako bi se gibali, če pa res niso imeli nobene zamisli, sem jim 

pomagala s kakšnim nasvetom. Na njihovo željo smo večkrat zamenjali kartice, da so 

poskusili čim več različnih načinov gibanja.  

Pri »karticah plešem!« je bila naloga lažja, saj so imeli veliko manj težav, kako bi zaplesali, 

kar piše na kartici. Otroci so točno vedeli, s katerim delom telesa morajo zaplesati, in so to 

tudi upoštevali. Ugotovila sem, da jim je bila prejšnja naloga, ki je bila težja, bolj zanimiva 

kot pa druga naloga.  

»Kartice kako?« in »kartice plešem!« so jih tako zelo motivirale, da kar niso želeli zaključiti 

naše dejavnosti. Tudi sama sem se veselila ob gledanju otrok, kako so ustvarjali različne gibe 

ob glasbi. 

Za zaključek sem želela, da se umirijo po naporni plesni dejavnosti in se hkrati malo 

pozabavajo z masažo v koloni. Kot sem pričakovala, jim je bila ta sprostitev zelo všeč in je 

niso želeli zaključiti. Ob prikupni masaži sem jih še spodbudila, da prisluhnejo mirnim 

zvokom klasične Baletne glasbe. Tako je naša dejavnost potekala, kot sem si jo zamislila, in s 

tem so bili tudi cilji doseženi. 
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 ČETRTO SREČANJE 7.4
 
Cilji:  

- otrok se seznanja s plesno zvrstjo balet, 

- otrok se seznani z zgodovino baleta, 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

 
Oblik dela: skupna 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: CD-zgoščenka z naslovom Baletna glasba, CD-predvajalnik, 

baletni copatki, list, barvice, flomastri 

Avtor: Čajkovski, P. (1995). Baletna glasba. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Potek dela: 

Tokrat sta nas je prišli obiskat balerina Nina Žnidaršič in njena učiteljica Tanja Pečenko. Po 

zajtrku smo se skupaj odpravili v večnamenski prostor in povabili še druge skupine, ki bi si 

želele ogledati predstavitev baleta. Ko se je večnamenski prostor popolnoma napolnil, se je 

začela predstavitev. Tanja jim je na kratko predstavila nekaj zanimivosti baleta. Skupaj smo 

se z njo pogovarjali o tem, kaj je balet, kdaj je nastal, kako se je začel in kje se je začel. 

Predstavila nam je tudi knjigo z naslovom Najlepša knjiga o baletu in vsakemu, ki je to želel, 

pokazala prave baletne copate. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Slika 7.4.1 Predstavitev baleta 
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Potem smo skupaj poklicali balerino Nino. Najprej smo si pogledali, kako je bila oblečena, 

obuta in počesana. Nato nam je zaplesala na klasično glasbo v pravi baletni obleki in baletnih 

copatih. Na koncu je še povedala, kako potekajo njeni treningi in predno smo se poslovili, 

smo se skupaj slikali za spomin. 

 
Slika 7.4.2 Ples balerine 

  

Za zaključek sem svojo skupino otrok povabila v sobo za mizo. Njihova naloga je bila, da 

svoja doživetja in opažanja narišejo na list papirja. Ob risanju jih je spremljala mirna klasična 

Baletna glasba, skladba z naslovom Blagoslov Pomladne vile. Na koncu smo vse slike 

razstavili v sobi, da so si lahko ogledali vsa doživetja. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Slika 7.4.3 Risanje doživetij ob nastopu balerine 
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Evalvacija: 

Otroci so bili zelo navdušeni, ko sem jim povedala, da dobimo obisk. Med zajtrkom so me 

ves čas spraševali, kdaj pride balerina. To je bil za njih pomemben dogodek, saj še nikoli niso 

videli balerine v živo od blizu. Seveda pa so si morali zaslužiti ta obisk, zato so imeli nalogo, 

da so med zajtrkom in med obiskom popolnoma tiho. Ko je prišla učiteljica Tanja, so vsi 

mislili, da je ona balerina, in so me takoj začeli spraševati, zakaj ni oblečena tako kot prave 

balerine. Med predstavitvijo so poslušali, sodelovali in če jih je kaj vprašala, so odgovarjali. 

Ob prihodu balerine Nine so vsi zaploskali. Deklice so bile tako navdušene, da so jo želele 

gledati ure in ure. Po prvem nastopu smo vsi zaploskali, nastop pa nam je bil tako všeč, da 

smo jo zaprosili, naj še kaj zapleše. Vsi smo bili zelo veseli, da smo dobili tak obisk v vrtec, 

in tudi druge skupine so bile vesele, da so si lahko z nami ogledale nastop. Še bolj veseli pa so 

bili otroci, ko so se lahko slikali z balerino. Dve deklici sta ji narisale risbo za spomin in ji 

povedali, da zelo lepo pleše.  

Pri risanju doživetij iz predstavitve so bile risbe zelo zanimive. Nekateri so opazili prav vsako 

podrobnost. Deklice so narisale balerino s figo in baletnimi copatki, ena deklica je še dodala 

CD-predvajalnik. Dečki niso bili tako zelo natančni. Dva dečka nista vedela, kaj naj narišeta, 

zato sem se pogovorila z njima o tem, kar sta videla in slišala na predstavitvi. S tem sem jima 

pomagala, tako da sta se spomnila, kaj bi lahko narisala. Najbolj se mi je vtisnila v spomin 

deklica, ki si je vzela veliko časa, še po tem, ko so se drugi že nekaj časa igrali, je ona 

nadaljevala z risanjem in tako narisala vse, kar je videla med predstavo. Mislim, da je bila ta 

predstavitev zelo uspešna in so si jo otroci dobro zapomnili, tako da jo bodo imeli še zelo 

dolgo v spominu. Tudi sama sem bila zadovoljna in vesela, da sta balerina Nina in učiteljica 

baleta Tanja uspeli priti in nam pripravili krasno predstavitev. 
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 PETO SREČANJE 7.5
 
Cilji:  

- otrok posluša pravljico, 

- otrok se uči samostojno pripovedovati, 

- otrok si skuša zapomniti zaporedje dogodkov iz pravljice Hrestač, 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

 
Oblika dela: skupna 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: pravljica Hrestač, risalni listi, vodene barve, čopiči, halje za 

likovno ustvarjanje 

Avtor: Hoffmann, E. T. A. (1996). Hrestač. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

Potek dela: 

Srečanje smo tudi tokrat začeli na sredini sobe v krogu. V uvodu sem jim prebrala pravljico z 

naslovom Hrestač. Med samim branjem pravljice, sem jim sproti kazala slike iz zgodbe. 

Potem sem jim postavila nekaj vprašanj, s katerimi smo skupaj obnovili zgodbo. Spraševala 

sem jih naslednja vprašanja: «Kdo je Hrestač? Kdo ga je dobil za božično darilo? Kaj se je 

zgodilo, ko je odbilo polnoči? Je mama verjela Manici? Kako je Hrestač postal grd? Kaj je 

Hrestač prosil Manico? Je potem zmagal? Kaj ji je dal v zahvalo? Kam jo je povabil? Kaj se 

je zgodilo na koncu?« 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 7.5.1 Pravljica o Hrestaču 
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Po obnovitvi zgodbe sem otroke razdelila v več skupin. Medtem ko je bila ena skupina ob 

mizi, so se drugi otroci lahko igrali. Otrokom sem pri mizi še enkrat pokazala slike iz zgodbe 

in z vsako skupino še enkrat na kratko obnovila zgodbo. Potem so si izbrali en del zgodbe in 

na bel plakat s čopičem in vodenimi barvami narisali ta del zgodbe po svojih zamislih. 

 
Slika 7.5.2 Risanje zgodbe iz Hrestača 

 

Na koncu smo razstavili njihove izdelke po vrstnem redu, kot so si sledili dogodki iz zgodbe. 

Skupaj smo opazovali vrstni red dogodkov iz zgodbe. 
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Evalvacija: 

Iz opazovanja sem ugotovila, da otroci zelo radi poslušajo pravljice, zato sem bila prepričana, 

da bodo z veseljem poslušali tudi to malo zahtevnejšo pravljico. Ta zgodba se mi zdi 

zapletena za predšolske otroke, saj na koncu zgodbe ni popolnoma jasno, ali je bilo vse res ali 

je šlo pri vsem skupaj le za sanje. Odrasli že lahko sklepamo, medtem ko imajo otroci veliko 

vprašanj, kadar ne razumejo prav dobro.  

Med branjem pravljice sem otrokom vsako sliko pokazala, da so jo vsi videli in si lažje 

predstavljali zgodbo. Nekajkrat sta bila dva dečka nestrpna, saj je bila zgodba malo daljša, kot 

so bili vajeni pri drugih pravljicah. Vseeno sem jo želela prebrati do konca, saj je bilo to 

pomembno za naš projekt, ker so si morali v nadaljevanju izbrati poljuben del zgodbe za 

risanje in če ne bi zgodbe poznali, si ne bi znali izbrati posameznega dela. Po končani zgodbi 

me noben otrok ni spraševal ničesar, zato sem jim dala slikanico na tla, da so si jo lahko 

pogledali še od blizu. Po svojih opazovanjih sem ugotovila, da se jim zgodba zdela precej 

zanimiva, saj so se ob slikah tudi sami začeli pogovarjati o njej. Pri obnavljanju zgodbe in 

svojih vprašanjih pa sem ugotovila, da so si zgodbo zelo dobro zapomnili, le manjše težave so 

imeli pri imenih nastopajočih. 

Pri likovni ustvarjalnosti so bili navdušeni, da so lahko risali z vodenimi barvami. Otroke sem 

pustila, da ustvarjajo po svoje, kakor so si zamislili. Imeli so nalogo le, da se dogovorijo kot 

skupina, torej želela sem skupinsko delo in skupno odločitev o tem, kateri del bodo narisali in 

kdo bo kaj narisal na plakat.  

Vse skupine so brez večjih težav narisale, kakor so se dogovorile, le ena skupina je imela 

malo slabši dogovor, saj je vsak otrok začel risati na svojo stran in potem plakatu ni bilo 

mogoče določiti prave strani. Kljub temu so bili vsi plakati razobešeni na razstavi, da so si jih 

vsi otroci lahko pogledali in obnovili zgodbo, če so to želeli. 
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 ŠESTO SREČANJE 7.6
 
Cilji:  

- otrok se seznanja s plesno zvrstjo balet, 

- otrok spoznava baletno predstavo, 

- otrok opazuje kostume, 

- spodbujanje otrokovih jezikovnih zmožnosti. 

 
Oblika dela: skupna 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: DVD-film (baletna predstava z naslovom Hrestač), televizija 

Avtor: Wright, P., Hoffmann, E. T. A., Čajkovski, P. I. in drugi. (1985). The Nutcracker. 

USA: NVC ARTS. 

Potek dela: 

Za začetek našega srečanja sem jih vprašala, če se spomnijo, kaj vse smo delali do zdaj na 

skupnih srečanjih. Obnovili smo vsa srečanja in se pogovorili o tistem, kar nam je bilo najbolj 

všeč. Potem smo nadaljevali s projektom. Tokrat smo si ogledali baletno predstavo Hrestač na 

DVD-ju. Otrokom sem pripravila televizijo in prostor za sedenje. Povabila sem jih v 

gledališče. Najprej sem jih motivirala z zgodbo iz pravljice, ki smo jo prebrali prejšnje dni. 

Skupaj smo jo obnovili. Otrokom sem postavila naslednja vprašanja:« Kdo je Hrestač? Kaj se 

je zgodilo ob polnoči? Koga miš začara? Zakaj je Hrestač lesena lutka? Kdo na koncu zmaga? 

S kom se poroči Hrestač?« 

Po obnovljeni zgodbi sem jim povedala, da si bomo ogledali le krajše odseke baletne 

predstave Hrestač, ker je celotna predstava zelo dolga in nimamo veliko časa. Otroke sem 

opozorila, naj dobro opazujejo kostume, nastopajoče in sceno. 

Na koncu smo se pogovorili, kdo vse je nastopal v baletni predstavi, kakšne kostume so imeli 

in kdo jim je bil najbolj všeč.  

 

 

 
Slika 7.6.1 

DVD-film Hrestač 
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Evalvacija: 

Z uvodnim pogovorom sem otroke pritegnila k skupnemu pogovoru. Z obnovitvijo vseh 

dotedanjih srečanj so se otroci dobro spomnili, kaj vse smo počeli v okviru tega projekta. 

Najbolj jim je bil všeč obisk balerine in njene učiteljice, saj še niso videli balerine in njenih 

baletnih copatov.  

Pri obnovi zgodbe Hrestač sem ugotovila, da so si jo dobro zapomnili tisti otroci, ki so dobro 

poslušali ob branju pravljice. Takoj sem lahko ugotovila, kdo ni sledil zgodbi. Zato sem 

želela, da zgodbo večkrat obnovimo in si jo zapomnijo vsi otroci, saj je to pomembno za 

končno predstavo. Ko sem jim povedala, kaj si bomo ogledali, so bili nekateri otroci 

navdušeni, medtem ko so nekateri rekli, da si tega ne želijo gledati. Pozneje so prav zadnji 

najbolj sodelovali pri opazovanju oblek in likov, ko sem jim naročila, kaj morajo opazovati. 

Med predstavo so me večkrat spraševali, kdaj se bo začel mišji boj. Tako sem ugotovila, da se 

jim zdi ta del zgodbe, predvsem dečkom, zelo zanimiv, zato sem ga izbrala za našo predstavo.  

Po končani predstavi smo se pogovarjali o kostumih, vlogah in na splošno o predstavi. Vsi so 

opazili mišjega kralja, ker se je razlikoval od drugih po kroni. Sami so opazili, da v predstavi 

nastopa veliko moških in zelo malo žensk. Najbolj so bili navdušeni nad enim od plesalcev, ki 

je zelo visoko skakal, kar se jim je zdelo še posebej zanimivo. Zanimive so jim bile tudi miši 

in njihovi kostumi. Takoj so jih lahko prepoznali, saj so imeli dolge pajkice, na katere so 

imeli prišite dolge repe. 

Na koncu so kljub temu, da so se na začetku nekateri otroci pritoževali, vsi zelo sodelovali in 

s tem sem bila zadovoljna, saj sem se prav tega bala, da ne bodo želeli gledati predstave in 

sodelovati. 
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 SEDMO SREČANJE 7.7
 
Cilji:  

- otrok se seznanja z risanko Hrestač, 

- otrok ugotavlja razlike v zgodbah, 

- otrok se zabava ob gledanju risanke, 

- doživljanje in spoznavanje umetniških del, 

- otrok samostojno pripoveduje zgodbo. 

 
Oblika dela: skupna 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: DVD-risanka z naslovom Hrestač, televizija 

Avtor: Englespien, L., Hoffmann, E. T. A., in drugi. (2006). Barbie v Hrestaču. Ljubljana: 

Con film. 

 
Potek dela: 

Na začetku sem jim pripravila televizijo in prostor za sedenje. Otroke sem povabila na svoja 

mesta. Vprašala sem jih, na koliko različnih načinov smo že spoznali zgodbo Hrestač. Skupaj 

smo se pogovorili, kako sta se razlikovali pravljica in plesna predstava, ki smo ju do tedaj 

spoznali. Ugotovili smo, da v baletni predstavi nihče ne govori, ampak samo plešejo, v 

pravljici pa vsi nastopajoči govorijo in nič ne plešejo. 

Potem sem jim povedala, da bomo spoznali še en način prikaza zgodbe Hrestač, in sicer 

risanko. Risanko smo si ogledali v celoti, saj ni bila tako dolga kot plesna predstava in smo 

imeli dovolj časa. 

Na koncu smo se pogovorili, kateri način prikaza zgodbe jim je bil najbolj všeč. Pri risanki 

smo ugotovili, da imajo nastopajoči drugačna imena kot v zgodbi iz pravljice. 
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Evalvacija: 

Tudi tokrat sem pričakovala, da bodo otroci sodelovali pri pogovoru. Vedela sem, da jim bo 

risanka všeč in si jo bodo z veseljem ogledali. Pri razlikovanju med pravljico in plesno 

predstavo so mi otroci povedali, da v plesni predstavi ni take zgodbe, kot jo preberemo v 

pravljici. V predstavi le plešejo nekaj po svoje, pravijo otroci. V pravljici je boljša zgodba kot 

v predstavi, kjer se prepozna le miši in Hrestača, za druge plesalce pa niso vedeli, kdo so.  

Povedala sem jim, da smo prav zaradi tega najprej prebrali pravljico, da bi plesno predstavo 

lažje razumeli, saj so te predstave narejene za odrasle in niso prilagojene za otroke. S tem 

odgovorom so bili zadovoljni in z zanimanjem poslušali, kaj bomo počeli v nadaljevanju.  

Pri ogledu risanke je vse odneslo v svet izmišljenih zgodbic. Bili so zelo veseli, da sem jim 

dala možnost ogleda risanke, saj se redko kdaj zgodi, da bi v vrtcu lahko skupaj gledali 

kakšno risanko na televiziji.  

Po ogledu risanke smo se na kratko pogovorili o vseh treh zgodbah. Najbolj jim je bila seveda 

všeč risanka, saj so v njej razumeli zgodbo in videli vse nastopajoče. Seveda jim je bila 

risanka najbolj všeč tudi zato, ker je zgodba prilagojena otrokom.  

Upam, da so si otroci z zadnjim načinom prikaza in spoznavanjem te zgodbe izoblikovali 

svojo predstavo o zgodbi, ki so jo spoznali skozi vse tri različne prikaze. Želela sem, da 

vidijo, da se zgodbo iz pravljice lahko uprizori tudi v obliki plesne predstave, kjer je v 

ospredju ples ter gibanje in ni tako pomembna zgodba. 
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 OSMO SREČANJE 7.8
 
Cilji:  

- otrok se uči izdelovati trstenke, 

- otrok rabi imena za števila, 

- otrok klasificira in razvršča, 

- otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine. 

 
Oblike dela: skupna, skupinska, individualna 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: slamice, lepilo, karton, škarje, CD-zgoščenka z naslovom Baletna 

glasba 

Avtor: Čajkovski, P. (1995). Baletna glasba. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Potek dela: 

Za začetek sem jih povabila na sredino in jim predstavila potek dela. Pokazala sem jim 

trstenko, jo poimenovala in povedala, da jo bo lahko, kdor bo želel, izdelal tudi sam. 

Za eno mizo sem pripravila ves material (slamice, lepilo, kartone in škarje) in jih povabila, da  

otroci po trije prihajajo k mizi. Pokazala sem jim svojo trstenko in povedala jasna navodila, 

da poiščejo vsaj šest različno dolgih slamic. Med tem sem jih spraševala, koliko slamic že 

imajo in kakšne dolžine še potrebujejo (daljše ali krajše?). Ko so jih našli, sem to preverila in 

jim dala dovoljenje, da jih lahko prilepijo na karton. Med izdelovanjem smo poslušali tudi 

klasično Baletno glasbo. Poslušali smo CD-zgoščenko v celoti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 7.8.1 Izdelovanje trstenk 
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Evalvacija: 

Pri baletu in baletnih predstavah imajo pomembno vlogo tudi instrumenti in glasba, zato sem 

se odločila, da v svoj projekt vključim tudi male instrumente. Želela sem, da otroci ne bi samo 

igrali na instrumente, ampak bi kakšnega tudi sami izdelali. Odločila sem se za izdelavo 

trstenk, ker so zelo preproste in so zanimiv instrument za otroke.  

Ugotovila sem, da otroci zelo radi ustvarjajo in izdelujejo nove zanimive stvari. Pri mizi so 

naenkrat izdelovali trije otroci, da sem jim lahko pomagala. Še posebej pomembno je bilo, da 

so otroci poiskali šest slamic, te pa so se morale razlikovati po velikosti. Tukaj je bila v 

ospredju matematika, h krati pa tudi umetnost, saj se štetja učijo prek igre.  

Ugotovila sem, da znajo vsi otroci prešteti do šest, nekateri pa so imeli težave pri razlikovanju 

velikosti. Znali so zbrati tri različne slamice, medtem ko so bile druge enake dolžine. 

Razmišljala sem, ali je to zaradi nenatančnosti in ker se naveličajo iskanja različnih dolžin ali 

pa resnično še ne znajo razlikovati več dolžin hkrati. Sama mislim, da gre zaradi upada 

koncentracije in da so dovolj stari, da bi znali poiskati šest različnih dolžin. 

Zaradi teh težav sem vsakemu otroku, ki ni poiskal šest različnih slamic, povedala, da mora še 

enkrat dobro pogledati in poiskati novo slamico drugačne dolžine. 

Pri izdelovanju so bili vsi zelo uspešni in pozneje tudi navdušeni nad svojimi trstenkami. Ko 

smo jih dali malo sušit, so nestrpno čakali, da jih bodo lahko preizkusili. Pozneje so veselo 

piskali in ustvarjali svoje zvoke. 

Veseli me, da jih je navdušilo to izdelovanje novega glasbenega inštrumenta, s katerim so se 

prvič srečali. 
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 DEVETO SREČANJE 7.9
 
Cilji: 

- otrok sledi zvokom malih inštrumentov, 

- otrok ustvarja in si izmišlja gibe, 

-otrok krepi samozavest in ustvarjalnost, 

- otrok si spontano izmišlja ritmično-melodične vzorce. 

 
Oblike dela: skupna, skupinska, individualna 

Metode dela: poslušanje, ustvarjanje, 

Materiali in pripomočki: mali inštrumenti: trstenke, palčke, triangel, boben 

 
Potek dela: 

Na začetku smo se zbrali v skupnem krogu, da sem jim razložila, kaj bomo počeli na tem 

srečanju. Najprej sem jih razdelila v dve skupini. Ena skupina je dobila male inštrumente, 

medtem ko se je druga skupina prosto gibala po prostoru. Med gibanjem sem jim dodajala 

nove naloge in jih postopoma vpeljala v nenavadno gibanje.  

Prvo nalogo so imeli, da se usedejo na zadnjico in se poskušajo različno gibati, pri tem pa se 

ne smejo odlepiti od tal. Med tem jih je prva skupina spremljala z malimi inštrumenti. Za 

drugo nalogo sem določila, da so morali biti prilepljeni z eno nogo in eno roko na tla in se 

tako poskušali gibati na različne načine ob spremljavi inštrumentov. Za zadnjo nalogo pa so 

morali biti prilepljeni na tla s trebuhom in se tako gibati na različne načine. 

Potem sta se skupini zamenjali in naloge smo ponovili. 

Za konec smo se igrali gibalno igro ob zvokih inštrumentov. Določili smo, kako se bomo 

gibali, ko zaslišimo posamezni inštrument. Primer: ko zaslišimo palčke, skačemo po dveh 

nogah. Tako je ena skupina igrala izmenično na inštrumente, druga pa pozorno poslušala in se 

gibala, kot smo določili za vsak inštrument posebej. Potem sta se skupini zamenjali in igro 

smo ponovili. 

  

46 
 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Spoznavanje baleta Hrestač v vrtcu – Pia Arhar, 2014 

Evalvacija: 

Pri teh nalogah sem se spraševala, ali bodo pretežke za otroke in ali jih bom morala veliko 

motivirati za različna gibanja. Ko sem jim dala prvo malo lažjo nalogo, da sedijo na zadnjici, 

sem ugotovila, da niti ni tako težka naloga, ker so se otroci tako dobro znašli in za gibanje 

uporabili druge dele telesa. Tako sem že pri prvi nalogi dosegla svoj cilj, saj sem želela, da 

otroci ugotovijo, da za gibanje ni nujno stati na nogah, ampak so lahko v kakršnem koli 

položaju. Otroci so premikali roke, enkrat hitro, drugič počasi in poslušali zvoke. Nekatere 

sem morala spomniti, da morajo poslušati igranje inštrumentov in se glede na njihov zvok 

ustrezno gibati. 

Druga naloga je bila malo težja, ker niso imeli veliko izbire, s katerim delom telesa se lahko 

gibajo. To se je tudi opazilo, saj so hitro preusmerili zanimanje za to nalogo. Vseeno je tudi ta 

naloga uspela, saj so, čeprav zelo kratek čas, premikali roko in nogo, ki sta bili prosti. 

Pri tretji nalogi najprej niso vedeli, kako bi se premikali oziroma ali bi se sploh premikali. 

Povedala sem jim, da morajo ležati na trebuhu, nisem pa rekla, da se ne smejo plaziti po tleh. 

Najprej so me samo gledali, nato sem jim pomagala z namigom, da se lahko premikajo kot 

kače. Kmalu so se vsi gibali po prostoru in sami ustvarjali nove gibe. 

Tudi pri igranju na male inštrumente sem opazila, da so se otroci zelo zabavali, ker so sami 

lahko dajali ritem drugim otrokom. Nekajkrat sem priskočila na pomoč in jih malo usmerila, 

da so igrali počasneje in tempo ni bil ves čas enak. 

Tudi pri zadnji igri so se otroci zelo zabavali. Ugotovila sem, da znajo zelo dobro poslušati 

zvok inštrumenta in si dobro zapomnijo, kakšne gibe smo določili za vsak inštrument. Tudi 

pri tej igri sta se veselili obe skupini, tista, ki je igrala na inštrumente, in tista, ki se je gibala 

ob zvoku določenega inštrumenta.  

Vesela sem, da je potekalo tako, kot sem si zamislila in želela, saj me je skrbelo, koliko bodo 

otroci ustvarjalni.  
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 DESETO SREČANJE 7.10
 
Cilji:  

- otrok se seznanja s klasično glasbo, 

- otrok se uči plesne dramatizacije, 

- otrok se igra igro vlog, 

- otrok razvija svojo plesno ustvarjalnost, 

- otrok ponazarja predmete, živali in pojme, ustvarjalno se giba ob glasbeni spremljavi. 

 
Oblike dela: skupna, skupinska 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

 
Potek dela: 

Na tem srečanju smo začeli pripravljati plesno predstavo. Povedala sem jim, da bomo naredili 

predstavo za vzgojiteljico in pomočnico, zato moramo razdeliti vloge. Naštela sem vloge in 

skupaj z izštevanjem določila vsakega otroka za določeno vlogo. Nekaj otrok bo spremljajo 

ples z inštrumenti, ki smo jih izdelali. 

Pozneje sem otroke povabila v telovadnico, kjer smo se dogovorili vse glede predstave. 

Skupaj smo najprej obnovili zgodbo in potem sem jih motivirala, da to zgodbo (Hrestač) 

poskusijo predstaviti z gibanjem.  Če kakšen otrok ni vedel, kako bi se gibal, sem mu 

pomagala tako, da sem opisala gibanje osebe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

Slika 7.10.1 Ustvarjanje plesne dramatizacije 
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Evalvacija: 

Danes smo razdelili vloge z izštevanko. Samo tako se mi je zdelo, da bo pravično za vse. Za 

posamezno vlogo sem najprej vprašala, kdo jo želi prevzeti. Izštela sem med tistimi, ki so 

dvignili roko. Tisti, ki pa nikoli niso dvignili roke, so imeli nalogo, da predstavo spremljajo z 

malimi instrumenti. 

Največ želja je bilo po vlogi za miš in Hrestača. Presenetila me je deklica, ki je dvignila roko, 

da bi bila Hrestač. Po navadi imajo to željo le dečki. Po pričakovanju, je največ deklic 

dvignilo roko za vlogo deklice, ki je dobila Hrestača za Božič. 

Pozneje smo v telovadnici prvič z gibanjem oponašali določene vloge. Najprej smo skupaj 

ponovili zgodbo, da sem jih spomnila na njihove vloge, potem pa jih usmerila v gibanje. Vsak 

otrok je vadil svojo vlogo. Za začetek so se po telovadnici gibali, kot so sami želeli. Pozneje 

sem jih spodbujala z zgodbo iz Hrestača.  

Nekateri so že na začetku vedeli, kaj morajo storiti, drugi so bili sramežljivi in niso vedeli, 

kako bi se gibali. Tem otrokom sem pomagala, vendar samo z opisom vloge, ki so jo imeli. 

Nisem jim želela sama pokazati, saj bi me popolnoma posnemali in bi s tem ovirala njihovo 

ustvarjalnost. Tako smo prvič vadili za našo predstavo, da so otroci vsaj približno vedeli, 

kako se gibati. 

S tem srečanjem sem zelo zadovoljna, saj sem se bala, da otroci ne bodo želeli ustvarjati v 

telovadnici. Mislila sem tudi, da bo težko določiti vloge, vendar smo se zelo dobro dogovorili, 

tako da je bil vsak otrok zadovoljen s svojo vlogo. 
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  ENAJSTO SREČANJE 7.11
 
Cilji:  

- otrok ustvarja z različnimi materiali, 

- otrok ustvarja različne ritme z glasbili, 

- otrok plesno ustvarja ob glasbi, 

- otrok razvija gibalne sposobnosti. 

 
Oblike dela: skupna, skupinska 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje 

Materiali in pripomočki: mali instrumenti: trstenke, boben, palčke, triangel, vreče za smeti, 

filc, A4 papir, lepilo, karton, škarje, CD-zgoščenka z naslovom Baletna glasba (poslušanje 

skladb iz Hrestača: Koračnica, Ples sladkorne vile, Cvetlični valček) 

Avtor: Čajkovski, P. (1995). Baletna glasba. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 
Potek dela: 

Na začetku smo se zbrali na sredini, kjer sem jim predstavila potek dela. Pogovorili smo se, 

katere kostume potrebujejo za svoje vloge. Ko smo določili, kaj potrebujejo, sem jim 

predstavila material, ki sem ga prinesla v vrtec.  

Otrokom sem pomagala pri izdelavi kostumov, če so pomoč potrebovali, sicer sem jih samo 

usmerjala do izvedbe pravih kostumov. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Slika 7.11.1 Izdelovanje kostumov za miške 
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Otrokom, ki niso želeli prevzeti nobene vloge iz zgodbe, sem na mizi pripravila mala glasbila 
in  jim dala navodila, da se pripravijo na predstavo. 

Na koncu sem jim dala še zadnje napotke za predstavo, in sicer naj igrajo na glasbila, ko se 

klasična glasba ne predvaja, in da se po končani predstavi poklonijo, da jim lahko 

zaploskamo. 

Ko smo se vse dogovorili, se je začela prava plesna predstava z naslovom Hrestač. Ena 

skupina otrok je predstavila prvi del predstave in druga skupina drugi del predstave. 

Po končani predstavi smo vzgojiteljice zaploskale otrokom. 

 
Slika 7.11.2 Plesna dramatizacija 
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Evalvacija: 

Na zadnjem srečanju našega projekta smo imeli zelo veliko dela. Na začetku, že pri zbiranju 

ustreznega materiala, je prišlo do zmešnjave. Vsi otroci so želeli hkrati izdelovati svoje 

kostume in vsi so želeli, da jim pomagam pri izdelavi. Potem sem jim dala napotke, da so jih 

sami poskušali narediti ali pa so si pomagali med seboj. Vojakom sem pomagala narediti 

vojaške škornje iz črne vreče, miškam pa ušesa iz kartona. Med tem so za popestritev 

poskrbeli naši glasbeniki, ki so igrali na male inštrumente. 

Pozneje se je zmešnjava umirila in vsi so imeli narejene kostume. Otroci so bili zelo veseli 

novih kostumov, ki so si jih izdelali sami. Pri obnavljanju zgodbe so otroci to zelo dobro 

prikazali z gibanjem. Nisem želela, da bi se veliko pripravljali, saj otroci prvič najbolje 

prikažejo zgodbo z gibanjem. 

Potem smo pripravili stole in prostor za nastop otrok. Ko je bilo vse pripravljeno, smo pričeli 

s prvim delom nastopa. Pripravili smo še klasično glasbo za spremljavo ob njihovem gibanju. 

Otroci, ki niso želeli nastopati, so lahko gledali predstavo drugih otrok ali pomagali pri 

igranju na inštrumente. 

Predstava je odlično potekala. Otroci so se med seboj spodbujali Če je kdo od njih kaj 

pozabil, mu je drugi prišepnil, kaj mora storiti. Upoštevali so, da je predstava plesna in se med 

gibanjem ne govori. Zelo dobro so poslušali glasbo in točno vedeli, kdaj morajo prenehati z 

gibanjem, ko se je glasba končala. Tudi otroci na inštrumente so zelo lepo spremljali druge 

otroke in igrali takrat, ko se ni predvajala glasba. 

Glede na to, da je bila to njihova prva plesna dramatizacija, so jo odlično predstavili in bila 

sem zelo zadovoljna z njihovo predstavo. Na koncu sem ugotovila, da bi lahko predstavili še 

kakšen del zgodbe, saj so si jo dobro zapomnili. Po drugi strani pa bi bilo to zanje morda 

preveč in se ne bi tako vživeli v vloge, kot so se v tej predstavi. 
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  REZULTATI PROJEKTA 7.12
 

Mislim, da smo naš projekt uspešno pripeljali do konca in s tem pridobili veliko novih 

informacij. Otroci so še bolj sodelovali, kot sem pričakovala, in sem zelo navdušena nad tem, 

da jih je projekt tako pritegnil.  

Glede na to, da je zgodba zelo dolga in me je kar malo skrbelo, kako jo bodo otroci 

predstavili, jim je na koncu zelo dobro uspelo. Zgodbo smo razdelili na dele, tako da otrokom 

na koncu ni bilo težko ustvariti plesne dramatizacije.  

Presenečena sem bila nad otroki, ki so na začetku govorili, da ne marajo baleta, pa so kljub 

temu pristopili k dejavnostim in na koncu sodelovali v predstavi. S tem sem dobila potrditev, 

da so bile dejavnosti zanimive. 

Lahko potrdim svoje hipoteze, saj sem ugotovila, da so otroci pri spoznavanju baleta z 

veseljem sodelovali pri različnih dejavnostih. Po poslušanju in predstavitvi klasične glasbe 

sem ugotovila, da ločijo med klasično in drugo glasbo, saj smo se igrali igro, da se ne gibljejo, 

ko zaslišijo klasično glasbo, medtem ko se ob drugi glasbi lahko gibljejo po prostoru. S tem 

sem želela preveriti, ali prepoznajo klasično glasbo. Tudi zadnjo hipotezo lahko potrdim, saj 

se je ustvarjalnost otrok krepila skozi različne dejavnosti.  

Z različnimi dejavnostmi se je krepilo tudi medsebojno sodelovanje otrok, saj so se morali 

večkrat skupno dogovoriti za določeno stvar, ki jo bodo naredili ali naslikali. 

Na koncu sem jih vprašala, kateri dan našega projekta si bodo najbolje zapomnili, in so mi 

odgovorili, da sta jim bila od vsega najbolj všeč balerina in njen nastop. To sem tudi 

pričakovala, saj balerin niso še nikoli videli v živo, zato sem vesela, da se nam je uspelo 

časovno uskladiti in nam je lahko prišla zaplesat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7.12.1 

Vtisi projekta 
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ZAKLJUČEK 
 

Gibanje je področje, ki je zelo pomembno v našem življenju in s katerim se srečujemo vsak 

dan. Nekaterim je bolj priljubljen, drugim manj, pa vendar je pomembno za naše zdravje. Že 

od otroštva mi je to področje zelo blizu, zato sem z veseljem pisala to diplomsko nalogo, 

raziskovala različne literature in se seznanjala z novimi informacijami.  

Kljub priljubljenem področju mi je ta tema predstavljala izziv, kako sestaviti projekt in 

dejavnosti za otroke, da bodo zanje zanimive in hkrati poučne. Pri prebiranju literature, ki 

sem jo uporabila pri pisanju diplomske naloge, sem se seznanila z zgodovino plesa in baleta. 

Veliko sem že vedela o plesu, vendar sem med prebiranjem literature naletela na dodatne 

informacije, ki jih prej nisem poznala. 

Otrokom v vrtcu res primanjkuje plesnega ustvarjanja, zato sem vesela, da sem jim lahko 

ponudila nekaj novega, s čimer se v vrtcu ne srečajo. Ugotovila sem, da otroci resnično 

uživajo ob glasbi, in menim, da bi lahko vzgojiteljice večkrat načrtovale plesne dejavnosti. 

Lahko bi jim preprosto le zavrtele glasbo in jim dale rekvizite, tako da bi otroci lahko po 

svoje ustvarjali gibe z rekviziti. Menim tudi, da bi lahko večkrat načrtovale plesne 

dramatizacije, saj otrok ob tem ne razvija le gibalnih spretnosti, ampak tudi krepi svojo 

samopodobo in ustvarjalnost. 

Veseli me, da sem si zbrala temo, ki sem jo lahko povezala več področij, saj se mi zdi 

pomembno, da pri različnih dejavnostih zajamemo čim več področij. Tako so se otroci gibali, 

likovno ustvarjali, preštevali slamice, jih primerjali po velikosti in se seznanjali z ustanovami. 

Pomembno je, da otrokom pripravimo raznolike dejavnosti, s katerimi si pridobivajo nove 

izkušnje in znanja ter z veseljem osvajajo te izzive . 
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